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ATA DA REUNIAO ORDINARIA DO CACASM DE 28/09/2017'

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Setembro do ano de 2017, as 10h00 (dez
horas), nas dependências da Caixa de Previdãncia dos Servidores Municipais

de Cubatão, compareceram os Conselheiros João Batista Pieruzzi Filho,
José Lázaro da Silva, Silvio Luiz de Souza, Maykon Rodrigues dos

Santos e Divina Augusta da Costa. Aberta a reunião, foi informado que a
conselheira Nilza de Oliveira Pieruzzi justificou sua ausência e o conselheiro
Mauricio Simonato ausentou-se durante a reunião para tratar de assuntos de
sua função enquanto servidor. Começamos a reunião discutindo o processo
020282016 sobre pagamento do Hospital Ana Costa, o Conselho decidiu

seguir o parecer do Setor de Analise de Faturamento (STAF) que entende que

não deve ser feito o pagamento exigido pela empresa devido aos termos

contratuais. Processo 1920201? sobre Aquisição de Toners e fitas para

impressoras. Sobre o mesmo o Cacasm deliberou pelo pagamento. O
Conselheiro .Jose Lãzaro da Silva pediu vistas no processo “Contrato Santa

Casa de Santos, volume ll” e esta em posse do referido processo. E o
conselheiro João Batista Pieruzzi Filho requisitou o processo “l?20!201?.

pedimos que o mesmo seja entregue ao mesmo na proxima reunião. Na

reunião ordinaria do dia 14 de setembro de 2017 foi solicitado informações

referentes ao repasse das contribuições patronais e dos servidores da AMHO
referentes ã CMT e da CMC e não foi encaminhada a este conselho tal
informação. O Cacasm tambem torna público que ate a presente data a
Prefeitura de Cubatão não' respondeu ao oficio cobrando reunião para tratar

da divida da mesma com essa autarquia. Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a presente reunião ordinaria pela Presidente que, após lida e

aprovada foi assinada por todos presentes as 12h15m.
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Silvio Luiz de Souza José Lãzaro da Silva
Vice-Presidente Membro ~' '\
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Mayko Rodrigues dos Santos Divina Augusta da Costa
1° Secretário 2° Secretária
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Joao Batista Pietuzzi Filho
Mémbrú
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