
Gestão 2016/2018: 
Rômulo Soares de Lima

Avenida Almirante Barroso, 918 - Centro -  Fone: (83) 2107-0406. 
De Segunda à Sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00  

JOÃO PESSOA PB  - 

www.creci-pb.gov.br

Av. Dom Pedro , 449, Centro  -  Fone: (83) 3321-6969II
De Segunda à sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00

CAMPINA GRANDE PB  - 

CRECI PB-

Sessão plenária extraordinária tem extensa pauta

O CRECI-PB realizará às 15h00 da próxima quarta-feira (28) sessão plenária 
extraordinária, ocasião em que serão feitas várias e importantes comunicações da 
presidência, a exemplo da realização da próxima edição do EDUCACRECI na cidade 
de Campina Grande e o recebimento do veículo tipo furgão, que aproximará ainda mais 
o Órgão dos corretores de imóveis, agora de forma itinerante.

A ordem do dia ainda prevê a apresentação e aprovação da prestação de contas do 4o 
trimestre e do exercício do ano passado, aprovação das portarias e julgamentos de 
processos administrativos.

    Reformulação da tabela de honorários é alvo de estudo

A Comissão de Prerrogativas do Creci-PB 
concluirá, num prazo de até 90 dias, estudo 
voltado à revisão da tabela de honorários dos 
corretores de imóveis e das empresas 
imobiliárias e em seguida chamará o Sindicato 
dos Corretores de Imóveis da Paraíba 
(Sindimóveis-PB) e o Sindicato das Empresas 
de Compra, Venda, Locação e Administração 
de Imóveis e dos Condomínios Residenciais e 
Comerciais do Estado da Paraíba (Secovi-
PB), para que avaliem e em recepcionando-o, 
façam a devida elaboração.

Nova coordenação

Na primeira reunião de trabalho realizada esta semana, agora sob a coordenação do 
corretor de imóveis Milton Tavares, foram discutidos junto à equipe critérios e 
metodologia a serem utilizados nesse estudo, que visa atualizar e corrigir distorções 
relacionadas à tabela, que é referência para o mercado imobiliário e implicará no 
fomento da economia, ganhos justos e maior giro de capital pelas partes envolvidas. 

Seminário de Integração tem participação produtiva do CRECI-PB

O CRECI-PB teve produtiva participação 
durante esta semana no 3º Seminário de 
Integração Operacional, realizado pelo 
COFECI na cidade de Foz do Iguaçu (PR), 
através do presidente Rômulo Soares, Edson 
Medeiros (secretário),  Augusto Seixas 
( f iscal ização),  pe lo  coordenador de 
fiscalização Hermano Azevedo, o contador 
Rômulo Teotônio, a secretária Damiana 
Maria e o superintendente Gustavo 
Beltrão.


