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Alunos do Curso de TTI do IFPB visitam o Creci-PB

O Creci-PB recebeu na última sexta-feira à 
tarde um grupo de alunos do Curso de 
Técnico em Transações Imobiliárias do 
Instituto Federal da Paraíba (IFPB), 
Campus de Cabedelo. Eles estiveram 
acompanhados do coordenador do curso, 
arquiteto e urbanista Mário Lyra, que 
também lec iona as d isc ip l inas de 
Interpretação de Projetos e Planejamento 
Urbano.

   Conhecimento e familiaridade

A atividade extracurricular foi considerada pelo professor Mário como da maior 
importância para os alunos, pelo fato de já nos primeiros períodos, conhecerem e se 
familiarizem com o Órgão responsável pela fiscalização e registro da profissão que irão 
exercer.

Palestra sobre 55 anos de regulamentação da profissão
 
Após recebê-los, o presidente do Rômulo Soares, proferiu uma palestra sobre os 55 
anos de regulamentação da profissão de corretor de Imóveis. Estiveram presentes o 
coordenador de fiscalização Hermano Azevedo e a coordenadora de RH, Hellena 
Karoliny.

Eleição do Creci-PB será quinta-feira 

Na próxima quinta-feira 10, corretores de imóveis de todo o Estado escolherão a nova 
composição do Conselho Pleno do Creci-PB para o triênio 2019/2021, através da 
internet, por meio do link www.votacreci.com.br e dos Postos Eleitorais existentes na 
sede do Órgão, das Delegacias em Santa Rita, Conde, Campina Grande, Patos, 
Cajazeiras e na unidade móvel que estará em Guarabira.

Voto obrigatório

Segundo o art. 11 da lei 6.530/78, o voto é obrigatório e àqueles que deixarem de fazê-lo 
estarão sujeitos à multa no valor equivalente ao de uma anuidade do ano da realização 
da eleição, corrigida até o dia do efetivo pagamento. A multa também será aplicada aos 
inscritos que deixarem de votar sem causa justificada.

Para poder exercer esse direito/dever, os corretores de imóveis devem estar em dia 
com suas obrigações junto à Tesouraria do Conselho até a anuidade do exercício de 
2017, dentre elas, anuidades, multas de processos administrativos e de eleições 
anteriores. O voto é facultativo apenas àqueles profissionais inscritos que até a data da 
realização da eleição (inclusive) tenham completado 70 anos de idade.


