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

Franca, realizada aos vinte e um dias do mês de junho 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, conforme lista de presença anexa. O presidente, 

Sr. José Cândido agradece a presença de todos e faz a leitura da pauta do dia. Na sequência, a 

palavra é concedida ao Dr. Alan que inicia a explanação dos indicadores da assessoria, com 

do apoio da projeção gráfica facilitando o entendimento dos diretores, destacando os 

principais pontos. Sanadas as dúvidas dos participantes, o Sr. José Cândido convida a todos 

para participarem do 1º Night Run em prol do Hospital de Câncer de Franca, que será 

realizado no dia 07/07/2018 às 19h00, informando que a largada será em frente ao Senai 

Franca. Sr. José Cândido faz o breve relato da reunião com o Senador, Exmo. Sr. Airton 

Sandoval, no dia 12/06 em Brasília, momento que foi tratada à recomposição do teto MAC 

(Média e Alta Complexidade). Informa também, que solicitou agenda para reunir com o 

Prefeito, Exmo. Sr. Gilson para tratar os repasses da subvenção municipal e aguarda retorno. 

Seguindo a pauta do dia, o Sr. José Cândido informa os últimos acontecimentos, tais como, o 

início do Programa de Desenvolvimento de Líderes – PDL e as visitas do Sr. Tony no 

Hospital do Coração e Câncer.  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, 21 de junho de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 


