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Institui o dia do Representante Comercial de
Mato Grosso.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

        Art. 1º Fica instituído o dia do Representante Comercial de Mato Grosso.

       Parágrafo único. O dia do Representante Comercial de Mato Grosso será comemorado no dia 1.º de
outubro de cada ano.

        Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

A instituição de uma data para homenagear os Representantes Comerciais de Mato Grosso demonstra a
importância de sua atuação.

A representação comercial é considerada uma das profissões mais antigas do mundo e de vital importância
para a comercialização de produtos. Foi através do vendedor e mercador que nossos antepassados
conheceram hábitos, costumes e a cultura de cada povo.
Atualmente, este profissional assumiu a característica de verdadeiro comunicador. É ele que dissemina no
mercado o perfil, as tendências e o compromisso institucional das empresas. É ele quem traz do mercado
informações que a empresa precisa para desenvolver seus produtos e serviços e, naturalmente, melhor
satisfazer às necessidades dos seus clientes.

A profissão está regulamentada na Lei nº 4.886/65, tendo sido aprovada no Congresso Nacional e
sancionada pelo Presidente Humberto Castelo Branco. Em 8 de maio de 1992, foi sancionada pelo
Presidente Fernando Collor de Mello a Lei nº 8.420, introduzindo alterações significativas na Lei nº 4.886/65.
Divulgamos a seguir os contatos tanto do CONFERE, como de todos os Core's do Brasil

O CONFERE - Conselho Federal dos Representantes Comerciais - é uma entidade de classe
responsável pela fiscalização e normatização de 24 COREs - Conselhos Regionais - em todo o Brasil. A
entidade foi instalada no dia 10 de março de 1966, através de um movimento da categoria pelo
reconhecimento da profissão. Participaram do evento delegados dos COREs de diversos Estados, que
também aprovaram a nova sede do CONFERE no CORE da Guanabara.
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