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São Caetano do Sul. 07 de novembrº de 2019.

Ofício nº 893/2019

Prezado Senhor

Em atenção a vossa solicitação de serviço nº 1235225,
processo administrativo nº 190920019» onde questiona e fato do eeu-num da
FUABC ser omisso com relação e permanencia ou substilurção dos conselheiros
marcados pera Prefeitura quando eles derxam de fazer parte do quadro da
prevermra (src), temos a esclarecer o que segue

a) Como é a processo de Indicação de Conselheiros para & FUABC'?

R: São mdicações de lrvre nomeação do Prefeno

b) Eres são substituídas quando deixam de fazer parte do quadro da
preferrure?

R Os conselhelros sao substituidos quando deixam de comparecer nas
reunvões ou quando solicitam sua exclusão, de acordo com as normas
legars que regem a constituxção da FUAEC.

c) Quenms representantes da prefeitura de scs compõem o conserho da
FUABC'?

R Cada Prefeitura Indica dolS Conselheuros e seus respecnvcs
suplentes

d) Quando são escolhidos novos conselheiros para representar a
prefertum rumo a FUABC7
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R A mdlcação dos Consexnenos se dá a cada dois anos, podendo
havet substttulções durante o período, a critério da lnsntuição que
representa

e) Quat enteno de escama de representantes para o conselho da FUABC?

R: Tratarse de Me indicação de cada Prefeito, tendo como único
requisito ser pronssionax de nivel superior

Ressalta amda, que diferentemente do alegado no pedtdo,
tanto o Estatuto quando & let que mstrtmu a Fundação do ABC. juntamente com
suas atteraçees postenores. consta todas as regras sobre a indicação, mandato,
permanência e substttmçãa.

Sem Rials para o momento, apresenlamos nussos protestos
de esnma e consideração.

Alenciosameme,

TELL“
REGINA MAURA Z TONE SPAN

Secretária Mumctpal de Saúde

Ilmo Sr,

Hamilton Tenóno da Silva

Rua Vigàno Albernaz nº 637

Vila Gumemlndo , São Paulo » SP
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