
CRECI 6a  REGIÃO PR 
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE i MOEIS 

Gabinete da Presidência  it 
PORTARIA /CRECl/PR N2 112/2016 

O Presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis 
do Paraná - CREU 62  Região/PR, no uso das atribuições que lhe são legalmente 
atribuídas pela Lei n° 6.530/1978 e seu Decreto regulamentador n° 
81.871/1978 e também pelo Regimento Interno aprovado pela Resolução-
COFECI n° 1.126/2009, publicada no DOU de 08 de maio de 2009, 

CONSIDERANDO as disposições gerais da LEI N2  12.527 
PE 18 DE NOVEMBRO DE 2011; 

CONSIDERANDO especialmente a necessidade de nomear 
uma pessoa responsável pelo cumprimento do que prescreve a referida norma 
legal, 

RESOLVE: 

Art. 12. Designar a contadora MARLI RODRIGUES 
BARANHUK - RG n° 4.468.013-0/PR - CPF 774.897.569-87 para, no âmbito 
deste Conselho Regional de Corretores de Imóveis - CRECl/PR, exercer todas as 
atribuições previstas nos incisos do artigo 40 da Lei 12.527/2011, ou seja: 

I - Assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso 
a informação, de forma eficiente e adequada aos objetos da mencionada Lei de 
Acesso a Informação; 

II - Monitorar a implementação do disposto na aludida Lei e 
apresentar relatórios periódicos sobre o seu cumprimento; 

III - recomendar as medidas indispensáveis à implementação 
e ao aperfeiçoamento das normas e procedimentos necessários ao correto 
cumprimento da Lei em apreço; 

IV - Orientar os respectivos Departamentos do CRECl/PR, no 
que se refere ao cumprimento do que dispões a Lei de Acesso a Informação e 
seus regulamentos. 

Art. 22. A ora nomeada exercerá as atribuições previstas 
nesta Portaria, de forma interina, sem prejuízo de sua função de Assessora 
Contábil. 

   

Art. 32. Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas 
ões em contrário. 

  

ritiba, Estado do Paraná, em 26 de agosto de 2016. 

ADMA I DADE PUCCI JUNIOR  14e)1:11,  Sr 
Presidente  Diretor Se retário 

o,  
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