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Creci-PB apresenta unidade móvel nesta segunda-feira

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 
Paraíba apresentará à imprensa e à categoria, às 
8h00 desta segunda-feira (9), em sua sede, um 
veículo tipo furgão, adquirido com recursos 
próprios, que aproximará ainda mais o Órgão dos 
corretores de imóveis e da sociedade, agora de 
forma itinerante.

O evento será prestigiado pelo presidente do Conselho Federal de Corretores 
de Imóveis, João Teodoro e pelo promotor de justiça Glauberto Bezerra, diretor-
geral do MP-Procon. A unidade percorrerá o estado, esclarecendo dúvidas 
acerca de documentação, certidões e contratos necessários a um negócio 
imobiliário, bem como recebendo denúncias sobre exercício ilegal da profissão e 
atuação de corretores de imóveis e imobiliárias, registros de incorporação 
imobiliária de edifícios, registros de loteamentos, oferecendo ainda aos 
corretores de imóveis serviços como inscrições de pessoas física e jurídica e 
parcelamento de débitos.

    Contas do Creci-PB relativas a 2017 são aprovadas à unanimidade

Na última quarta-feira o Creci-PB teve 
sua prestação de contas relativas ao 
ano de 2017 aprovada à unanimidade e 
sem ressalvas, pelo Conselho Federal 
de Corretores de Imóveis, durante 
sessão plenária ocorrida no auditório do 
Empresarial Brasil 21, em Brasília.

O relatório foi apresentado pelo 
conselheiro federal pelo estado do Acre, 
Hígino Maia, que considerou o Creci-PB 
um espelho para os demais Regionais. 

O presidente Rômulo Soares atribuiu a aprovação à responsabilidade, 
transparência e a criteriosa utilização dos recursos decorrentes das anuidades 
pagas pelos corretores de imóveis na atual gestão.

Conselheiros relatam contas e dezenas de processos em Brasília

Esta semana os conselheiros federais Clerton Franca e Assis Cordeiro, 
participaram em Brasília, de plenária do Cofeci e sessões de Câmaras 
Recursais no auditório do Empresarial Brasil 21, em Brasília, relatores que foram 
de dezenas de processos constantes em extensas pautas de julgamento.


