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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

 F.S.C.M.F. 
 

 

Aos vinte e três dias do mês de maio de 2019, às 17h30min, na sala de reuniões do Centro 

Administrativo, situado na Rua General Carneiro, 1557, bairro Centro, Município de Franca, Estado 

de São Paulo, foi realizada a reunião ordinária da Diretoria Administrativa, com a presença dos 

diretores e convidados, Sr. Thiago da Silva, administrador hospitalar e Sr. Alan Riboli Costa e Silva, 

assessor jurídico da Fundação, conforme lista de presença anexa. O Sr. Tony Graciano, Presidente da 

Diretoria Administrativa iniciou os trabalhos cumprimentando e agradecendo a presença de todos, e 

em seguida informou a pauta do dia. Servindo-se da palavra o Sr. Thiago fez o breve relato da equipe 

que participará da fase de transição na gestão do Ambulatório Médico de Especialidades de Casa 

Branca, destacando os principais pontos e colocando-se a disposição para os esclarecimentos de 

dúvidas. Alterada a pauta, o Sr. Tony apresentou as pendências relacionadas na cronoata desta 

Diretoria, sendo: as negociações com a Prefeitura Municipal de Franca, destacando o adimplemento 

da subvenção municipal, ocorrido no dia 30/04, no valor de R$2.400.000,00 (dois milhões e 

quatrocentos mil reais); a contratação de empréstimo com o Banco Bradesco e a renegociação 

contratual do convênio IAMSPE. Sr. Tony fez a explanação da reunião realizada com o Vereador 

Donizete, ressaltando dentre as pautas que foram abordadas, o repasse do duodécimo da Câmara 

Municipal de Franca para a Fundação. Neste contexto, o Sr. Tony comentou os contatos realizados 

com o Coronel João Paulo de Macedo Brandão, assessor do Senador Major Olímpio e o Tenente 

Coronel Marcos Alexandre Moraes de Araujo. Alterado o assunto, o Sr. Tony comunicou que o Sr. 

Thiago realizou a apresentação do Programa Santas Casas Sustentáveis para os membros da 

Diretoria da Federação das Santas Casas e Hospitais, Beneficentes, Religiosos e Filantrópicos do Rio 

Grande do Sul, em reunião realizada no dia 17/05, na cidade de Porto Alegre/RS, momento em que o 

Dr. Alan também esteve presente esclarecendo as questões jurídicas do referido programa. Sr. Tony 

informou que o Sr. José Cândido representará a Fundação, na reunião do Conselho Consultivo da 

CMB, que será realizada no dia 29/05, na Santa Casa de Belo Horizonte, cujo momento também será 

comemorado os 120 anos da Santa Casa. Finalizando a pauta, o Sr. Tony relembrou que no próximo 

dia 30/05 as 16h30min, no Anfiteatro da Santa Casa de Franca será realizada a Assembleia Geral 

Extraordinária para a homologação da admissão de novos colaboradores efetivos. Encerrado os 

trabalhos e não havendo mais manifestações, o Presidente renovou o agradecimento pela presença de 

todos, e eu, José Cândido Chimionato, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada foi assinada por 

quem de direito. 

 

Franca, 23 de maio de 2019. 

 

 

 

 

 

 


