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Com fundamento no que dispõe o Regimento Interno deste Poder, requeiro a Mesa, ouvido o soberano
plenário, que seja encaminhada MOÇÃO DE APLAUSOS ao Dia do Corretor de Imóveis:

 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, nas pessoas dos Senhores Deputados
que a compõe, vem apresentar MOÇÃO DE APLAUSOS ao dia do Corretor de Imóveis, comemorado no
dia 27 de agosto de 2013.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 27 de Agosto de 2013

 

Dilmar Dal Bosco
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

A presente Moção de Aplausos vem homenagear e parabenizar a todos os Corretores de Imóveis do nosso
Estado.

No dia 27 de agosto é comemorado o dia do Corretor de Imóveis.

A profissão surgiu no século XX, quando o desenvolvimento das cidades fez com que a comercialização de
imóveis, por intermédio dos anúncios em jornal, se tornasse constante, passando a existir como forma de
vida, como profissão.

O Corretor de Imóveis nessa época era conhecido como agente imobiliário. O nascimento da categoria
ocorreu na década de 30, durante o governo de Getúlio Vargas, quando foram criadas as primeiras leis
trabalhistas.

Nos anos 40 os Corretores de Imóveis faziam parte de uma categoria organizada e reconhecida por toda a
sociedade.

Os anos 80 foram marcados pela solidificação e organização da profissão do Corretor de Imóveis em todo o
Brasil.

Diante o exposto, não poderíamos deixar de parabenizar, especialmente neste dia, todos os corretores de
imóveis do nosso querido Estado, razão pela qual registramos essa singela homenagem nesta Casa de Leis,
com a presente Moção de Aplausos. 
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