
 
 
  
 

 
 
 

 

RSão Paulo, 21 de janeiro de 2020. 

 

 

Excelentíssimo Sr. Prefeito   

 

OFÍCIO PRES. Nº 2507/2020 

 

Ref.: reunião apresentação de cooperação para avaliação mercadológica  

 

 

  Nobre Prefeito, 

 

  Ao cumprimentá-lo, considerando reunião realizada na Associação 

Paulista de Municípios com presença da Sra. Marilene Mariottoni, 4ª Vice-presidente e 

do Sr. Presidente, Carlos Cruz, servimo-nos do presente para encaminhar à Vossa 

Excelência portfólio de termos de cooperação desenvolvidas entre o Conselho Regional 

de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo CRECI/SP, Poder Judiciário e demais 

órgãos. 

 

  No último ano, o CRECI/SP implementou a criação de Grupo de Trabalho 

de Avaliação Mercadológica, através da Portaria CRECI/SP n.º 6033/2016, com intuito 

de agregar corretores de imóveis avaliadores voluntários para confecção do Parecer 

Técnico de Avaliação Mercadológica – PTAM, objetivando auxiliar órgãos públicos na 

resolução de questões que envolvam avaliação de imóveis objeto de sua propriedade 

ou locação. 

 

  A proposta do CRECI/SP é colaborar com os órgãos públicos que 

necessitem dessa especialização técnica, ampliando a participação da categoria em 

benefício da sociedade. Registre-se que, atualmente, já foram firmados termos de 

cooperação com o Ministério Público do Estado de São Paulo, Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo – TCESP, Tribunal de Contas do Município de São Paulo - 

TCMSP, Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo, Tribunal Regional Eleitoral - TRE, Prefeituras dos Municípios de Santos, 

Barueri, CIOESTE - Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São 

Paulo, Universidade de São Paulo – USP, Ministério Público Federal, dentre outros 

órgãos, para realização de avaliação mercadológica através do CRECI da 2ª Região. 

 

  Passamos, assim, material de trabalho para que possa analisar e, 

conhecer as ações voluntárias desta categoria em benefício direto à sociedade, com 

votos de que esse trabalho conjunto possa também frutificar perante a esta 

Municipalidade. 



 
 
  
 

 
 
 

 

  Sem prejuízo, para apresentação da proposta objetivando melhor 

explanarmos sobre os benefícios da cooperação de assessoramento técnico de 

avaliação mercadológica, designamos reunião a ser realizada no dia 13 de fevereiro 

de 2020, às 10h, na sede do CRECISP sito Rua Pamplona n.º 1200, Jardim Paulista, 

São Paulo/SP, no qual, contamos com a presença de Vossa Excelência. Para 

confirmações, solicitamos envio através do e-mail presidencia@crecisp.gov.br. 

 

  Por fim, aproveitamos para apresentar protestos de elevada estima e 

apreço, colocando o CRECI/SP à disposição para o que necessário for. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


