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PORTARIA-CRECI n° 024/2015 

Ratifica a criação da Ouvidoria do CRECI-ES e 
designa Conselheiro Ouvidor para novo 
mandato. 

O Presidente do CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE 
IMÓVEIS 13a R/ES, usando das atribuições que lhe são conferidas no artigo 8° do Regimento 
Interno, baixado com a Resolução-COFECI n° 1.126/09, de 29 de Abril de 2009. 

CONSIDERANDO a necessidade de criação e manutenção de 
ouvidoria para o órgão; 

CONSIDERANDO a importância para o CRECI-ES de aperfeiçoar 
a cada dia a transparência, facilitar a interação, elevar e valorizar a Classe de Corretores 
agilizando o contato do profissional e do cidadão com o Conselho; 

CONSIDERANDO a concordância, disponibilidade, capacidade e 
conduta ilibada do Conselheiro e Diretor deste conselho, Sr. Celso Vaz Fidalgo. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Ratificar a partir desta data a criação da Ouvidoria do 
CRECI-ES para o fim de facilitar para o corretor e para o cidadão o contato direto com o órgão 
para o próximo mandato de 2016/2018; 

Art. 2° - Designar o Conselheiro e Diretor, Sr. Celso Vaz Fidalgo, 
como OUVIDOR do CRECI-ES., quem deverá fazer aperfeiçoar a implantação e acompanhar 
todo o andamento dos trabalhos afetos à Ouvidoria da 13a Região, que de imediato 
providenciará maior detalhamento no menu do site do órgão e adotará as medidas pertinentes 
ao imediato retorno aos chamados; 

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as 
disposições em contrário m especial a Portaria n. 004/2015. 
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