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Integrantes da diretoria  do Conselho Regional de

Corretores de Imóveis da 7ª Região (Creci-PE)

realizou nos dias 23, 24 e 25 de setembro um

trabalho educativo e institucional por meio de

visitas às delegacias, imobiliárias e corretores

autônomos das cidades de Gravatá, Garanhuns e

Caruaru.
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O objetivo dessas reuniões é discorrer sobre as

características e funcionamento do Conselho, o

que pode e o que não pode ser feito à luz da

fiscalização, critérios para estágio e outros

aspectos.

Para o Presidente do Creci- PE, Francisco

Monteiro, a finalidade dessas visitas é, também,

conversar com os delegados, corretores

autônomos e proprietários de imobiliárias para se

inteirar das demandas locais. “Cada município tem

suas peculiaridades e, então, visitando “in loco” é

possível conhecer melhor a realidade do setor imobiliário

de cada município”, destacou.

Fizeram parte da comitiva do CRECI-PE o

presidente Francisco Monteiro, o diretor Secretário

Newton Franco, o diretor Tesoureiro Sebastião

Torquato e o Gestor da autarquia, Marcelo Oliveira.

Foi aberto, em 11 de setembro de 2020, novo Edital de

Credenciamento para prestação de serviços de intermediação

de venda de imóveis não de uso de propriedade da CAIXA nas

modalidades Venda Direta, Venda Online, Venda Direta Online

e, também, imóveis enquadrados como de interesse social

disponíveis para oferecimento à venda direta ao Ocupante.

NOVO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA O
CONVÊNIO CRECI/CEF

Confira todas as informações no nosso site: www.creci-pe.gov.br



Além disso, houve autuações pelo exercício ilegal da

profissão de corretor de imóveis e fechamento de

plantões piratas irregulares. Ademais, a equipe de

fiscalização lavrou autos de constatação atestando a

regularidade perante o CRECI-PE daqueles que assim

estavam.

FISCALIZAÇÃO

OPERAÇÃO CONJUNTA DE FISCALIZAÇÃO EMBARGA
LOTEAMENTO E FECHA PLANTÃO DE VENDAS EM PETROLINA/PE

A fiscalização do Creci PE, juntamente com o

PRODECON, Secretaria de obras e desenvolvimento

urbano e a guarda municipal da cidade de Petrolina,

realizou uma ação conjunta em um loteamento

irregular na cidade.

O CRECI autuou corretores e imobiliárias que

anunciavam e vendiam parcela de loteamento não

registrado, prática coibida pelo art. 37, da lei 6.766/79.

Ao final da operação, o loteamento foi embargado e o

plantão de vendas foi fechado.

FISCALIZAÇÃO INTENSA NA REGIÃO
METROPOLITANA DO RECIFE

No dia 16 de setembro, o diretor de fiscalização

Nunes Mergulhão e os agentes fiscais Geovane

Rodrigues e Leonardo Almeida, atendendo denúncias

oriundas da ouvidoria do CRECI, realizaram

fiscalizações na região metropolitana do Recife.

As cidades visitadas foram: Igarassu (28,2 km), Cruz

de Rebouças (23,1 km) e Paulista (15,5 km). Na ocasião

foram lavrados autos de infração por exercício ilegal

da profissão de corretor de imóveis, facilitação do

exercício ilegal da profissão, autos de infração por

débitos e retirada de placas irregulares.

CRECI-PE DEFLAGRA OPERAÇÕES 

BEM-TE-VI I e II
Nos dias 15 e 17 de setembro de 2020, o CRECI-PE,

seguindo o plano de fiscalização traçado pelo

Coordenador de fiscalização, Luiz Braz, e o Diretor de

fiscalização Nunes Mergulhão, realizou as Operações

Bem-te-Vi I e II.

Os fiscais Geovane Rodrigues e Leonardo Almeida,

visando a combater o exercício ilegal da profissão de

corretor de imóveis, fiscalizaram as cidades de

Carpina, Tracunhaem e Paudalho. Nas operações

foram lavrados autos de infração por facilitação do

exercício ilegal da profissão e débito.

OPERAÇÃO FALCÃO EM SANTA CRUZ DO
CAPIBARIBE

No dia 24 de setembro, a fiscalização do CRECI-PE

esteve presente na cidade de Santa Cruz do

Capibaribe realizando a Operação FALCÃO. OS

agentes fiscais Geovane Rodrigues e Leonardo

Almeida, atendendo às denúncias oriundas da

ouvidoria do conselho, lavraram autos de infrações

pelo exercício ilegal da profissão, facilitação ao

exercício ilegal e débitos, bem como autos de

constatações por regularidade.

COMO DENUNCIAR?

TELEFONE e/ou WHATSAPP: 81 3422-2776

EMAIL: OUVIDORIA@CRECIPE.GOV.BR

SITE: WWW.CRECI-PE.GOV.BR

SEDE DO CRECI-PE: Av. Saturnino de Brito, 297,

São José, Recife-PE.

Denuncie JÁ que o CRECI VAI LÁ.



@crecipernambuco

      facebook.com/crecipernambuco
www.creci-pe.gov.br

(81) 3428- 7151 Assessora  de Comunicação: Sibele Fonseca

Presidente: Francisco Monteiro

Diretor de Comunicação: Felipe Breda

O bom atendimento ao corretor de imóveis e à

sociedade é a nossa prioridade. Sabemos que com

a correria do dia a dia, chegar em um local e não

encontrar vaga pra estacionar atrasa todo o

planejamento diário.

Desta forma, para dar maior comodidade aos

nossos inscritos, o Presidente Francisco Monteiro

solicitou que os colaboradores do CRECI-PE

procurassem não estacionar seus veículos nas

vagas que se encontram na frente e na lateral da

sede, ficando todas estas disponíveis para os

corretores de imóveis em atendimento.

Então, corretor, venha tranquilo ao seu conselho,

pois estacionamento não é mais problema!

2ª HOMENAGEM A CORRETORES DE

IMÓVEIS PERNAMBUCANOS

Com o objetivo de homenagear os corretores que

prestam e /ou prestaram relevantes serviços ao

mercado imobiliário, à classe e à sociedade,

principalmente, aqueles que possuem inscrições antigas

e décadas de contribuição ao CRECI-PE, o presidente

Francisco Monteiro idealizou um certificado para

condecorá-los por suas condutas exemplares que

honram a profissão e contribuem para a valorização da

classe.

Na tarde do último dia 30, ocorreu, na sede do CRECI-

PE, a 2ª solenidade dessa importante e histórica

homenagem. A mesa da solenidade foi composta pelo

Presidente Francisco Monteiro, o vice-presidente

Marcelo Wanderley, o Diretor de Comunicação Felipe

Pessoa de Melo, a Diretora de Patrimônio Zélia Pereira,

o coordenador do Conselho Fiscal Fábio Bretas e o

relator do Conselho Fiscal Amaro Silva.

Na ocasião, também foram homenageados in

memoriam, por meio dos seus familiares, os corretores

que prestaram relevantes serviços ao mercado

imobiliário, à classe e à sociedade. Inclusive, com muito

orgulho, recebemos em nosso conselho os familiares do

Sr. OCTÁVIO QUEIROGA, detentor do CRECI Nº 1.

Todas as fotos estão disponíveis na nossa página do

FACEBOOK e no nosso SITE.

Filhos de OCTÁVIO QUEIROGA (CRECI Nº 1) recebe
homenagem ao seu pai


