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Cofeci e Caixa renovam convênio para fiscalizar MCMV
O presidente do Cofeci, João Teodoro e o
superintendente nacional da Caixa, Guilherme
Cunha renovaram na última quinta-feira em
Brasília, convênio de cooperação técnica para
fiscalização do programa Minha Casa Minha Vida.
A solenidade foi prestigiada pelos presidentes dos
Creci’s da PB e SP, Rômulo Soares e José
Augusto Vianna, e os executivos Nelson Souza e
Rodrigo Wemerlinger, respectivamente vicepresidente e diretor executivo da instituição
bancária.

Fiscalização com saldo positivo na PB
Em abril passado, o Grupo Especial de Agentes de Fiscalização Federal do Cofeci (GEAF), com
apoio de fiscais do Creci-PB realizou pelo segundo ano consecutivo, operação no estado em 976
unidades nas cidades de Patos e Sousa, no Alto Sertão, onde foram encontradas 102
irregularidades e 103 suspeitas, dentre elas locação, venda, cessão de imóvel e imóveis
abandonados.

Creci-PB combate com firmeza exercício ilegal da profissão
Quinta-feira sete pessoas foram presas em flagrante e
autuadas por exercício ilegal da profissão de corretor de
imóveis numa operação conjunta do Creci-PB e policiais
da Delegacia de Defraudações no interior da L.G.L
Assessoria e Prestadora de Serviço, localizada na sala
310 do Piso E-3 do Shopping Tambiá, no centro da cidade
de João Pessoa, dentre elas Luiz Augusto Paulino de
Albuquerque, que se apresentou como responsável pela
empresa, não registrada no Creci-PB como imobiliária.

Turma e Comissão realizam sessões de julgamento
A Turma de Julgamento do Creci-PB se reúne na próxima quarta-feira, sob a coordenação do 2º
vice-presidente Lamarck Leitão, em torno de uma pauta que conta com aproximadamente 15
processos decorrentes de denúncias e termo de representação.

Pauta extensa
No dia seguinte, será a vez da Cefisp, sob a coordenação do corretor Wagner Barbosa, julgar
cerca de 65 processos, dentre eles, autos de infração por exercício ilegal da profissão,
denúncias, auxílio ao exercício ilegal da profissão, exercício irregular e anúncio em
desconformidade com a Resolução do Cofeci.

Aos Pais
O Creci-PB deseja a todos, os pais, sobretudo aqueles corretores de imóveis, um Feliz Dia.
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