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ATA DA SÉTIMA SESSÃO SOLENE DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 

— ESTADO DO ACRE — EM HOMENAGEM AO DIA DO CORRETOR DE 

IMÓVEIS. Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e 

dezenove, às nove horas, sob a Presidência do Vereador Emerson Jarude, 

presentes os Vereadores Antônio Morais e Mamed Dankar; foi aberta a 

Sessão Solene. Vereador Antônio Morais repassou os trabalhos ao 

Vereador Emerson Jarude, que assomou a tribuna, cumprimentou o 

plenário e enalteceu o trabalho realizado pelos profissionais da categoria. 

Hígino Mala, Conselheiro Federal de Corretores de Imóveis, assomou a 

tribuna. Agradeceu pelo espaço na câmara. Reconheceu o trabalho de 

colegas de profissão e os parabenizou pelo dia comemorativo. Márcio 

Santos, Presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, 

assomou a tribuna. Pediu apoio do Plenário frente à PEC n°108, que visa a 

extinção dos Conselhos. Tratou das conquistas e avanços da categoria. 

Jauricia dos Anjos Ferreira, 12  Secretária do Conselho Regional de 

Corretores de Imóveis, assomou a tribuna. Enalteceu o trabalho dos 

corretores, discorrendo sobre a importância da profissão. Tratou dos 

prejuízos da PEC à categoria, mencionou a construção da sede da classe na 

cidade, e por fim, parabenizou os colegas. Claudenir Araújo, Conselheiro 

Federal, assomou a tribuna. Explanou acerca do bom trabalho realizado 

pelo Conselho. Agradeceu o Plenário, em nome do Presidente Antônio 

Morais, pelo apoio aos projetos em benefício da categoria, entregando-lhe 

honraria. Por fim, parabenizou todos os corretores. Núbia Marques de 

Almeida, assomou a tribuna. Cumprimentou os presentes. Tratou da 

importância do respeito, da reciprocidade e da responsabilidade, em 

especial, na profissão de corretor. Ducy, Corretora de Imóveis, assomou a 

tribuna. Externou emoção e satisfação com a profissão, e parabenizou a 

todos. Daniel, Imobiliária Fortaleza, assomou a tribuna. Agradeceu 

Vereador Emerson Jarude peio requerimento. Discorreu sobre os desafios 

da profissão e lembrou da expansão do mercado. Por fim, fez 

agradecimentos finais. Cléber Pinheiro, Imobiliária Fortaleza, assomou a 

tribuna. Cumprimentou os presentes. Enalteceu o equilíbrio e segurança 

proporcionados pela profissão de corretor. Lembrou dos desafios e 

superação necessários neste trabalho. Fez agradecimentos finais. Vereador 

Mamed Dankar assomou a tribuna. Parabenizou o Vereador Emerson 

Jarude pelo requerimento. Compartilhou experiência pessoal relativa ao 

"Valorize a vida, não use drogas" 
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trabalho dos corretores de imóveis. Enalteceu os trabalhos da categoria. 

Cobrou maior atenção e valorização da Classe. Por fim, lembrou da 

importância da reputação, marca da classe. Vereador Emerson Jarude, fez 
seus agradecimentos e 	-siderações finais. Notas taquigráficas. Registro 

fotográfico. Nada 	hav ndo a ser tratado, a Sessão foi encerrada e, 
para constar, lavr d. a presente ata que, após ser lida e achada conforme, 
vai 	 :sinzda 	por 	ele, 	 Presidente 
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