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

realizada no dia dezesseis de agosto de 2018, às dezessete horas e trinta minutos, na sala de reuniões 

do Ambulatório Médico de Especialidades de Franca - AME Franca, sob a presidência do Sr. José 

Cândido Chimionato e presentes os demais diretores, bem como o convidado Sr. Vilmar Martins 

Medeiros, administrador dos Ambulatórios Médicos de Especialidade de Franca e Taquaritinga, 

conforme lista de presença anexa. O presidente, Sr. José Cândido agradeceu a presença de todos e 

informou a pauta do dia. Dando continuidade a reunião, o Sr. Vilmar iniciou a explanação dos 

indicadores dos Ambulatórios Médicos de Especialidades de Franca e Taquaritinga, com o apoio da 

projeção gráfica facilitando o entendimento dos diretores presentes. Alterada a pauta, o Sr. José 

Cândido informou que o cenário financeiro da Fundação não teve alteração desde a última reunião 

realizada por esta diretoria, esclarecendo que o plano de trabalho, no valor de R$2.500.000,00 (dois 

milhões e quinhentos mil reais) será remetido para apreciação da Câmara Municipal de Franca na 

próxima semana. Sr. José Cândido comentou brevemente a participação do Sr. Tony Graciano, 1º vice 

presidente, bem como do Sr. Thiago da Silva, administrador hospitalar e Sr. Marcelo Reis, gerente de 

relações institucionais no 28º Congresso CMB que abordou o tema “A evolução de uma história: 

Novas políticas, gestão e parcerias”, nos dias 15 e 16 de agosto do ano corrente, na cidade de Brasília. 

Não havendo outros assuntos a serem discutidos, deu por encerrada a reunião, e eu, Pedro Rodrigues 

Alves Pucci, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada foi assinada por quem de direito. Franca, 

16 de agosto de 2018. 

 

 

 

 

 


