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Ata da reunião da Diretoria Administrativa da Fundação Santa Casa de Misericórdia de 

Franca, realizada aos oito dias do mês de março de 2018, às dezessete horas e trinta minutos, 

na sala de reuniões do Centro Administrativo, sob a presidência do Sr. José Cândido 

Chimionato e presentes os demais diretores, bem como os convidados Sr. Thiago da Silva, 

administrador hospitalar e o Sr. Acyr José Vieira, gerente de suprimentos da Fundação, 

conforme lista de presença anexa. O presidente, Sr. José Cândido agradece a presença de 

todos e faz a leitura da pauta do dia. Prosseguindo, o Sr. José Cândido solicita ao Sr. Acyr, 

gerente de suprimentos que prossiga com a apresentação dos indicadores da gerência de 

suprimentos. Servindo-se da palavra, o Sr. Acyr agradece a presença dos diretores, bem como 

o convite para participar desta reunião e utilizando-se do apoio da projeção gráfica, apresenta 

o sistema de desempenho de indicadores da gerência de suprimentos, destacando a missão; a 

visão; os valores; o banco de horas positivas; o headcounth dos colaboradores; a 

movimentação de estoque; o giro de estoque; a acuracidade física e financeira de estoque; as 

notas fiscais pendentes para faturamento; o nível de atendimento interno; a compra de OPME 

não padrão; os medicamentos não padrão – comprados e evitados; a compra de medicamentos 

não padrão; o acompanhamento do realizado x orçado; o resumo saving de compras; o saldo 

de estoque sem estoque de terceiros; o saldo de estoque de terceiros - doações; os novos 

projetos em andamento e os kaizens de sustentabilidade de kits cirúrgicos e da farmácia. Após 

os esclarecimentos de dúvidas dos participantes, o Sr. José Cândido faz o breve relato dos 

últimos acontecimentos, quais sejam, a assinatura de dois convênios de indicação de emenda 

parlamentar estadual, realizados no dia 02/03, no Palácio dos Bandeirantes, na cidade de São 

Paulo; a reunião realizada no dia 12/03 no escritório do Senador, Exmo. Sr. Airton Sandoval 

Santana; as negociações em andamento entre a Fundação, a Prefeitura Municipal de Franca e 

a Secretaria de Saúde de Franca. Sr. José Cândido relembra que no dia 12/03 das 10h00 às 

17h00, no Centro de Convenções Rebouças, na cidade de São Paulo será realizado o 1º Fórum 

Somos SUStentáveis da Fehosp. Não havendo outros assuntos a serem discutidos, deu-se por 

encerrada a reunião, e eu, Pedro Rodrigues Alves Pucci, lavro a presente ata, que após lida e 

aprovada é assinada por quem de direito. Franca, 08 de março de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 


