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A diretoria do Creci Minas se reuniu no dia 7 de 
dezembro para sua úl� ma reunião do ano.

Na pauta foram tratados assuntos como plano 
de ação para 2022, aprovação de portarias, 
apresentação de produ� vidade, entre outros.

O presidente Newton Marques Barbosa Junior 
destacou o 3º lugar do Creci Minas no Ranking 
Nacional de Fiscalização do Cofeci, as inscrições 
recordes, 4.806 pessoas � sicas e 614 pessoas 
jurídicas, e a implantação de condições especiais 
para pagamento da anuidade e de débitos anteriores. 
Além disso, pontuou sobre o programa de bene� cios 
implantado e oferecidos aos corretores de imóveis 
neste ano. “Somos uma engrenagem e saliento a 
importância de todos os setores do Conselho e de 
seus funcionários para alcançarmos um atendimento 
cada vez melhor aos profi ssionais, mais produ� vo e 
efi caz”. 

Newton aproveitou e agradeceu os cinco anos à 
frente do Conselho.  “Fico muito feliz com todos os 
projetos que conseguimos implementar e o avanço 
do Conselho nestes anos. O novo presidente tem 
meu apoio e o desejo muito sucesso”, afi rmou.

Es� veram presentes na reunião: Newton Marques 
Barbosa Junior, Presidente, Osny Lemos, 2º vice-
presidente, Fernando Viana, Diretor Tesoureiro, 
Paulo Dias, 1º Diretor Secretário, Elton Freitas, 
Diretor de Fiscalização e Marcelo Vilela, Diretor 
de Comunicação. Foram convidados também os 
diretores eleitos, Reinaldo Al� miras e Israel dos 
Passos e o presidente Alexandre Rennó. 

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

Cinquenta pessoas foram diplomadas corretores 
de imóveis em Uberlândia. O presidente do 
Creci Minas, Newton Marques Barbosa Junior, 
par� cipou das solenidades de entrega de carteiras, 
que foram divididas em duas turmas.

“Ficamos muito felizes em ter a solenidade, 
porque passamos quase dois anos, por causa 
da pandemia, sem poder realizá-la. A presença 
do presidente foi uma sa� sfação para todos. 
Ele destacou como o mercado imobiliário de 
Uberlândia cresceu ao longo dos anos. Os fi scais, 
Anelita e Daniel, também falaram sobre é� ca e 
fi scalização. Foi uma tarde memorável”, pontua a 
delegada da regional de Uberlândia, Clara Landim.

Já nas cidades de Patos de Minas e Divinópolis 
foram diplomados 11 e 16 novos profi ssionais, 
respec� vamente. 

Para o delegado de Patos, Marcelo Vilela, 
poder fazer este primeiro contato com os novos 
corretores de imóveis é muito bom. Cleber de 
Carvalho, delegado de Divinópolis, acrescenta 
que estão à disposição de todos no Creci e que o 
momento é importante para mostrar a valorização 
da profi ssão, conversar sobre é� ca e fi scalização. 

As regionais de Ipa� nga, Varginha e Sete Lagoas 
tanbém encerraram o ano com solenidades 
de entrega de carteiras, diplomando novos 
profi ssionais em suas regiões.

Patos de Minas

Divinópolis


