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MOÇÃO N°  139.  /2021 

PROVADO- POR INtMIDADE 

Colendo Plenário, 

A Lei 4.116, de 27 de agosto de 1962, até ser arguido 
como inconstitucional em 1976, por não conter exigência curricular, tornou-se o marco do 
reconhecimento profissional do Corretor de Imóveis, sendo promulgado definitivamente 
através da Lei 6530/1978, com o decreto regulamentador de n°81.871/78 de 29/06/1978, 
que criando o Curso Técnico em Transações Imobiliárias (T.T.I.) e a elaboração do Código 
de Ética do Corretor de Imóveis. 

A profissão de Corretor de Imóveis tem sua origem no 
período Colonial, em que os senhores de engenho ou fazendeiros, migraram para as 
principais cidades, onde seus filhos pudessem ter formação escolar. 

Neste período, as mercearias e os pequenos armazéns 
serviam como locais para anúncios e classificados, onde os tais Intermediadores de 
Negócios fixavam em suas paredes, casas, terrenos e pensões ofertados. 

Com o crescimento urbanístico nas primeiras décadas do 
século XX, época da migração italiana, formaram se as vilas operárias, que proporcionava 
a mão de obra necessária para a indústria, principalmente no eixo de São Paulo e Rio de 
Janeiro. 

Nesta ocasião insuflou a necessidade do então 
intermediador de processo na compra e venda de imóveis. A regularização dos profissionais 
do ramo imobiliário surgiu durante a presidência de Getúlio Vargas, o qual passa a 
denominar Agente Imobiliário. 

Surge em 1937 o primeiro sindicato dos Corretores de 
Imóveis, no Rio de Janeiro. O Ministério do Trabalho, em Carta Sindical, qualificou a 
profissão de Corretor de Imóveis em 1942. 

Com a regulamentação profissional foi criado o Conselho 
Federal dos Corretores de Imóveis (COFECI) e os Conselhos Regionais (CRECI'S), em 
1962. 

A apuração do Sistema COFECI-CRECI em agosto de 
2019, aferiram a existência de 384,4 mil Corretores de Imóveis e 50 mil empresas de 
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intermediação de negócios imobiliários no Brasil, onde alcançaram o mercado da 
construção civil com a representação de 18% do PIB, perdurando até os dias hoje. 

Pelo arguido, litigo que 

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes dentre as formalidades 
regimentais e ouvido o Douto Plenário, apresente VOTOS DE 
CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS aos profissionais CORRETORES DE 
IMÓVEIS, na data do dia 27 de agosto, pelos seus préstimos à sociedade brasileira, 
cientificando ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo 
— CRECI — 2' Região, na pessoa de seu presidente, José Augusto Viana Neto. 

Plenário "Ver. Dr. Luiz Beraldo de Miranda", 23 de agosto de 2021. 

OTTO FABIO FLORES DE REZENDE 
Vereador PSD 
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CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Mogi das Cruzes, em 27 de agosto de 2021. 

OFÍCIO GPE N.2 290121 
Ref. MOÇÃO n.9 134/21. 

Senhor Presidente: 

Ao tempo em que renovo a Vossa Excelência os protestos de minha alta estima e 

apreço, tenho a elevada honra de passar as vossas mãos o incluso autógrafo da MOÇÃO n2

134/21, a qual, em Sessão Ordinária, mereceu a aprovação do Plenário desta Edilidade. 

Informamos ainda que a propositura é de autoria do Nobre Vereador Otto Fabio Flores de 

Rezende. 

Ao Excelentíssimo Senhor 
José Augusto Viana Neto 
Presidente no COFECI 

Atenciosamente, 

OTTO FÁBIO FLORES DE REZENDE 
Presidente da Câmara 
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