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Reunião Extraordinária de Diretoria

O Creci-PB realizará às 9h00 da próxima quinta-feira (1) reunião extraordinária 
de Diretoria em torno de extensa pauta, que incluirá na Ordem do Dia as 
apresentações e aprovação da proposta orçamentária do Órgão para o 
exercício 2019 e da Resolução Cofeci, que estabelece valores de anuidades, 
emolumentos e preços de serviços para o próximo ano.  

Assuntos gerais

Na ocasião, também será apresentada a Comissão de Transição de Gestão. 
Dentre os assuntos gerais, serão tratados  lançamento da multa eleitoral 2018 ; 
as execuções fiscais, protestos em cartórios de CDA’s e cancelamentos de 
inscrições dos corretores e empresas em débito até 2017.

Reunião técnica

Outro assunto a ser tratado será a recente reunião técnica recentemente 
ocorrida com a Caixa e os corretores de imóveis, imobiliárias, construtores e 
correspondentes bancários de Santa Rita e Bayeux.

Creci-PB representado em Congresso Internacional

A c o r r e t o r a  d e  i m ó v e i s 
paraibana Thamara Bastos, 
participou recentemente, do I 
Congresso Imobiliário de Mato 
Grosso do Sul, representando o 
Creci-PB. O evento, que teve 
como tema principal “A hora de 
se reinventar”, foi realizado no 
Teatro Dom Bosco, no centro da 
cidade de Campo Grande (MS).

Palestrantes de renome

O Congresso contou com palestrantes de renomes nacional e internacional, a 
exemplo do presidente do Sindicato de Habitação da Zona Sul do Rio Grande do 
Sul Sergio Godoy, o empreendedor imobiliário no Brasil e exterior Daniel 
Rosenthal e os diretores do café imobiliário Guilherme Carnicelli e Gustavo 
Zanotto, além do vencedor de vários prêmios nacionais, Fabricio Medeiros.


