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DIMOB deve ser entregue até 
dia 25/02

Diretoria eleita define metas 
para gestão 2022-2024

A diretoria executiva realizou, no último dia 17, a primeira 
reunião da Gestão 2022-2024 para alinhar as diretrizes e 
ações do Conselho para este ano.

Na pauta, dentre os assuntos discutidos, tiveram destaque a 
renovação do quadro de delegacias regionais e municipais; 
a divulgação do Portal Creci Brasil; o incentivo à categoria 
no sentido de um novo posicionamento quanto à realidade 
tecnológica e utilização de ferramentas virtuais e  as novas 
diretorias adjuntas, criadas para dar mais dinamismo em  
assuntos de interesse dos corretores de imóveis e da sociedade.

“Tivemos uma reunião produtiva e objetiva. Todos os 
diretores, que se dispuseram a trabalhar de forma honorífica, 
estão muito bem alinhados e focados em trabalhar para a 
valorização e desenvolvimento constante dos profissionais 
e para a segurança da sociedade”, pontuou o presidente 
Alexandre Rennó.

Estavam presentes, além do presidente Alexandre Rennó, 
Fernando Viana (vice-presidente), Reinaldo Branco (diretor 
secretário), Israel dos Passos (diretor tesoureiro), Ivan Silva 
(2ª vice-presidente), Paulo César Dias (2º diretor secretário), 
Luís Henrique de Almeida (2º diretor tesoureiro), Elton Freitas 
(diretor adjunto de Fiscalização) e Marcelo Vilela (diretor 
adjunto de Comunicação e Convênios).

   

A Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias 
(Dimob) deve ser entregue à Receita Federal até o dia 
25 de fevereiro, esta sexta-feira, pelas pessoas jurídicas, 
incorporadoras, loteadoras, construtoras, imobiliárias e 
pessoa física equiparada à pessoa jurídica que efetuou 
incorporação ou loteamento.

Como declarar: A declaração é preenchida e entregue no 
site da Receita Federal https://www.gov.br/pt-br/servicos/
declarar-atividades-imobiliarias)  

Balanço da Fiscalização 
em 2021 é positivo

Mesmo enfrentando restrições com a 
pandemia em 2021, a produtividade da 
Fiscalização alcançou números expressivos 
com mais de 25 mil visitas, em 335 cidades 
do Estado de Minas Gerais.

Por meio do acordo celebrado com o 
Ministério Público, o Creci-MG encaminhou, 
em 2021, 748 representações para a abertura 
de inquérito contra falsos corretores de 
imóveis. 

Reafirmando o excelente desempenho da 
Fiscalização, o setor foi premiado, no final de 
2021, pelo Cofeci como o 3º melhor Creci em 
produtividade no ano de 2019. Em 2020, não 
houve o ranking devido à pandemia.

Ação da fiscalização no interior 

Foram realizadas operações estratégicas, nas 
quais ocorreu o deslocamento de equipes de 
agentes fiscais para as cidades de Uberaba, 
Poços de Caldas, Governador Valadares, Juiz 
de Fora, Patos de Minas, Montes Claros, 
Uberlândia e em todos os municípios da região 
de cada sub-regional, objetivando cobrir as 
necessidades das regionais na modalidade 
de ação conjunta. 

Para o diretor de Fiscalização, Elton Feitas, 
o Conselho fecha mais um ano com o 
sentimento de dever cumprido. 

“Diante de todas as adversidades, o setor de 
Fiscalização se manteve ativo praticamente 
por todo o ano e conseguiu cumprir um de seus 
objetivos que é o de atender às demandas dos 
mais diversos municípios de nosso estado. 
Reafirmo o compromisso de alcançar para 
o próximo ano, números ainda melhores, 
sempre mantendo a qualidade e o respeito 
adquirido por nossa Fiscalização no cenário 
nacional do mercado imobiliário”, finaliza.


