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CAMPINA GRANDE PB  - 

CRECI PB-

Diretores do Creci-PB cumprem agenda de 
trabalho em Brasília

Os diretores vice-presidente e secretário do Creci-PB, Garibaldi Porto e Edson 
Medeiros participam entre segunda e quarta-feira desta semana em Brasília de 
uma série de reuniões na sede do Cofeci com diretores, superintendentes e 
gerentes de alienação da Caixa (Gilies) para discutir as normas operacionais do 
Convênio firmado entre as duas Instituições, voltado à intermediação de venda 
de imóveis retomados.
       
                                     Turma julga processos

A Turma de Julgamento do Creci-PB se 
reuniu quarta-feira com a totalidade de 
seus membros, julgou esta semana 15 
processos e deu as boas vindas a três 
novos integrantes : Fabiano Cabral, 
Francisco de Assis Cordeiro e Walter 
Vasconcellos. Outros 21 processos foram 
julgados pela Turma nos meses de março e 
abril.

          
                     Comissão discute defesa de prerrogativas

A ç õ e s  e m  f a v o r  d a  c a t e g o r i a , 
responsabilização do síndico ou porteiro em 
casos de exercício ilegal da profissão de 
corretor de imóveis e a execução do 
convênio firmado pelo Creci-PB com o MP-
Procon foram alguns dos temas discutidos 
pela Comissão das Prerrogativas do Creci-
PB, realizada  na tarde da última quinta-feira, 
coordenada pelo corretor de imóveis Carlos 
Ximenes e que contou com as presenças dos 

diretores presidente e 2° vice-presidente do Órgão, Rômulo Soares e Lamarck Leitão.
                              

Anoreg-PB dará informações durante Feira de Imóveis

A Associação dos Notários e Registradores da Paraíba se fará presente à Feira de 
Imóveis que será realizada a partir desta segunda-feira pela Caixa com apoio do Creci-
PB no Espaço Cultural em João Pessoa, através de stand  com pessoal habilitado como 
prestar todas as informações sobre quais documentos são necessários para fazer uma 
transação imobiliária, taxas, impostos e tudo o mais que faz parte do mundo de solução 
para aquisição de imóveis.

“Confirmamos presença, dando seguimento a parceria que temos com o Creci-PB”, 
afirmou o presidente da Anoreg-PB, Germano Toscano de Brito.


