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Creci-PB cria Comissão de Transição de Gestão
O Creci-PB criou uma Comissão de
Transição de Gestão, encarregada de
propiciar condições para que os atuais
dirigentes e seus assessores, possam
subsidiar os dirigentes eleitos para o triênio
2019-2021 que sejam integrantes dessa
Comissão, dando pleno e antecipado
acesso a todos os dados e informações
necessários à implementação do programa
de gestão do órgão para referido período.

Coordenação e membros
A Comissão cumprirá o que estabelece a Resolução-Cofeci nº 1.263/2012 é composta
por seis integrantes: o atual Presidente e reeleito para o próximo triênio, Rômulo
Soares, (coordenador) e como membros os diretores e assessores Flávio Gameiro,
Fabiano Cabral, Carla Cavalcanti, Rômulo Teotônio e Bruno Nóbrega, respectivamente
diretor tesoureiro, secretário e 2ª tesoureira, eleitos para o próximo triênio; assessores
contábil e jurídico.

Migração para agência do setor público do BB
A exemplo de outros Conselhos de classe, como os Regionais de Enfermagem,
Psicologia e Contabilidade, o Creci-PB migrará sua conta do Banco do Brasil para a
agência setor público, específica para atendimento diferencial a órgãos públicos nas
esferas municipal, estadual e federal.
Definição nesse sentido foi tomada durante encontro ocorrido na tarde desta sexta-feira
entre o presidente Rômulo Soares, a gerente de relacionamento da agência 1618-7,
Regia Cristina, o 1º vice-presidente Lamarck Leitão e o superintendente Gustavo
Beltrão.

Cefisp julga dezenas de processos
A Comissão de Ética e Fiscalização Processual do Creci-PB promoveu sua penúltima
reunião neste ano de 2018, ocasião em que foram julgados 65 processos, oriundos de
denúncias, exercício irregular e auxílio ao exercício ilegal, entre outros.
A Cefisp é composta pelos corretores de imóveis Wagner Barbosa (coordenador)Ana
Flávia, André Menezes, Antônio Melo, Dimas Amaral,, Fábio Soares, Gustavo Galindo,
Lívia Raquel, Marco Meira, Socorro Pessoa, Maria Kelly e Nivaldo Taciano, Wagner
Travassos e Wilson Roberto.
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