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O presente projeto de lei que ora apresento à consideração dos Nobres Vereadores, 
desta Casa de Leis, trata da concessão da Láurea Salva de Prata ao Conselho 
Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo - CRECI - SP.  
Em 1962 foram criados os Conselhos Regionais (CRECI’s). Em São Paulo, a 
primeira sede social funcionou no mesmo prédio sede do Sindicato, à rua Xavier de 
Toleto, 98, 3º andar. O primeiro presidente do Creci São Paulo foi Antonio Macuco 
Alves, que também foi o primeiro presidente do Cofeci. Macuco foi reeleito por mais 
dois mandatos, até 1968. Newton Bicudo foi seu sucessor, gestão 1968- 1970. Os 
CRECI’s do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás, 
Paraná e Pernambuco (o mais antigo do Nordeste) foram criados na mesma época, 
logo na primeira reunião do Cofeci. Dois anos depois, foram criados os CRECI’s do 
Distrito Federal e da Bahia.  
1978 - Em 12 de maio de 1978, foi sancionada pelo então presidente Ernesto Geisel 
a Lei nº 6.530, que deu nova regulamentação à profissão de corretor de imóveis - 
tendo em vista que a Lei nº 4.116/62 foi julgada parcialmente inconstitucional e 
teve de ser revogada, uma vez que não especificava o currículo de um curso 
técnico para a formação dos que viriam a ingressar na profissão. Era na ocasião 
ministro do Trabalho Arnaldo da Costa Prieto, que havia participado do IX 
Congresso de Corretores de Imóveis, na capital paulista, em maio daquele ano. 
Cerca de 1.500 profissionais do setor haviam apresentado então, ao ministro, a 
reivindicação de reenquadramento dos corretores.  
1978 - O Decreto nº 81.871, de 29 de junho de 1978, regulamentou a Lei nº 
6.530/78 - que disciplinou também o funcionamento dos órgãos responsáveis pela 
fiscalização do exercício da profissão.  
Nos dias atuais com o crescimento do mercado imobiliário a profissão do corretor 
de imóveis passou a ser imprescindível nas intermediações de compra, venda e 
locação de imóveis.  
Em todo o Brasil, somente o corretor de imóveis é autorizado a intermediar 
transações imobiliárias, como estabelece a legislação que regulamentou a profissão 
(Lei 6.530/78 e Decreto 81.871/78). Mas não é apenas a determinação legal que 
faz este profissional ser essencial na hora em que você quer comprar, vender ou 
alugar um imóvel.  
Para ser um corretor, é preciso estudar, ter formação específica e um registro 
emitido pelo Creci. Bem diferente do passado, quando lhe bastava ser um bom 
vendedor, hoje ele precisa entender de todos os aspectos da gestão imobiliária: 
conhecer as variadas formas de financiamento habitacional, estar atualizado com as 
mudanças na legislação, ter amplo domínio do mercado e de sua evolução.  
O corretor é um profissional pronto para compreender as suas necessidades. Cada 
vez mais qualificado, ele vai usar seus conhecimentos para orientá-lo, fornecer com 
clareza informações precisas e alertá-lo sobre qualquer possível risco, tornando a 
negociação mais segura. A imobiliária e/ou o corretor têm a responsabilidade de 
pesquisar e apresentar o imóvel aos interessados, facilitando o nem sempre simples 
encontro da moradia ideal. Eles também têm a obrigação de assessorar as partes 
em toda transação imobiliária até o seu desfecho.  
Depois de tantos anos de luta pelo reconhecimento dessa profissão e que chega nos 
dias hoje como um profissional imprescindível para a segurança do cliente, o CRECI 
faz jus a homenagem ora pretendida como reconhecimento pelo trabalho 
prestado.”  
 


