Presidente LUIZ GUEDES

27 DE AGOSTO, DIA NACIONAL DOS CORRETORES
DE IMÓVEIS.

o

s Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis de todo Brasil, estão em festa.
comemora-se hoje, dia 27 de agosto, 55 anos 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.

Durante toda semana os Creci’s prepararam uma programação festiva, materiais didáticos e de
divulgação para homenagear estes profissionais indispensáveis e insubstituíveis nas transações
imobiliária.
Em Pernambuco, a semana começou (22/08) com a Palestra sobre os 15 erros na hora de alugar um
Imóvel, proferida pelo Conselho e Corregedor Federal, Petrus Mendonça. Nesta mesma Ocasião,
foram entregues 55 novas credenciais, habilitando novos Profissionais. Quem esteve presente
ainda participou de sorteios das apostilas e do livro de autoria do Palestrante.
Na manhã seguinte (24/08), houve a Plenária Regional Especial. Conselheiros e membros da
diretoria reuniram - se para analisar e julgar processos administrativos, bem como os pedidos de
inscrição e cancelamento feitos por profissionais ou empresas do ramo imobiliário, apreciados e
relatados pela COAPIN, para aprovação do Plenário, além da apresentação de novas ações e
notícias relevantes em prol da categoria.
Estiveram em pauta assuntos como: panorama geral do que já ocorreu no mercado imobiliário
durante as 55 anos de regulamentação, os inúmeros processos licitatórios em andamento,
participação dos conselheiros no ENBRACI, que ocorrerá em Brasília no mês de outubro, redução
de custos no Conselho, em especial com telefonia móvel e programas de computação, convênio
caixa, eventos em homenagem ao dia da categoria, entre outros.
Ao final da Sessão, por volta das 19hrs, grande parte dos Conselheiros, Diretores, Corretores de
Imóveis e Familiares, se dirigiram ao Restaurante Spettus no bairro do Derby, para jantar de adesão,
em clima de confraternização.
A quinta-feira ( 24/08), ficou a cargo do sindimóveis que ofereceu no hotel Manibu, no bairro de Boa
Viagem, a Noite de Palestra com os seguintes temas: Corretor de Imóveis e os novos tempos Joaquim Ribeiro ( FENACI), Programa minha Casa, Minha Vida e as Novas Regras - Bruno Araujo
(Ministro das Cidades ) e Perspectivas do Mercado Imobiliário - Carlos Tinoco ( ADEMI).
E, finalizando a semana de celebrações, a Regional disponibilizou na sexta-feira (25/08), em seu
site: www.creci-pe.gov.br e em suas redes sociais ( Fan page: crecipe e Istagram: crecipe7aregiao),
um vído comemorativo e a cartilha : Por que os corretores de imóveis são indispensáveis nas
transações imobiliárias? Sucesso e bons negócios!
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