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

Franca, realizada aos oito dias do mês de novembro de 2018, 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 os convidados Sr. Marcelo Reis, 

gerente de relações institucionais e o Sr. Thiago da Silva, administrador hospitalar da 

Fundação, 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. Marcelo fez a 

explanação dos indicadores da gerência de relações institucionais, com o apoio da projeção 

gráfica facilitando o entendimento dos participantes, destacando os principais pontos. Dando 

prosseguimento a pauta do dia, o Sr. José Cândido informou que o Estatuto da Fundação 

passará novas alterações e brevemente encaminhada para apreciação da Assembleia Geral. 

Comentou também, o andamento das reformas da cozinha e lavanderia. Relatou a expectativa 

do pagamento da subvenção da Prefeitura Municipal de Franca, no valor de R$3.1000.000,00 

(três milhões e cem mil reais). Alterado o assunto, o Sr. José Cândido informou a sua 

participação, bem como do Sr. Thiago da Silva, administrador hospitalar e do Dr. Marcelo de 

Paula Lima, diretor técnico da Santa Casa de Franca, no III Seminário Nacional dos Hospitais 

Filantrópicos de Ensino, que será realizado nos dias 22 e 23/11/2018, na Santa Casa de 

Misericórdia de Maceió. Finalizada a pauta, o Sr. José Cândido convidou a todos para 

participarem do 18º Grande Bazar do Centro de Voluntários da Saúde de Franca que será 

realizado nos dias 09 e 10/11/2018, no Salão Paulo VI, situado na Rua Frederico Ozanan, 

1131.  Não havendo outros assuntos a serem discutidos, deu-se por encerrada a reunião, e eu, 

Pedro Rodrigues Alves Pucci, lavro a presente ata, que após lida e aprovada foi assinada por 

quem de direito. Franca, 08 de novembro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 


