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

realizada no dia dez de janeiro de 2019, às dezessete horas e trinta minutos, na sala da diretoria, 

sob a presidência do Sr. José Cândido Chimionato e presentes os demais diretores, bem como os 

convidados Sr. Thiago da Silva, administrador hospitalar da Fundação e o 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 

fez a leitura da pauta do dia. Concedida à palavra, o Sr. Vilmar que agradeceu o convite para 

participar desta reunião, e com o apoio da projeção gráfica facilitando o entendimento dos 

participantes iniciou a explanação da gestão do Ambulatório Médico de Especialidades de Franca 

no ano de 2018, destacando o cumprimento integral das metas contratuais mensais quantitativas e 

qualitativas. Apresentou as consultas médicas, as consultas não médicas, os exames e as cirurgias 

ambulatoriais. Informou as receitas e despesas operacionais de 2018, respectivamente no valor 

total de R$17.486.114,21 (dezessete milhões quatrocentos e oitenta e seis mil cento e quatorze 

reais e vinte e um centavos) e R$19.553.897,87 (dezenove milhões quinhentos e cinquenta e três 

mil oitocentos e noventa e sete reais e oitenta e sete centavos). Sanada as dúvidas dos 

participantes, o Sr. Vilmar iniciou a explanação da gestão do Ambulatório Médico de 

Especialidades de Taquaritinga no ano de 2018, destacando também o cumprimento integral das 

metas contratuais mensais quantitativas e qualitativas. Apresentou os serviços prestados de 

consultas médicas, consultas não médicas, exames, cirurgias ambulatoriais e a pesquisa de 

satisfação dos serviços prestados. Informou as receitas e despesas operacionais de 2018, 

respectivamente no valor total de R$6.820.199,13 (seis milhões oitocentos e vinte mil cento e 

noventa e nove reais e treze centavos) e R$7.597.647,72 (sete milhões quinhentos e noventa e sete 

mil seiscentos e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos). Terminada a apresentação e 

sanadas as dúvidas dos participantes, o Sr. José Cândido fez o breve relato dos últimos 

acontecimentos, tais como, o andamento das negociações com as instituições bancárias para 

contratar o empréstimo, no valor total de R$47.000.000,00 (quarenta e sete milhões de reais); as 

perspectivas para o recebimento da subvenção municipal, no valor de R$3.100.000,00 (três 

milhões e cem mil reais), ainda neste mês e a abertura das comemorações de 17 anos do Hospital 

do Câncer de Franca, realizada no dia de hoje com a presença de autoridades da cidade de Franca. 

Neste contexto, o Sr. José Cândido convidou a todos para participarem no dia 11/01/2019 as 

09h30min, na Santa Casa da Inauguração da Revitalização dos Leitos do PMP e UTI Adulto. 

Alterada a pauta, o Sr. José Cândido comunicou que no 14/02/2019, serão realizadas as eleições 

para a Diretoria Administrativa e o Conselho Fiscal da Fundação para o mandato de 2019/2022. 

Encerrada a pauta do dia e não havendo outros assuntos a serem tratados, deu-se por encerrada a 

reunião, e eu, Daniel Alves Carrijo, lavro a presente ata, que após lida e aprovada é assinada por 

quem de direito. Franca, 10 de janeiro de 2019. 

 

 

 

 

 


