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CAMPINA GRANDE PB  - 

CRECI PB-

Cidades de Conde e Santa Rita terão Delegacias do Creci-PB

As cidades  de Conde e Santa Rita, localizadas na Região Metropolitana da 
Grande João Pessoa, receberão Delegacias do Creci-PB. Com isso, o 
corretores de imóveis que atuam nesses municípios e regiões circunvizinhas 
passarão a contar com acesso fácil e rápido a serviços como registro de 
inscrições, pagamento de anuidades, emissão de certidões e apoio a 
fiscalização.
     
                                         Autorização do Cofeci

Autorização nesse sentido foi dada pelo Cofeci ao Creci-PB, após considerar em 
plenário, bem fundamentada exposição de motivos feita pelo Regional. A 
Delegacia sediada na cidade de Conde terá jurisdição extensiva aos municípios 
de Alhandra, Caaporã, Camaratuba, Condado, Itambé, Juripiranga, Mataraca, 
Mulungu, Pedras de Fogo, Pilar, Pitimbu, Riachão do Poço, São João dos 
Ramos e São Miguel de Taipu.
        

   Extensão da jurisdição 

Já a Delegacia sediada na cidade de Santa Rita terá jurisdição extensiva aos 
municípios de Araçagi, Baía de Traição, Cajá, Caldas Brandão, Capim, Cruz do 
Espírito Santo, Cuité de Mamanguape, Gurinhém, Itapororoca, Lucena, 
Mamanguape, Marcação, Mari, Mataraca, Mulungu, Rio Tinto, Sapé, São Miguel 
de Taipu, Sertãozinho e Sobrado, todas com subordinação ao Creci-PB.

 Semana será marcada por entrega de carteiras em JP e CG   

O Creci-PB iniciará pela cidade de Campina Grande a entrega de carteiras 
profissionais e certificados a novos corretores de imóveis e pessoas jurídicas. A 
primeira solenidade ocorrerá às 19h00 da próxima terça-feira (18) no auditório 
do Senac em  Campina Grande e a segunda, em João Pessoa, se dará às 19h00 
do dia seguinte, no auditório local da referida Instituição.

                           Respeito e reconhecimento à profissão

“O respeito e reconhecimento à profissão, criada e regulamentada por lei, 
começam pelo registro no Conselho de classe. Somente através dele é possível 
o exercício das atividades em todo o território nacional”, costuma lembrar o 
presidente do Creci-PB, Rômulo Soares.


