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PORTARIA-CRECI n° 011/2018 

Designa temporariamente Assessoria de 
Financeiro do CRECI 13  Região/ES para 
representar o órgão no Treinamento para 
Implantação do E-Social na cidade de Brasília 
no período de 13 a 14 de Setembro de 2018. 

O Presidente do CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 13° R/ES, usando 
das atribuições que lhe são conferidas no artigo 8° do Regimento Interno, baixado com a 
Resolução-COFECI n° 1.126/09, de 29 de Abril de 2009. 

CONSIDERANDO a necessidade de indicação, para representação do Regional em evento 
que acontecerá em Brasília, nos dias 13 e 14 de setembro próximo; 

CONSIDERANDO a importância para o CRECI-ES de interar-se, em âmbito nacional, dos 
trabalhos realizados pelos departamentos administrativos com a experiências de ícones da 
área; 

RESOLVE: 

Art. 1° - Nomear a Sra. Inelda Reisen para Assessoria de Departamento Financeiro do 
CRECl/ES para o fim específico e período certo, a fim de representar o órgão nos assuntos 
financeiros perante o referido evento, no período de 13 à 14 de setembro de 2018, que 
acontecerá nas dependências do COFECI; 

Art. 2° - Fica aqui também autorizado o pagamento de diária referente a nomeação de 
assessoria; 

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 

itíria, lide setembro de 2018. 

AURÉLIO 	ALLAPÍCULA 	 CE S 	 GO 
dente Diretor Secretário 
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