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Presidente

“O CRECI em boas mãos”

O ano de 2019 foi um ano de muitos desafios e conquistas, sendo assim 
trazendo muito aprendizado para todos nós. Nestas páginas estão contidas um 
resumo das nossas realizações de um ano proveitoso e as metas para 2020. 
Cada um teve participação importante para que chegássemos a esses 
resultados, confira.

Realizações 2019
01 – Realização de todo programa de campanha da 
chapa 2 de 2018 em 2019

1.1 - Recriação das comissões diretivas (delegado, 
subdelegado e delegados adjuntos), na Capital e Regiões;
1.2 - Reestruturação em todos os departamentos do 
Conselho;
1.3 -  Criação da diretoria de relações institucionais; 
1.4 - Divulgação nos canais de comunicação (Site, 
Facebook, Instagram, e WhatsApp) sobre a importância dos 
Corretores de Imóveis;

1.5 -  Realização de eventos mensais;
1.6 -  Realização de convênios;
1.7 -  Tornar o site do CRECI mais dinâmico e 
atualizado;
1.8 -  Valorização e contratação de novos assessores e 
funcionários;
1.9 -  Conceder condições a fiscalização para combater o 
exercício ilegal.

OBS: Considerando o custo x benefício, só não realizamos 
auditoria da gestão anterior e pesquisa. Os demais, foram 
realizados em 2019 com apenas 245 dias úteis de gestão.

02 - Setor de Fiscalização

2.1 - Elaboração de roteiros para a fiscalização pois as 
áreas de atuação eram limitadas;

2.2 - Criação do programa CRECIFAZ para promover 
treinamento aos diretores, gerentes e corretores de 
imobiliárias;
2.3 - Visita ao Ministério Público para implementar 
ações de combate ao exercício ilegal da profissão;
2.4  -   Aquisição de coletes para os fiscais;
2.5  - Operações de fiscalização em várias regiões 
incluindo cidades do interior por mais de uma vez como 
Caruaru, Gravatá, Carpina, São José da Coroa Grande, 
Custódia, Serra Talhada, São José do Egito, Salgueiro, 
Araripina, Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Abreu e 
Lima, Igarassu, Itapissuma, Itamaracá, Garanhuns, Arco 
Verde,  Petrolina, Triunfo, Santa Maria da Boa Vista, 
Vitória de Santo Antão; 
2.6 - Aquisição de três veículos Toyota Etios 1.5 Sedan;
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2.7  - Adesivação de todas as nove viaturas em uso; 
2.8 -  Operações na Capital nas Construtoras com entrega 
de comunicado alertando que a comissão só é devida a 
corretores inscritos no CRECI; 
2.9  -  Operações na Capital nos condomínios com entrega 
de comunicado dirigido aos síndicos e porteiros sobre o 
exercício ilegal da profissão; 
2.10 - Comunicado a sociedade com o título 
“CORRETAGEM IMOBILIÁRIA” alertando que a 
conduta de exercer a profissão ilegalmente é 
CONTRAVENÇÃO PENAL; 
2.11 - Comunicado CONTRAVENÇÃO PENAL 
também dirigido à sociedade; 
2.12 - Comunicado aos contraventores que atuam em 
Pernambuco; 
2.13 - Impressão de adesivos com os dizeres 
“CORRETOR DE IMÓVEIS SÓ EXISTE UM, 
CREDENCIADO” distribuído com os corretores na 
recepção e nas palestras e cursos promovidos pelo Conselho;
2.14 – Recuperação de alguns veículos que estavam parados; 
2.15 - Instalação de rastreadores em todos os veículos;
2.16- Reuniões da comissão da Lei das Placas e Prefeitura do 
Recife com garantia de aplicações para 2020; 
2.16- Realização de treinamentos para os corretores de 
Caruaru e Recife;
2.17- Realização de treinamento para os delegados 
setoriais; 
2.18- Realização de treinamentos para Imobiliárias, 
Gerentes e Corretores em Gravatá;

03- Setor de Licitação 

3.1 - Capacitação do Setor de Licitação com o Curso 
Prático de Licitações e Contratos em Brasília e Recife; 
3.2 - Locação de Software de gerenciamento de relógio 
de ponto com suporte técnico; 
3.3 - Aquisição de uma máquina plastificadora e de 
material de plastificação para confeccionar carteiras de 
estagiários;
3.4 - Serviços gráficos para confecção de adesivos; 
3.5 - Serviços de manutenção e recarga dos extintores de 
incêndio; 
3.6 - Contratação de Seguro Predial 
para Sede e Anexo do CRECI-PE; 
3.7 - Contratação de Seguro para a 
todos os veículos em operação; 
3.8 - Locação de imóvel para 
funcionamento da nova Delegacia do 
CRECI-PE em Petrolina; 
3.9 - Serviço de pintura no veículo 
de modelo Prisma – Placa EEF 7965;
3.10 - Contratação de empresa 
especializada na prestação, de forma 
continuada, dos serviços de 
Assessoria Contábil, Financeira e, em 
especial, de Contabilidade Pública, 
com uma economia anual de 62, 
26%; 
3.11 - Confecção de dez novas 
bandeiras oficiais do CRECI-PE;

3.12 -Contratação de empresa para prestação de serviço de 
rastreamento e monitoramento de seis veículos da frota do 
CRECI-PE; 
3.13 - Contratação de uma inscrição em Treinamento/ 
Capacitação referente ao curso de Gestão do Patrimônio 
Público, realizado na cidade de João Pessoa /PB, no período 
de 24 a 26/07/2019; 
3.14 - Contratação de pessoa jurídica para prestação de 
serviços de: Item I: Tratamento ambiental para controle de 
pragas em todas as áreas da Sede e Anexo do CRECI-PE. 
Item II: Limpeza, higienização e desinfecção dos 
reservatórios de água.

04- Programa Educa Creci, e mais cursos e 
palestras que apoiamos 
4.1    - Realização do encontro pedagógico gratuito, com o 
tema: "O corretor de imóveis como avaliador e perito 
judicial, à luz do novo código de Processo Civil" ministrada 
pelo Vice-Presidente de Avaliação Imobiliária COFECI 
2019 – 2021 Luiz Fernando Barcellos em Petrolina, Caruaru 
e Recife; 

4.2    - Realização de Workshop gratuito, sobre 
Documentação Imobiliária com Abdiel Ortega, advogado, 

escrevente e especialista em direito notarial e registral e 
Jamesson Gomes Gestor Imobiliário e Coordenador 

Pedagógico do CRECI-PE;
4.3    - Realização do Workshop gratuito 

sobre Administração e aluguel de 
imóveis com o advogado 

especialista em direito 
imobiliário Nilson Araújo. 

4.4    - Realização do curso 
EAD gratuito de Avaliação 

Imobiliária certificado pelo 
CNAI - Cadastro Nacional de 

Avaliadores de Imóveis, o qual é 
de competência do COFECI;
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4.5    - Realização do curso EAD gratuito com o tema “Como 
Usar a HP12C” Calculadora Financeira;
4.6    - Realização da Palestra gratuita sobre Usucapião 
Extrajudicial, ministrada pelo Dr. Almir Lima, Advogado, 
Presidente da Comissão Imobiliária Subseção Sobral e 
Corretor de Imóveis;
4.7    - Realização do curso EAD gratuito sobre Fotografia 
Imobiliária, certificado pelo CNAI - Cadastro Nacional de 
Avaliadores de Imóveis, o qual é de competência do 
COFECI;
4.8    - Realização do curso EAD gratuito sobre a Prevenção 
À Lavagem De Dinheiro; 
4.9    - Realização do curso EAD gratuito com o tema Perito 
Judicial certificado pelo CNAI – Cadastro; Nacional de 
Avaliadores de Imóveis, o qual é de competência do 
COFECI;
4.10    - Realização de palestra gratuita com o tema 
Marketing Pessoal e Vendas na Corretagem Imobiliária;
4.11    - Realização do primeiro encontro dos corretores 
conveniados com a Caixa Econômica Federal com o tema 
“Procedimentos de vendas de imóveis da CEF e emissão de 
Notas Fiscais"; 
4.12    - Realização da palestra gratuita com o tema “O 
eSocial e seus impactos para a gestão de negócios 
imobiliários”, ministrada por Alberto Borges, Profissional de 
RH e Gestão de Projetos e Consultor em Gestão de Pessoas 
e Processos;
4.13    - Realização da palestra sobre as Técnicas de Vendas 
ministrada por Fabricio Medeiros, formado em Negociação e 
Projetos em Harvard e Gestão Empresarial na Universidade 
da California;

4.14    - Realização de palestra sobre Marketing Digital 
ministrada por Brunna Medrado, que é Coordenadora 
Comercial do Homer- Parcerias Imobiliárias, engenheira 
empreendedora da área de tecnologia. 
4.15    - Realização de palestra gratuita sobre Captação de 
Imóveis ministrada por Jamesson Gomes que é Personal & 
Líder Coaching da SBCoaching, Gestor Imobiliário e 
Coordenador Pedagógico do CRECI-PE;  
4.16    - Realização da palestra gratuita sobre a Formação de 
Líderes, ministrada por Jamessom Gomes, Personal & Líder 
Coaching da SBCoaching, Gestor Imobiliário e Coordenador 
Pedagógico do CRECI-PE;
4.17    - Realização da palestra gratuita com o tema 
“Excelência no atendimento para conquistar clientes” 
ministrada por Dr. Antônio Xavier, Treiner com 29 anos de 
experiência na qualificação de equipes de vendas e lideranças 
de grandes empresas;
4.18    - Realização da palestra gratuita com o tema “As 
próximas Grandes Mudanças no Mercado Imobiliário”, 
ministrada por Manuel Alvarez, Presidente da Associação 
Portuguesa de Franchising / Sócio da Everybody Wins com 
/ 600 franquias imobiliárias;
4.19    - Apoiamos o Fórum Regional do Mercado 
Imobiliário; 
4.20    - Apoiamos o a palestra “Como fazer negócios 
Imobiliários entre Brasil e Portugal realizado pela Remax; 
4.21- Apoiamos o evento “Série de Debates empresariais” 
realizado pela Brasil 200 e Associação Comercial de 
Pernambuco (ACP); 
4.22    - Apoiamos o Curso de Administração e Locação de 
Imóveis realizado pela Pós-Graduação Faculdades 
Integradas de Patos- FIP;
4.23    - Apoiamos o Talk Show para Associados e 
Conveniados da Rede Imóveis com o tema “Comunicação e 
Mercado Imobiliário, como ser melhor?”;
4.24    - Apoiamos a 7ª Edição da CIPS – Negócios 
Imobiliários Internacionais; 
4.25  - Apoiamos institucionalmente o curso de 
Administração e Imóveis em locações urbanas realizado pela 
Corretores em Treinamento e Instituto de Cultura 
Imobiliária; 
4.26    - Apoiamos o Congresso Imobiliário de Recife e 
Região.

05- Creci Social 

5.1    - Arrecadação e entrega de 200 kg de alimentos doados 
pela RE/MAX ALMAPE, representados pelos diretores 
Fernando Moura, Miguel Santos, Manoel Alvarez e Beatriz 
Rubio.;
5.2    - Arrecadação e entrega de roupas na Escola Municipal 
Pro Menor, em Olinda;
5.3    - Arrecadação e entrega de Fraldas Infantis e 
Geriátricas;
5.4    - Entrega de donativos ao Grupo de Ajuda à Criança 
com Câncer do hospital da Oswaldo Cruz, ao Lar Batista 
para Anciãos na Várzea e ao Lar de Maria em Jaboatão;
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06- Jurídico

6.1- Orientações, parecer e minuta de contratos em 60 
processos licitatórios;
6.2- Parecer jurídico em 388 processos administrativos 
disciplinar e 31 de representação; 
6.3- Elaboração de 51 notitias criminis; 
6.4- Participação em audiências de transação penal em 
relação ao exercício irregular da profissão;
6.5- Acompanhamentos de processos judiciais e 
administrativos;
6.6- Tratativas para implantação do CRECICON- 
Câmara de Conciliação Processos de Representação; 
6.7- Execução de 350 Processos de Dívida Ativa; 

07 – Pleitos formulados pela diretoria de Relações 
com Órgãos Públicos

7.1 – Criação de um canal de comunicação com as Prefeituras 
para facilitar o acesso do corretor as informações;
7.2 - Colocação de placas de sinalização nas ruas até a 
chegada ao CRECI orientando os corretores;
7.3 - Proposição de instalação de uma lombada eletrônica 
antes da chegada ao CRECI devido ao intenso trânsito no 
local prejudicando a saída do estacionamento;
7.4 - Pleito a Prefeitura para construção de um monumento 
ao corretor em um dos jardins de Boa Viagem, a exemplo do 
construído pelo CRECI-AL;
7.5 – Pleito feito a Prefeitura para incorporação ao terreno 
do CRECI uma parte do terreno ao lado da sede;
7.6 - Ações junto a Prefeitura para exigir o cumprimento da 
Lei das Placas, Lei Municipal 18.099 de 28/12/2015 em 
favor dos corretores e proprietários de imóveis, que obriga as 
construtoras a instalarem um painel nos condomínios para 
colocação de placas Vende e Aluga;
7.7 – Pleitear convênio com o SESC conforme foi 
firmado pelo CRECI-AL;
7.8 - Firmar parcerias com Prefeitura, Ministério Público e 
outros órgãos para viabilizar as ações do CRECI contra os 
contraventores.

08- Redução de custo com diversos setores 

8.1- Redução de custo de 04 rescisões realizadas com 
pessoal do jurídico, imprensa e comunicação, que totalizava 
R$ 353.015,25 anual, contratamos apenas duas pessoas com 
custo anual de R$ 168.497,12, o que representa uma 
economia anual de R$ 184.521,13 equivalente a 04 veículos,
8.2- Redução com o contador, cujo valor mensal foi 
reduzido em 62,26%;
8.3- Redução de gastos com a entrega de carteiras para 
novos corretores em Caruaru e Petrolina, com média anual 

de R$ 20.000,00, e que agora está sendo realizada pelo(a) 
delegado (a) e a secretaria das delegacias, eliminando essa 
despesa.
8.4- Redução da taxa do selo de avaliação em 50%; 
8.5- No fechamento do primeiro exercício da gestão 
tivemos um percentual de saldo 86% maior do que o 
exercício anterior, e acordos firmados com confissão de 
dívida assinadas em um total de mais de R$ 580.000,00. 

09- Plenárias 

9.1- 27/02/19- Primeira Plenária Regional;
9.2- 29/05/19--Segunda Plenária Regional;
9.3- 28/08/19 – Terceira Plenária Regional; 
9.4- 21/11/19 – Quarta Plenária Regional; 
9.5- 23/05/19 – Primeira Plenária Federal em Brasília; 
9.6- 09/07/19 – Segunda Plenária Federal em Sergipe; 
9.7- 12/09/19- Terceira Plenária Federal em Fortaleza; 
9.8- 27/011/19- Quarta Plenária Federal em Curitiba; 
9.9- Treinamento no Cofeci para Presidentes, Secretários 
e Tesoureiros. 

10– Outras realizações da gestão 2019/2021

10.1   - Relógio de ponto voltou a ser utilizado;
10.2 - Resgatamos as fotos dos ex-presidentes para a 
galeria;
10.3 - Aquisição de 03 cavaletes para o estacionamento;
10.4 - Aquisição de crachás para todos os funcionários;
10.5 - Implantação de um setor de cobrança já que não 
havia com a contratação de uma advogada e dois estagiários 
de direito; 
10.6    - Modernização do site do CRECI;

10.7  - Elaboração de novo plano de cargos e salários a ser 
concluído até março de 2020;
10.8  - Resgatamos e confeccionamos placas em 
homenagens a corretores que foram retiradas e algumas 
tiveram que ser refeitas por terem sido danificadas;
10.9 - Em parceria com o SECOVI, foi instalado um link 
em nosso site com o objetivo de conceder acesso a esse 
conceituado sindicato, fornecendo a função de consulta aos 
corretores nas pesquisas de mercado de imóveis novos e 
usados;  
10.10   -Ampliação do atendimento do setor de 
OUVIDORIA, viabilizando as denúncias agora pelo 
telefone, site, e-mail e WhatsApp, quando antes era feito por 
telefone e site e em determinados horários;
10.11    -Nova delegacia para Petrolina proporcionando 
melhor atendimento, segurança e mais conforto no 
atendimento aos corretores;
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10.12  – Firmamos novo convênio com a Caixa Econômica 
para comercialização dos imóveis adjudicados e com nova 
estrutura de atuação com treinamentos constantes para 
todos os corretores vinculados ao convênio sob a 
coordenação da Dra. Marcela de Lucca;

10.13 - Renovação da parceria CRECI e PROCOM; 
10.14 - Parceria com Vero Invest especialista em consórcio 
imobiliário contemplados e a corretora Bertine Seguros;
10.15 - Ampliação dos serviços da rede Sebrae para os 
corretores através do Sistema Cofeci-CRECI; 
10.16 - Lançamento do Clube do Colibri e adesão de 23 
parceiros, com benefícios para os corretores, com clinicas, 
concessionárias de veículos, farmácias e outros. Confiram em 
nosso site www.creci-pe.gov.br;

10.17-Realizamos em média a entrega de 66 
Certificados para Pessoas Jurídicas e 464 
Carteiras para Pessoas Físicas;
10.18 Realização de treinamento para os 
corretores credenciados ao convênio 

CRECI/CEF.
10.19 - Participação no 4ª 
encontro Global das 
Corretoras de Imóveis; 

10.20 -Participação na 
abertura Fest Imóveis 2019; 
10.21 -Participação na Sessão 

solene em homenagem ao Corretor de 
Imóveis na Câmara de Vereadores do Recife;   
10.22 - Corretoras de imóveis são 
homenageadas pela Caxangá Ágape;

10.23 - Criação do Mascote do 
CRECI-PE,  o Crecildo, sendo o 
primeiro Creci a realizar essa inovação; 

10.24   – Criação dos 10 princípios do CRECI-PE 
10.25 – Realização de palestra do Dia Internacional da 
Mulher com tema “Você pode ser o que você quiser”

10.26 -Realização da palestra do Dia das Mães com o 
tema “Está insatisfeito com sua vida pessoal e profissional? 
Trabalha muito, mas nunca vê a cor    do seu dinheiro? “; 
10.27 - Realização da palestra de dia dos Dia dos Pais 
com o tema “Como cuidar da saúde no ambiente de 
trabalho?”; 
10.28 -Realização da confraternização de Dia do 
Corretor;  
10.29 -Lançamento do Vídeo de Fim de Ano que teve a 
participação dos funcionários, sendo mais uma iniciativa 
inédita da nova gestão, tornando-se motivo de elogios por 
todos os que assistiram e até de CRECIS de outros 
estados.

11- Metas para 2020
 
11.1-  Leilão de todos os 09 veículos até o ano de 
fabricação 2010;
11.2- Leilão de 02 salas do edifício Almare;  
11.3- Concurso público para contratação de 06 fiscais, 
01 TI e 01 gestor; 
11.4- Instalação de um sistema de segurança para a sede 
e anexo;
11.5- Reforma geral da sede e do prédio anexo;
11.6- Instalação de um luminoso em cima do prédio da 
sede;
11.7- Fardamento para todos os funcionários;
11.8- Equipar a fiscalização com o que houver de mais 
moderno para operação pelos fiscais;
11.9- Aquisição de VAN para implantação do CRECI 
INTINERANTE;
11.10-  Aquisição de mais 04 veículos para a fiscalização;
11.11- Firmar convênio com o SESC;
11.12-  Tirar o alvará de funcionamento junto a 
Prefeitura, pois tomamos conhecimento que nunca teve;
11.13- Tirar o atestado de regularidade dos bombeiros;
11.14- Lançamento do Portal Imobiliário a nível nacional 
totalmente gratuito aos corretores. 
11.15- Elaboração de Certificados para homenagear 
conselheiros, corretores e familiares de corretores 
falecidos;  
11.16- Aquisição de base com mastros para as delegacias 
de Caruaru e Petrolina; 
11.17- Elaboração de boton com os dizeres “Exija o 
CRECI” para distribuir aos corretores adimplentes;
11.18- Com a reforma iremos criar a Sala do Corretor;
11.19- Aquisição de novo serviço de som para o auditório.  



SEDE
RECIFE/PE - Av. Saturnino de Brito, 297 - Bairro de São José, CEP: 50090-310

Telefone: (81) 3428.7151 / Celular (81) 99407- 9306

DELEGACIAS REGIONAIS
CARUARU/PE - Av. Agamenon Magalhães, N° 297, Bairro: Maurício de Nassau, 

Empresarial Avenida Center. CEP: 55012-290
Telefone: (81) 37218772 / Celular (81) 99258-1094

PETROLINA/PE - R. Augusto Carlos Brandão, 111, sala 301, Bairro: Centro. 
Empresarial Centro Jurídico Roque Bacelar. CEP: 56304-110

Telefone: (87) 3866-0411 / Celular: (81) 99258-9644

“O CRECI EM BOAS MÃOS”


