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O Conselho Regional de Corretores de Imóveis de 
Minas Gerais (Creci-MG), reuniu seus 25 agentes 
fi scais, na semana de 9 a 13 de agosto, para uma 
varredura na cidade de BH e região metropolitana. O 
obje� vo foi detectar e autuar pessoas que se passam 
por corretores de imóveis, exercendo ilegalmente a 
profi ssão.  

Só neste primeiro semestre, 2021, o setor de 
Fiscalização do Creci Minas já recebeu mais de 900 
denúncias de falsos corretores de imóveis, que foram 
prontamente encaminhadas ao Ministério Público.

O Diretor de Fiscalização, Elton Freitas, aponta que 
mesmo com a pandemia o trabalho do Creci Minas 
não parou. “Nossos fi scais priorizaram trabalhos 
internos de inteligência, diminuindo as ações 
externas. Com um quadro melhor da pandemia 
neste momento e com nossos fi scais vacinados, as 
ações externas retornam com força total. Reiteramos 
nosso compromisso com os corretores de imóveis e 
com a sociedade na fi scalização do exercício ilegal da 
profi ssão”, afi rma.

A ação, que movimentou a cidade, teve grande 
repercussão com cobertura da TV Band e das rádios 
Ita� aia e CBN.
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Gestão 2022-2024

A sessão solene de Diplomação e Posse dos 
Conselheiros Efe� vos do Creci-MG, Gestão 2022-
2024 foi realizada no úl� mo dia 5.

O conselheiro federal, Paulo Celes� no de Carvalho 
Mota Junior, presidiu a sessão, representando o 
Presidente João Teodoro, que enviou um vídeo 
cumprimentando o atual presidente Newton Marques 
Barbosa Junior, a nova diretoria e conselheiros. 

Seguida da posse dos 27 conselheiros efe� vos, foi 
eleita a diretoria execu� va para o triênio. 

Diretoria execu� va
Presidente: Alexandre Medeiros Rennó                        
1o Vice-presidente: Fernando Luís Viana                                         
2o Vice-presidente: Ivan Silva dos Santos                  

Diretor-secretário: 

1o Reinaldo Al� miras Nogueira Branco                                                                
2º Paulo César Dias de Souza        

Diretor-tesoureiro: 
1o Israel dos Passos de Oliveira Pinto              
2º Luís Henrique Rodrigues de Almeida   

Conselho Fiscal
Coordenador: Carlos Augusto Gomes Escarce           
Componente: Israel da Silveira
Componente: Osny Lemos Ribeiro 

Representantes junto ao Cofeci
Newton Marques Barbosa Júnior                                      
Fernando Luís Viana 


