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ATO N° 020/2017 

Outorga o Título de "PARCEIRO INSTITUCIONAL 
DO CRECI-ES", e agracia com PLACA. 

O CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 13a R/ES, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Artigo 17, IX, da Lei 6530, de 12/05/78 c/c o Art. 16, XIII, do Dec. 
81871, de 29/06/78, c/c o Art. 4°, inciso IV do Regimento Interno em vigor; 

CONSIDERANDO que quem assim procedendo contribui para o efetivo enobrecimento da 
profissão e estímulo a novas atitudes por si e por outros, através de reconhecimento 
espontâneo; 

CONSIDERANDO que tais atitudes públicas, têm grande repercussão no seio da sociedade e 
projetam a categoria, estimulando os simpatizantes a promoverem realizações em prol da 
valorização da profissão; 

CONSIDERANDO a identificação recíproca de tais Instituições com o CRECI-ES., e a difusão 
do real e efetivo papel do órgão na sociedade, com ela colaborando para o aumento do 
prestígio da classe dos Corretores de Imóveis; 

CONSIDERANDO a importância de registros históricos destas homenagens e progressos; 

CONSIDERANDO que a Instituição homenageada deverá apresentar conduta ética; 

RESOLVE: 

Art. V - Outorgar o TÍTULO e agraciar com PLACA de "PARCEIRO INSTITUCIONAL DO 
CRECI-ES" ao colaborador e parceiro na história do órgão, sendo o CONSELHO DE 
ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO — CAU/ES; 

Art. 2° - A placa será constituída de uma lâmina de aço escovado em formato retangular, de 
tamanho 29 cm de comprimento por 20 cm de altura, gravada em baixo relevo, com emblema 
da república em marca d'água no centro, a logomarca do CRECl/ES e, ainda, duas linhas no 
contorno da placa, sendo a interna na cor rosa e a externa na cor azul, emoldurando a placa. 
Para finalizar, moldura em alumínio pintado na cor preta, tamanho 37 cm de comprimento por 
27 cm de altura, com fundo em madeira fosca e acabamento em veludo azul. 

Parágrafo Único: Os dizeres da placa serão os seguintes: PARCEIRO INSTITUCI 
O N A L. O Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 13° Região — CRECI-ES., 
conforme ATO n. 020/17, confere este título em reconhecimento a consolidada parceria 
institucional estabelecida com a instituição CAU/ES - CONSELHO DE ARQUITETURA E 
URBANISMO DO ESPIRITO SANTO .Vitória(ES), 17 de gosto de 2017. Presidente AURÉLIO 
CÁPUA DALLAPICULA. 



AURÉLI LLAPÍCULA 

Vitória, 17 de Agosto de 2017. 

O VAZ FIDALGO 
Diretor Secretário 
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Art. 3°- Faz parte deste Ato, 1(um) anexo com imagem de modelo da placa. 

Art. 4° - Este ATO entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 
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