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I Meeting Direito Imobiliário será no auditório da Asplan
Devido à grande procura, o I Meeting Direito Imobiliário ocorrerá às 9h do
próximo sábado (16), não mais no auditório do Creci-PB e sim no auditório da
Asplan, no centro da cidade. As inscrições, gratuitas, ainda podem ser feitas por
meio do site www.faculdadetresmarias.edu.br e maiores informações podem ser
obtidas através dos números 3507-3705 e 99988-6640.

Qualificados debatedores
O evento terá como debatedores o presidente do Creci-PB, Rômulo Soares, os
advogados Gabriel Honorato e Bruno Lemos, da Comissão de Direito Imobiliário
e Urbanístico da OAB-PB, o auditor da Receita Federal Francisco Leite, o gestor
comercial Victor Caetano e o professor Carlos Chagas.

Reunião em Campina Grande
O presidente do Creci-PB, Rômulo Soares, esteve na última quinta-feira na
cidade de Campina Grande, ocasião em que se reuniu com o secretário
municipal de Planejamento e Obras, André Agra, tendo como pauta principal do
encontro a doação pela edilidade de área para construção da sede própria do
Órgão.

Cemitério é autuado por exercício ilegal de intermediação
imobiliária
O Creci-PB autuou segunda-feira a empresa cemitério Memorial Vale da
Saudade por exercer ilegalmente atividade econômica de intermediação
imobiliária, ao anunciar e intermediar cessão onerosa de uso de terrenos para
sepultamentos, mediante contraprestação financeira em 48 meses.
“As pessoas responsáveis pela comercialização das unidades não puderam ser
autuadas pela prática do exercício ilegal da profissão, diante da negativa pela
representante da empresa, da apresentação de seus documentos, mesmo após
a chegada da Polícia Militar, que foi acionada ao escritório de representação,
situado no Empresarial Ecomedical, no bairro de Miramar, em João Pessoa”,
explicou o coordenador de fiscalização Hermano Azevedo, que esteve
acompanhado da fiscal Marina Stuckert.
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