
SISTEMA COFECI • CRECI 

COWLOO MOO/ DE CORnaoRcs cc ~IS. 17 Ruão 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
Defende a sociedade e o consumidor dos falsos corretores e maus profissionais III 

Sede "Paulo Leonidio Storch" 
Av. Hugo Viola, n° 700 — Jardim da Penha - Vitória/ES - CEP.: 29060-420 - Tel.: (27) 3314-0066 — Fax: (27) 3314-0019 

Horário de Atendimento: 08 às 12h e 13 às 17h - Site www.erecies.eov.br  — E-mail: secretaria@crecies.gov.br  

"NOSSA FORÇA ESTÁ NA ÉTICA. EXCLUSIVIDADE VENDE." 
"IMÓVEIS E RESULTADO, SÓ COM CORRETOR CONTRATADO." 

ATO N° 010/2018 

Outorga o Título de "AMIGO DO CORRETOR DE 
IMÓVEIS", e ainda, agracia com DIPLOMA. 

O CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 13° R/ES, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Artigo 17, IX, da Lei 6530, de 12/05/78 c/c o Art. 16, XIII, do Dec. 
81871, de 29/06/78. 

CONSIDERANDO que quem assim procedendo contribui para o efetivo enobrecimento da 
profissão e estímulo' a novas atitudes por si e por outros, através de reconhecimento 
espontâneo; 

CONSIDERANDO que tais atitudes públicas, têm grande repercussão no seio da sociedade e 
projetam a categoria, estimulando os simpatizantes a promoverem realizações em prol da 
valorização da profissão; 

CONSIDERANDO a identificação recíproca de tais personalidades com o CRECI-ES., e a 
difusão do real e efetivo papel do órgão na sociedade, com ela interando para o aumento do 
prestígio da classe dos Corretores de Imóveis; 

CONSIDERANDO a importância de registros históricos destas homenagens e progressos; 

CONSIDERANDO que o homenageado deverá tratar-se de pessoa de boa reputação, notável 
conduta ética e ilibada moral; 

CONSIDERANDO as disposições contidas no ATO n°022/2008; 

CONSIDERANDO a política de difusão do colibri símbolo do corretor de imóveis. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Outorgar o TÍTULO e agraciar com DIPLOMA de "AMIGO DO CORRETOR DE 
IMÓVEIS" o Sr. Capitão de Mar e Guerra SILVIO FERNANDO FERREIRA no padrão já 
definido para a confecção do DIPLOMA; 

pfP Art. 2° - O TÍTULO constituirá em mensagem transcrita no DIPLOMA que terá as seguintes 
descrições: "O Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 13° Região — CRECI-ES., " 
Outorga ao Capitão de Mar e Guerra SILVIO FERNANDO FERREIRA O Título de "AMIGO DO 
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CORRETOR DE IMÓVEIS", em reconhecimento pelo destacado empenho voluntário, em prol 
da categoria, conforme ATO n° 010/2018. Vitória/ES, 22 de agosto de 2018. Presidente 
AURÉLIO CÁPUA DALLAPICULA. A Escrita poderá ser em letra com fonte do tipo ou similar 
a Lúcida Caligrafy/Monotype Corsiva, n° 15, papel impresso tipo pergaminho/papiro ou 
perolizado, no tamanho preferencialmente de folha A3, com 29,70 x 42,00 cm, devendo constar 
a logo do CRECI-ES., e, ainda, duas linhas no contorno do diploma, sendo a interna na cor 
rosa e a externa na cor azul, emoldurando o diploma, presas a lista laterais na diagonal, 
constando no fundo a marca d'água do COLIBRI no mesmo formato da logomarca CRECI. 

Art. 30  - Este ATO entr em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 
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Vitória, 22 de agosto de 2018. 

AURÉLIO 	ALLAPÍCULA 
Di or Secretário 
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Celso Vaz Fidalgo 
Representando a Diretoria 

Daniel Fernandes Alves 
Representando os Conselheiros 
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