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O setor de Fiscalização do Creci-MG teve sua 
produ� vidade destacada em nível nacional, 
fi gurando em 3º lugar no Brasil, segundo dados do 
Relatório da Diretoria de Fiscalização do Conselho 
Federal de Corretores de Imóveis rela� vo a 2019.

A premiação foi recebida pelo coordenador 
de Fiscalização, Rodrigo Novaes, das mãos do 
Presidente do Cofeci, João Teodoro, durante sessão 
plenária realizada no úl� mo dia 2, no auditório do 
Creci-PA, na cidade de Belém (PA), que contou com 
a par� cipação do presidente do Creci-MG, Newton 
Marques Barbosa Junior, do diretor de Fiscalização, 
Elton Freitas e do diretor Tesoureiro e Conselheiro 
Federal, Fernando Viana.

Elton Freitas parabeniza todos os fi scais que, 
segundo ele, foram os verdadeiros agentes 
responsáveis pelo mérito alcançado. “Mais uma vez 
a equipe do Creci-MG teve um ó� mo desempenho 
na atribuição de suas a� vidades. Estamos em 
constante treinamento e discussão de boas prá� cas 
para tornar o trabalho da fi scalização cada dia mais 
efe� vo e produ� vo”, pontua.

O presidente Newton Marques conta que fi cou 
muito alegre com a premiação, fruto do excelente 
trabalho dos fi scais e do inves� mento constante 
da diretoria. “Inves� mos ano após ano no que 
é a natureza da ins� tuição. Somos um órgão 
de fi scalização. E nos cabe também orientar, 
supervisionar e disciplinar o exercício da profi ssão. 
Temos trabalhado na direção de sermos cada vez 
mais efi cientes e de regulamentar o mercado”, 
afi rma.

Mais de 10 mil diligências

Com a retomada gradual das a� vidades, pós-
pandemia, a equipe de Fiscalização do Creci 
Minas alcançou, entre janeiro a outubro de 2021, 
exatamente 10.542 visitas com o intuito de orientar 
os profi ssionais e combater os exercentes ilegais. 
  

Foram lavrados 1.028 autos de exercício ilegal da 
profi ssão e encaminhadas ao Ministério Público 
384 representações.

Os agentes fi scais percorreram 164 cidades 
espalhadas pelas regiões do Triângulo, Sul, Norte, 
Centro-oeste e do Vale do Aço do Estado de Minas 
Gerais.

Os autos de infração para o descumprimento é� co 
foram 1.280. No plantão fi scal, na sede do Conselho 
em Belo Horizonte, foram atendidas 2.066 pessoas.

Para o diretor de Fiscalização, Elton Freitas, “mesmo 
com a pandemia e horário reduzido de expediente, 
foi possível alcançar êxito em nossas ações”.

ALERTA CONTRA GOLPE

Os boletos e pagamento da Anuidade 
2022 são disponibilizados diretamente 
em nosso site www.crecimg.gov.br

Só enviamos avisos, comunicados e 
informa� vos com o domínio de e-mail                  
@crecimg.gov.br. 

RECESSO

O Creci Minas estará de recesso 
entre os dias 16 de dezembro e 
02 de janeiro de 2022.

Não enviamos boletos de Anuidade 
para os corretores de imóveis. 

Evite golpes!


