Reunião Ordinária do Conselho de Administração da F.S.C.M.F.
(19/02/2016)
Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração da Fundação Santa Casa de Misericórdia
de Franca, realizada aos dezenove de fevereiro de 2016, às dezesseis horas, na sala de reuniões
do Ambulatório Escola, sob a presidência do Sr. Onofre de Paula Trajano, foram abertos os
trabalhos, com a presença dos Conselheiros que assinaram a lista de presença, em número legal.
O Sr. Onofre inicia a reunião agradecendo a presença de todos e solicita ao Conselheiro, Sr.
Milton de Paula Martins que proceda a leitura da pauta do dia: Eleição e Posse da Diretoria
Administrativa para o mandato 2016 a 2019 e comunica aos presentes que houve a inscrição
de uma única chapa, a qual atendeu ao disposto no estatuto da Fundação, sendo ela a chapa
“Continuidade” composta por: José Cândido Chimionato, presidente; Tony Graciano, 1º
vice-presidente; Aguilar Dias Fernandes, 2º vice-presidente; Pedro Rodrigues Alves Pucci,
diretor administrativo; Wagner César Ferreira, 1º vice-diretor administrativo; Daniel
Alves Carrijo, 2º vice-diretor administrativo; Sidnei Martins Oliveira, diretor financeiro;
Alan Riboli Costa e Silva, 1º vice-diretor financeiro; Paulo Faleiros Diniz, 2º vice-diretor
financeiro. Dando continuidade aos trabalhos, o Sr. Onofre, Presidente do Conselho,
considerando a inscrição de uma única chapa, consultou os Conselheiros sobre a eleição da
Diretoria por aclamação, nos termos do Art. 20, alínea “a”, e não havendo manifestação
contrária, colocou em votação, sendo a chapa “CONTINUIDADE” aclamada eleita por
unanimidade e todos os seus membros declarados desde agora empossados para o mandato de
2016 a 2019. Nesse momento, o Sr. Onofre manifesta a todos os Conselheiros presentes o seu
mais expressivo agradecimento aos presentes pelos relevantes serviços prestados em prol da
Fundação e cumprimenta os Diretores ora eleitos pela dedicação à causa da filantropia,
desejando-lhes um mandato próspero e de consolidação das conquistas realizadas nos últimos
anos. Em seguida, o Sr. Onofre declara suspensos os trabalhos da presente reunião, para ser
lavrada a presente ata, que depois de reabertos os trabalhos, foi lida pelo Secretário, e aprovada
por todos sem qualquer emenda ou alteração, sendo assinada por quem de direito. Franca, 19 de
fevereiro de 2016.
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