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Eleição do Creci-PB registra vitória de Chapa única

Foi realizada na última quinta-feira a eleição pelos corretores de imóveis para a 
nova composição do Conselho Pleno do Creci-PB para o triênio 2019/2021. A 
única Chapa registrada (Unidos pelo Trabalho) foi eleita com 76,9% dos votos 
válidos, sufragados através do link www.votacreci.com.br e dos Postos 
Eleitorais disponibilizados pelo Órgão, tendo ao final sido proclamado o 
resultado.

   Finalização do processo

Ao processo eleitoral foi dado amplo conhecimento, em cumprimento às Normas 
Eleitorais estipuladas pelo Cofeci. A partir do 11º (décimo primeiro) até o 30° 
(trigésimo) dia após a proclamação do resultado eleitoral , o coordenador da 
Comissão Eleitoral providenciará, com apoio da Secretaria Eleitoral do 
Conselho Regional, a convocação de uma em sessão plenária especial para 
diplomação dos Conselheiros efetivos eleitos, que em processo de eleição 
escolherão a diretoria, Conselho Fiscal e representantes do Conselho Regional 
junto ao Cofeci.

Plenária inédita em Patos
 
O Creci-PB realiza às 16h da próxima sexta-feira sua primeira reunião plenária 
ordinária do ano, de forma inédita na cidade de Patos, no auditório do Sebrae na 
cidade. Em pauta, a apresentação da prestação de contas relativa ao primeiro 
trimestre do ano;  de relatórios dos setores administrativos da Sede, assessores 
e Delegacias; e análise de processos administrativos, informes da presidência.

Descentralização administrativa 

O presidente do Creci-PB, Rômulo Soares, afirmou que a iniciativa faz parte da 
descentralização administrativa adotada pelo Órgão, que visa ainda integrar as 
Delegacias e os corretores com a gestão, aproximando-os cada vez mais.

Às Mães, com carinho

Felicitamos todas as Mães, especialmente aquelas de imóveis pelo transcurso 
de seu Dia, prestando-lhes as justas e merecidas homenagens pela dádiva de 
tão sublime existência, responsáveis que são pelo princípio gerador da vida.


