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CRECI FAZ BALANÇO DA FISCALIZAÇÃO NO AGRESTE
DO ESTADO.

C

omo o principal
f o c o d o
Conselho
Regional de Corretores
de Imóveis é exterminar
o exercício ilegal da
profissão, a Equipe de
Fiscalização do Òrgão
vêm intensificando
visitas em Stands de
Vendas e Imobiliárias no
Foto: equipe de fiscalização
Grande Recife e no
interior do Estado, combatendo à facilitação e a clandestinidade da profissão.
Seguindo à risca o Cronograma deste primeiro semestre, os Agentes Fiscais se
espalham em grupos atuando em vários municípios. Desta vez Marcelo
Oliveira, Luiz Carlos Braz e o Diretor Fernando Carvalho passaram esta
última semana(23a26/04)no Agreste do Sertão em defesa da sociedade.
Fazendo um balanço da ação, em Bezerros, Caruaru, São Caetano, Toritama,
Vertentes e Santa Cruz do Capibaribe foram encontrados, contraventores,
empresas não regularizadas junto à Autarquia, bem como “ZANGÕES”, que
também, foram autuados por facilitação de atividade ilegal para os corretores
que auxiliavam tal prática e empresas em débito.
Segundo a equipe o trabalho foi produzido de forma satisfatória , mesmo que o
espaço de tempo tenha sido curto, Autos de Infração e Autos de Constatação
foram lavrados, muita inadimplência foi registrada, mas todos os Profissionais
autuados se comprometeram em procurar o CRECI a fim de se regularizarem
e voltarem e exercer a suas atividades dignamente.
Para a equipe, todas estas forças-tarefas são preventivas no sentido de orientar
e fiscalizar, protegendo e resguardando os direitos e deveres dos profissionais
e da sociedade.

CRECI LANÇA QUARTA CRÍTICA

E

m Sessão Plenária, realizada no mês de abril, foi aprovado em plenário
a criação da 4ª CRÍTICA do CRECI-PE, onde nas tardes de todas as
últimas quartas-feiras de cada mês, no horário das 15 às 16 horas, no
Auditório da Autarquia, os Corretores de Imóveis poderão apresentar
sugestões, críticas, tiras dúvidas e solicitar esclarecimentos sobre o mercado
imobiliário, sobre a profissão do corretor de imóveis do todo o Estado e o
trabalho realizado pelo Conselho. Participe!

ADEMI TEM NOVA DIRETORIA

N

a última terça-feira(29/04), empresários, profissionais e autoridades
estiveram no Restaurante Boi e Brasa para dar as boas vindas à nova
diretoria da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de
Pernambuco (Ademi PE), que foi eleita em chapa única no fim de março. O
Creci deseja sucesso ao presidente eleito André Callou e uma boa gestão.
www.creci-pe.gov.br
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