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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

 F.S.C.M.F. 
 

 

Aos seis dias do mês de junho 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. Vilmar Martins Medeiros, administrador dos Ambulatórios Médicos de 

Especialidades de Franca, Taquaritinga e Casa Branca, 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. Concedida à palavra, Sr. 

Vilmar agradeceu o convite para participar desta reunião e iniciou a explanação da reunião realizada 

na Secretaria de Estado da Saúde em São Paulo, cuja pauta tratada foi à gestão do Ambulatório 

Médico de Especialidades Eliana Natalina Zonta Merli Giantomassi – AME Casa Branca, 

destacando os principais pontos e colocando-se a disposição para os esclarecimentos de dúvidas. 

Encerrando explanação, o Sr. Vilmar agradeceu a confiança dos membros da Diretoria, Conselho de 

Administração, e especialmente o apoio recebido da equipe de Recursos Humanos, T.I. e Jurídico. 

Com a palavra, o Sr. Tony propõe a alteração do horário das reuniões desta Diretoria para as 17h00, 

sendo aprovada em unanimidade entre os diretores. Prosseguindo, o Sr. Tony informou a sua 

participação, bem como do Sr. José Cândido Chimionato, Sr. Thiago da Silva e Sr. Marcelo Reis na 

reunião com o Secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Exmo. Sr. José Henrique Germann 

Ferreira, no dia 03/06, reunião esta agendada com o auxílio da Deputada Estadual, Exma. Graciela 

de Lourdes David Ambrósio que também esteve presente. Finalizando a pauta, o Sr. Tony convidou 

a todos para participarem da visita institucional da Deputada Federal, Exma. Adriana Ventura, que 

será realizada no dia 07/06 as 15h00, na Santa Casa. 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, 06 de junho de 2019. 

 

 

 

 

 

 


