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Minas Gerais é extenso com 853 munícipios. Para 
conseguir atender o maior número de corretores de 
imóveis espalhado estado a fora, é que o Conselho 
nomeia representantes por cidade e região, os 
chamados delegados municipais e regionais.

O corretor de imóveis que assume a função de 
delegado regional ou municipal, cargo não remunerado 
e voluntário, é responsável por representar o Creci-
MG no município de sua jurisdição e região, devendo 
cumprir e fazer cumprir a Lei nº 6.530/78, que rege a 
profi ssão, o Decreto nº 81.871/78, o Código de É� ca 
Profi ssional e os atos, portarias e normas de serviços 
do Conselho. É seu papel também ser porta-voz do 
órgão junto aos colegas corretores de imóveis, além 
de orientar e assis� r a fi scalização quando esta es� ver 
atuando nos municípios de sua região.

A critério do presidente, o delegado deve ainda 
representar o órgão, quando necessário, junto às 
autoridades cons� tuídas da cidade (juiz, promotor 
e delegado de polícia). O presidente do Creci-MG, 
Alexandre Rennó, frisa ainda que é importante que o 
delegado apresente à Diretoria do Conselho sugestões 
e necessidades específi cas acerca dos fatos peculiares 
à sua região e proponha temas para reuniões, cursos e 
palestras. 

Confi ra a lista completa de delegados em                                                   
www.crecimg.gov.br, menu Creci.

O coordenador, Carlos Augusto Escarce, o secretário, 
Israel da Silveira, e o relator, Osny Lemos Ribeiro, do 
Conselho Fiscal do Creci-MG realizaram a 1º reunião 
de trabalho da Gestão 2022-2024.

Eles analisaram a prestação de contas do exercício 
de 2021, aprovada sem ressalvas. 

O Conselho Fiscal é formado por três integrantes do 
Conselho Pleno e se reúnem trimestralmente. As 
a� vidades que exercem são honorífi cas, ou seja, sem 
remuneração.  

Entre suas atribuições estão a de examinar o balanço, 
as prestações de contas e os relatórios fi nanceiros. 
Além disso, fazem a análise do processo de prestação 
de contas anual.
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Até dia 15 de março, você paga sua anuidade com 
desconto! 

Lembramos que o Creci-MG não envia boletos nem 
por e-mail ou correspondência.

Acesse e escolha a forma de pagar. 

www.crecimg.gov.br/anuidade


