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ATA DA REUNIAO ORDINARIA DO CACASM DE 22/11/2018

Aos 22 (vinte e dois) de novembro de 2018, às 10h00, nas dependências da
Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão, foi realizada
reunião ordinária do Conselho Administrativo da Caixa de Previdência dos
Servidores Municipais de Cubatão. Compareceram os conselheiros José
Lázaro da Silva, Silvio Luiz de Souza, Paulo Rogêlio dos Santos, Maykon
Rodrigues dos Santos, João Batista Pieruzzi Filho e Luci Gago de Oliveira. As
conselheiras Nilza Maria de Oliveira Pieruzzi e Divina Augusta justificaram as
suas ausências os demais não justificaram suas ausências. Aberta a reunião
pelo Sr presidente para tratar de um único processo 2109/2018 cujo assunto ê
a Contratação de empresa especializada para realizar avaliação atuarial e
emissão de nota técnica para a assistência medica da caixa, apos verificação
das devidas correções no Termo de Referencia solicitada às fls 15vf16 e após
ciência o Colegiado delibera pelo prosseguimento do referido processo. Nada
mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada as 11:10h.
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