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Fiscalização no Litoral Sul será intensificada
Acompanhado dos diretores
secretário, 1º tesoureiro e adjunto
de fiscalização, Edson Medeiros,
Zelírio Bezerra e Augusto Seixas,
bem como do superintendente
Gustavo Beltrão, da assessora
jurídica Iane Abrantes, do
co o r d en a d o r d e fi sca liza çã o
Hermano Azevedo e do agente de
fiscalização Ubirajara Primola, o
presidente do CRECI-PB, Rômulo
Soares, se reuniu na última quarta-feira, no Condomínio Chácaras de
Carapibus, em Jacumã, com diversos corretores de imóveis e proprietários de
empresas imobiliárias do Litoral Sul.

Delegados no município
Na ocasião, ele discorreu sobre as ações que serão intensificadas pelo Órgão,
através da recém instalada Delegacia de Conde, voltadas, sobretudo ao
exercício ilegal da profissão. O Órgão está representado no município pelos
delegados titular e adjunto Márcio Correa e Hermann Lundgren.

CRECI-PB facilita pagamento de anuidade
Desde a última terça-feira os boletos relativos ao pagamento da anuidade 2018
já se encontram disponíveis para impressão no site (www.creci-pb.gov.br), onde
são oferecidas às pessoas físicas e jurídicas, diversas opções de pagamento,
parcelamentos e descontos da anuidade 2018, prevista na Lei n.º 6.530/78 e
condição sine qua non para o exercício da profissão.

Boletos não mais serão enviados pelos Correios
Com a mudança no sistema de emissão e para dar uma maior segurança, os
boletos não mais serão enviados pelos Correios e sim impressos pelos
corretores e empresas imobiliárias através do referido site ou solicitado na sede
ou Delegacias do CRECI-PB.

Feliz 2018
O CRECI-PB deseja a todos um novo ano repleto de paz, saúde, felicidade e
bons negócios.
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