CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES
DE IMÓVEIS - 7ª REGIÃO

Presidente LUIZ GUEDES

AGENTES FISCAIS PERCORREM O SERTÃO
DE PERNAMBUCO

C

umprindo com seus objetivos em prol da categoria, a Equipe de
Fiscalização do Conselho sob a Coordenação de Wladimir Maia vem
colocando em ação, o plano de trabalho para 2016, no Sertão do
Estado. Os municípios visitados foram Arco Verde, Belo Jardim, Pesqueira,
Salgueiro, São Caetano e Serra Talha, que por sinal registou o maior número
de ocorrência: 25 Autos de Infração, em apenas um dia de operação.
A equipe visitou stands de vendas, lançamentos, escritórios e imobiliárias,
totalizando mais de 120 documentos lavrados, entre Autos de Constatação e
Infração, Notificações, não Inscritos e débitos, em toda a região.
O órgão, que tem como premissa a atuação em defesa da sociedade, tem
tornado mais ativa as operações preventivas no sentido de orientar, disciplinar
e fiscalizar o exercício ilegal e irregular da profissão de corretores de imóveis,
protegendo e resguardando direitos e deveres dos profissionais e da
sociedade.
Pessoas não inscritas no Conselho, que estejam exercendo a profissão com
habitualidade estão infringindo normas penais, podendo ser enquadrados na
Lei das Contravenções Penais.
O corretor de imóveis, Mário Olimpio, de Serra Talhada, detalhou a preparação
necessária para atuar como corretor de imóveis. “Sou um corretor credenciado
no Creci, meu número é 12.097 e a importância de ser um corretor credenciado
é porque não adquirimos a carteira de uma hora para outra. Fazemos um curso
para poder ter todo um conhecimento na área jurídica, na área comercial, no
marketing e no tratamento dos clientes. É importante que a pessoa que queira
investir em imóveis que procure um corretor credenciado. Por exemplo: temos
mais de 20 tipos de escrituras e é necessário que esses corretores saibam
utilizar esses documentos”.
Esta operação foi comandada por Fernando Carvalho, e contou com os A.F
Marcelo Oliveira e Leonardo Almeida.
Na próxima semana, retrataremos á trajetória da Equipe de Nunes Mergulhão,
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