
Atualmente, transitam no Senado Federal e na 
Câmara dos Deputados um total de 84 projetos de 
lei que impactam o mercado imobiliário. 

Para dar celeridade às decisões parlamentares, o 
Sistema Cofeci-Creci apresentou, na tarde, do úl� mo 
dia 5 de maio, de forma virtual, a edição 2021 da 
Agenda Legisla� va do Corretor de Imóveis, com um 
compilado desses projetos. 

Como o volume de projetos é grande, a Agenda 
Legisla� va ajuda a organizar o material, facilitando 
a análise e o apoio dos deputados e senadores. Ela 
também apresenta a posição do Sistema Cofeci-
Creci a favor ou não das PL’s. 

“São muitas as propostas que podem, se aprovadas, 
impulsionar o mercado imobiliário e há outras que 
vão de encontro aos nossos interesses em relação 
à valorização da profi ssão e ao desenvolvimento do 
mercado”, pontua Newton Marques Barbosa Junior, 
presidente do Creci-MG. 

Confi ra a Agenda Legisla� va na íntegra em nosso 
site – www.crecimg.gov.br, menu No� cias
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Cofeci lança Agenda 
Legislativa 2021 

Diretoria se reúne

No úl� mo dia 4 de maio, a diretoria do Creci Minas 
se reuniu para discu� r e dar con� nuidade ao 
desenvolvimento do planejamento estratégico de 
2021.

O encontro foi conduzido pelo presidente do 
Conselho, Newton Marques Barbosa Junior, e 
contou com a presença do vice-presidente, Vinicius 
Araujo, os diretores-tesoureiros, Fernando Viana 
e Marco Aurélio Boson os diretores Secretários, 
Wesley Giviziez e Paulo Dias, o diretor-adjunto de 
Comunicação e Convênios, Marcelo Vilela e o diretor 
de Fiscalização, Elton Freitas.

Recadastramento é 
obrigatório para solicitar 

carteira física
O Conselho Federal de Corretores de Imóveis, Cofeci, 
tornou obrigatório o recadastramento por pessoas 
� sicas e jurídicas, inscritas em suas regionais.

Para receber a carteira profi ssional � sica, é 
obrigatório antes realizar o recadastramento. 

O Corretor de imóveis deve fi car atento também 
a outros pré-requisitos para verifi car se está 
totalmente apto para receber a carteira. 

Um deles é que é necessário estar em dia com a 
anuidade. Quem está em parcelamento com boleto 
só receberá a carteira assim que quitar todo o débito.

Outro ponto diz respeito ao preenchimento correto 
da foto, assinatura e os dados. Não pode haver 
nenhuma pendência.

Uma vez recadastrado, o corretor de imóveis terá 
acesso pelo app i-Corretor a carteira profi ssional on-
line também.

O passo a passo de como se recadastrar está 
disponível no site do Creci Minas 

www.crecimg.gov.br,

Acesso rápido, Recadastramento.


