AT A D A PRIMEI RA REUNI ÃO EXTRAO RDI N ÁRI A DO CONSELHO
FISC AL DO IPRESBS, GESTÃO 2016 / 2018, RE ALIZ AD A DI A VI NTE E
SETE DE FEVEREI RO DE DOIS MIL E DEZOI TO.
Às oito hor as do dia vinte e sete de f evereiro de dois mil e dezoito, na
sede

do

IPRESBS,

situada

na

Rua

Alf redo

Klimm ek,

número

quatrocentos e trint a e nove, centro, no Município de São Bento do Sul,
Estado de Santa Catarina, reuniram -se extra ordinar iamente o Conselho
Fiscal do I PRESBS. Estiveram presentes: Lucinéia Chaves Foschera ,
Mar li Zimmermann e Inês Mar ilda Rossetto W agner neste momento
assumindo a t itularidade pela ausência de Ingrid Aparecida Stiegler , e
ainda a representante do Sindicato Irene Galkow ski e do IPRESBS,
José Canísio Ts chöke. A reunião f oi conduzida pelo Presidente do
IPRESBS, Sr. J osé Canísio Tschöke , o qual, inicialmente agradeceu a
presença de todos e passou-se à ordem do dia: PRIMEI RO ASSUNTO:
Nova Elei ção para Presi dência do Conselho Fi scal – o Sr. José
Canísio Tschöke, inf ormou que de acordo com a Lei n°1718 de 24 de
novembro de 2006 – Art. 132 §1° o Presidente do Conselho Fiscal
deverá ter Certif icação de CPA -10 em um prazo de 06 meses, após a
posse, sendo possível uma pr orrogação de no máximo igual per íodo. E
a presidente atual a Sra. Lucinéia Chaves Foschera não apresentou o
Certif icado até o presente momento, o qual f indou o prazo para
regulamentação.

O

Conselho

Fiscal

realizou

nova

eleição

e

por

unanimidade f oi eleit o por aclamação a Sra. Karin Marli Zschoerper para
ser o nova Presidente do Conselho Fiscal. Nada mais a acres centar, o
presidente

do

I PRESBS

o

Sr.

José

Canísio

Tschöke,

agradeceu

novament e a pr esença de t odos, e esta f oi declarada por encerrada, da
qual, para constar eu, Nilva Aparecida Cardoso da Luz, f ui nomeada
pela presidente do IPRESBS para lavr ar a p resente ata. São Bento do
Sul, 27 de f evereir o de 2018.

