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CRECI PB-
Reuniões têm extensas e importantes pautas

O Creci-PB realizará as suas primeiras reuniões de diretoria e plenária 
ordinárias deste ano às 9h00 e 15h00 da próxima quinta-feira no auditório do 
Órgão. Na extensa pauta, constam aprovações de Plano de Cargos e 
Salários, contas do exercício 2016, relatórios dos setores de fiscalização e 
comunicação, portarias de criação de delegacias nos municípios de Santa 
Rita e Conde.          
                     Prazo final para pagamento de anuidade

O prazo para pagamento da anuidade por corretores de imóveis e empresas 
imobiliárias encerra na próxima sexta-feira 31. Este ano, o valor para pessoa 
física é R$ 591,00 e para as empresas imobiliárias, de acordo com o seu capital 
social. A partir do primeiro dia útil de abril, aqueles que não tiverem quitado suas 
anuidades/2017 estarão exercendo irregularmente a profissão, sujeitos, 
portanto, a autuação pelos agentes fiscais do Creci-PB.
                              
                                                   Custo simbólico

“Que nos perdoem os contrários, mas quem não puder (ou não quiser) pagar R$ 
1,62 por dia para garantir o direito de exercer uma profissão liberal como a 
nossa, sem a livre e nociva concorrência dos “picaretas”, não merece ser 
corretor de imóveis. É isto que vale nossa reserva de mercado, nossa 
tranquilidade para exercer a profissão Neste caso, é melhor pedir baixa do Creci 
e procurar outra profissão”, advertiu João Teodoro, que tomou por base de 
cálculo do valor da anuidade dividido pelos 365 dias do ano.
 
                  Ação filantrópica contempla Casa da Vovozinha

O Creci-PB realizou mais uma ação filantrópica esta semana, quando da 
entrega de 331 quilos de alimentos não perecíveis pelo diretor-adjunto Augusto 
Seixas à União Espírita Casa da Vovozinha, situada no bairro do Varadouro. A 
instituição, mantida por donativos, existe há 86 anos, possui 55 idosos 
cadastrados e atende diariamente mais de 100 pessoas. A entrega foi 
acompanhada pelos fiscais Hermano Azevedo (coordenador), Ubirajara Primola 
e o técnico de TI, Elvis Araújo.


