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Creci’s da PB e RN trocam experiências de gestão administrativa
Os Co nse lh os Regiona is de
Corretores de Imóveis da Paraíba e
Rio Grande do Norte pretendem
celebrar com a participação do
Creci-PE um Termo de Cooperação
Técnica voltado à uniformização de
procedimentos e ações, bem como
fiscalização conjunta nos três
estados, com vistas ao
fortalecimento do combate ao
exercício ilegal da profissão.

Entendimento firmado
Entendimento nesse sentido foi firmado durante visita do presidente do Creci-RN,
Waldemir Bezerra ao presidente do Creci-PB, Rômulo Soares, que na oportunidade
trocaram experiências quanto às gestões de ambos. Participaram do Encontro o
superintendente Gustavo Beltrão e o coordenador de fiscalização do Órgão paraibano,
Hermano Azevedo.

Cefisp realiza última reunião do ano
A Comissão de Ética e Fiscalização Processual (Cefisp) promoveu ontem (quinta-feira)
sua última reunião do ano, ocasião em que examinou 57 processos que compuseram a
extensa pauta de julgamento, dentre eles, denúncias, auxílio ao exercício ilegal da
profissão e débito tributário.

Finalidade da Comissão
A Cefisp é responsável pelo julgamento de
processos e denúncias, bem como por opinar pela
aplicação de sanções pelas práticas de infrações
como auxílio ao exercício ilegal da profissão, o
próprio exercício e transações em desacordo com a
lei.

Composição
A Comissão é composta pelos corretores de imóveis Wagner Barbosa (presidente), Ana
Flávia, André Menezes, Antônio Melo, Dimas Amaral, Fábio Soares, Gustavo Galindo,
Lívia Raquel, Marco Meira, Socorro Pessoa, Maria Kelly, Nivaldo Taciano, Wagner
Travassos e Wilson Roberto.
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