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

realizada no dia vinte e quatro de janeiro de 2019, 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 o convidado Sr. Thiago da Silva, administrador hospitalar da Fundação, 

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

informou a pauta do dia. Servindo-se da palavra, o Sr. Thiago apresentou os projetos que estão em 

andamento. Alterada a pauta, o Sr. José Cândido informou que no dia 25/01 a partir das 21h00, no 

Centro Médico de Franca será o Lançamento Oficial das Camisetas de 17 anos do Hospital do Câncer. 

Sr. José Cândido comentou a visita realizada no dia de hoje, no prédio Central da Santa Casa pela 

diretoria do Centro Universitário de Franca – Uni-Facef, o reitor Prof. Dr. José Alfredo de Pádua 

Guerra, o vice reitor Prof. Dr. Alfredo José Machado Neto, o chefe de departamento do curso de 

medicina Dr. Frederico Alonso Sabino de Freitas. Terminada a pauta, o Sr. José Cândido relembrou os 

últimos acontecimentos, tais como a Inauguração da Revitalização dos Leitos do PMP e UTI 

Adulto, o andamento da reforma da cozinha da Santa Casa, a reforma da lavanderia e as eleições 

para a diretoria administrativa e o conselho fiscal da Fundação para o mandato 2019/2022. 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, 24 de 

janeiro de 2019. 

 

 

 

 

 


