Presidente LUIZ GUEDES

FISCALIZAÇÃO INTENSIFICA COMBATE AO FALSO
CORRETOR .

O

Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Pernambuco
intensificará nos próximos dias, a fiscalização em cima das
inscrições daqueles profissionais que andam exercendo
ilegalmente a profissão.
O Creci, tem como premissa a atuação em defesa da população, por
isso tem tornado mais ativa as ações preventivas no sentido de
orientar e fiscalizar e normatizar a categoria, protegendo e
resguardando os direitos e deveres dos credenciados e da cidadania.
O Coordenador Wladimir Maia enfatizou: “ fortalecer a imagem do
corretor de imóveis e conscientizar a sociedade sobre a importância
de solicitar sempre um consultor no momento de realizar uma
transação imobiliária, sempre foi o objetivo principal deste Conselho,
mas para isso seja realizado, o profissional precisa cumprir com suas
obrigações perante o Conselho”.
Vale ressaltar que este Órgão tem fiscais em todas as áreas de
Pernambuco, e estes estão sempre em alerta atuando contra
irregularidades, entretanto, é fundamental também, que a própria
sociedade delate essa prática ilegal, através da Ouvidoria da
Autarquia (3422-2776) ou do Disque Denúncia (3719-4545).

COMEMORAÇÃO DO DIA DO CORRETOR DE
IMÓVEIS TEM DATA MARCADA.

N

o próximo dia 27 de agosto, a categoria dos Corretores de
Imóveis completará 55 anos de regulamentação por meio da lei
N. 4.116/61, substituída e atualizada pela Lei N. 6.530/78 e
regulamentada pelo Decreto N. 81861/78. Para comemorar esta data
tão significativa, o Creci e o Sindimóveis, através de suas
coordenações de eventos, estão organizando para o dia 23 deste
mês, às 19hrs, no restaurante Spettus Derby, jantar de adesão (R$
35,90) para confraternização. Não percam! Mais informações: (81)
9.9934-7874 ( Kátia Fialho), 9. 99228089 ( Rosângela Duarte),
9.8910-3640 (Israel Vasconcelos) e 99783-1007 (André Melo). Vale
lembrar, que tanto o Conselho quanto o sindicato não financiam
jantares, viagens, festas e eventos, etc.
Av. Saturnino de Brito, 297
Bairro São José - Recife/PE
CEP 50090-310

contato@creci-pe.gov.br

Ouvidoria CRECI-PE
81

3422.2776

www.creci-pe.gov.br

Jornalista responsável: Sabrina Maia - DRT 4847

