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FISCALIZAÇÃO PERCORRE LITORAL NORTE

D
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esde que encerraram as
operações temporárias
no combate ao
exercício ilegal da profissão no
Litoral Sul, os Agentes do Creci
não param. Agora a vez foi do
litoral Norte. Mais de 58 Autos
foram lavrados entre
Constatação, Infração, Débito e
Facilitação, durante vários dias do

mês corrente.
A atuação dos fiscais montada pelo serviço de inteligência do Conselho a partir de
denúncias oriundas da Ouvidoria da Autarquia vem alcançado às metas estabelecias
para 2015, em Plenária Regional, através da elaboração de um extenso planejamento do
setor.
Segundo o Coordenador Wladimir Maia, as intensificações estão sendo feitas em
Stands de Vendas, lançamentos, Imobiliárias e escritórios tornado mais ativa as ações
preventivas no sentido de orientar e fiscalizar, proteger e resguardar os direitos e
deveres dos profissionais e da sociedade.
“As pessoas não inscritas no Creci, que estejam exercendo a profissão com
habitualidade estão infringindo normas penais, podendo ser enquadrado na Lei das
Contravenções Penais”, alertou Wladimir”.
A próxima parada da equipe será na Região Agreste.

CURSO AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS E PERÍCIAS JUDICIAS

E

stá marcado para os próximos dias 14,15,16 e 17 de abril, mais uma edição do

curso de Avaliação de Imóveis e Perícias Judicias no Recife, com o Escritor e
Conselheiro Federal Frederico Mendonça. Promovido
pelo SINDIMÓVEIS, a capacitação ocorrerá nas
dependências do SINDUSCOM, localizado à Rua
Marquês do Amorim, 136, Boa Vista. Após o curso, os
participantes estarão habilitados a se inscreverem no
Cadastro Nacional de Avaliadores de Imóveis (CNAI),
cuja organização e manutenção estão a cargo do Conselho
Federal de Corretores de Imóveis (COFECI).
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Inscrições poderão ser feitas no Sindicato dos Corretores
Foto: Frederico Mendonça

de Imóveis , localizado na Av. Guararapes , 154, 3° e 8°
andar, Santo Antônio ou pelo telefone 81.3224-

0260/6099/0528. Participe! Últimas Vagas!

PROJETO DE LEI N.08/2015(LEIS DE PLACAS)

E

stá em tramitação desde o dia 10 de fevereiro de 2015, através do autor,
Vereador Wilton Brito, o Projeto de Lei N.08/2015, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de instalação de painel nos Edifícios Residenciais e Comerciais
no Município do Recife para fixação de placas em favor dos proprietários e dos
Corretores de Imóveis.
O Conselho de Pernambuco tem envidado seus melhores esforços e apoio à aprovação
deste projeto de Lei, que trará benefício não só a categoria como também a população
em geral.
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