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PRESIDENTE INTERVENTOR: DANIEL FLORÊNCIO

CAXANGÁ ÀGAPE HOMENAGEIA A POLÍCIA MILITAR

O

Conselho Regional de
Corretores de Imóveis de
Pernambuco na figura do
Presidente Daniel Florêncio,
PARABENIZA O Comandante Geral da
PMPE, Coronel Luís Aureliano e o
Coronel Eden Vespaziano, Chefe do
Estado Maior, homenageados pela
Caxangá Ágape pelos relevantes
serviços oferecidos ao Estado e ao Creci
de Pernambuco.

Foto: Daniel Florêncio, Vespaziano e Luís Aureliano.

MINISTÉRIO PÚBLICO E CRECI/PE JUNTOS EM DEFESA DA
SOCIEDADE.

E

m audiência realizada na tarde
dessa última terça-feira(09/10), o
Promotor de Justiça, Dr. Maviael
Silva, representando o Ministério Público
de Pernambuco, recebeu o Presidente do
CRECI Daniel Florêncio para discutir
ações preventivas e corretivas de abusos
praticados no mercado imobiliário.

Foto: Daniel Florêncio, Cecília Correia, Petrus Mendonça e Maviael Silva.

Dentre os pontos analisados, a
preocupação com a segurança e a defesa
dos interesses do consumidor na hora de
comprar/vender imóveis, o combate à
facilitação e ao exercício ilegal da
profissão de corretor de imóveis e a
divulgação de empreendimentos sem o
registro do memorial de incorporação no

cartório de imóveis mereceram destaques.
O presidente do Conselho esclareceu: “o apoio da Promotoria de Justiça ao trabalho realizado pelo
Creci em prol da sociedade, vem trazer muitas vantagens para os corretores de imóveis e
imobiliárias de Pernambuco. É inadmissível na época atual, que pessoas não inscritas no
Conselho de Corretores de Imóveis continuem exercendo a profissão ilegalmente, à margem da
legalidade, enfraquecendo a segurança jurídica dos negócios e pondo em risco os interesses do
consumidor adquirente de imóvel”.

CRECI VISITA A ADEMI

D

urante almoço semanal na Sede da
Associação das Empresas do Mercado
Imobiliário de Pernambuco - ADEMI, o
Creci na presença do seu Presidente Daniel
Florêncio, recebeu apoio da entidade para junto
com o Ministério Público de Pernambuco
combater a facilitação e o exercício ilegal da
profissão dos Corretores de Imóveis.
Dentre as trativas foram discutidos maior
facilidade ao acesso dos Corretores e facilitação
na aprovação de novos empreendimentos na
Construção Civil.
Foto: Daniel Florêncio, Eduardo Moura e Petrus Mendonça
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