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Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Fundação Santa Casa de Misericórdia de 

Franca, realizada aos seis dias do mês de março de 2018, às 17h00, na sala de reuniões do 

Centro Administrativo, estando presentes os conselheiros, bem como a Sra. Lídia Mara Alves 

Araújo, coordenadora financeira e o Sr. Vanderson Campos, supervisor de controle 

patrimonial da Fundação, conforme lista de presenças anexa. O Sr. Milton de Paula Martins 

cumprimentou e agradeceu a presença dos conselheiros informando a pauta do dia. Com a 

palavra, a Sra. Lídia relembrou a proposta apresentada a este conselho para o tombamento 

patrimonial, na reunião do dia 19/12/2017. Na sequência, o Sr. Vanderson apresentou os 

laudos de inservibilidade e baixa patrimonial, destacando a inutilidade e o desuso dos 

equipamentos. Nesse momento, os conselheiros passaram a analisar toda a documentação 

apresentada e constatando a sua regularidade aprovaram por unanimidade os laudos de 

inservibilidade e baixa patrimonial, sendo estes devidamente assinados e o parecer elaborado. 

Alterado o assunto, a Sra. Lídia informou a manifestação de interesse na compra do imóvel 

doado para a Fundação, situado na Rua São Sebastião, 811, Vila Antônio dos Santos, na 

cidade de Franca. Após os diversos esclarecimentos de dúvidas dos conselheiros, o Sr. Milton 

expôs que a alienação de bens imóveis deverá ser realizada mediante proposta da diretoria 

administrativa à Assembleia que a apreciará e, se aprovada, será encaminhada para o 

Ministério Público para obtenção do alvará judicial para tal fim, conforme preconiza o art. 15 

do Estatuto da Fundação. Dando continuidade a pauta do dia, a Sra. Lídia apresentou o 

relatório anual das contribuições dos colaboradores adimplentes e inadimplentes do ano de 

2017, conforme disposto no Estatuto da Fundação, art. 29, alínea h. Após a análise da 

documentação apresentada, os conselheiros deliberaram que sejam realizadas reuniões 

periódicas para a captação de novos colaboradores efetivos. Não havendo nenhum outro 

assunto a ser discutido, o Presidente agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a 

presente reunião, e eu, Lírio Fábio da Silva, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada é 

assinada por quem de direito. Franca, 06 de março de 2018. 

 

 

 

 


