
 
 

Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca 
Santa Casa . Hospital do Câncer . Hospital do Coração 

Reunião da Diretoria Administrativa da F.S.C.M.F. 

 (24/03/2016) 

 

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

aos vinte e quatro de março de 2016, às dezessete horas e trinta minutos, na sala de reuniões do 

Ambulatório Escola, sob a presidência do Sr. José Cândido Chimionato e presentes os demais diretores, 

bem como o convidado Sr. Marcelo Reis, gerente de relações institucionais da Fundação, conforme lista 

de presença anexa. O Sr. José Cândido inicia a reunião agradecendo a presença de todos dispondo 

brevemente de sua participação na reunião do Conselho Consultivo da Confederação das Misericórdias 

do Brasil – CBM, realizada no dia 16/03/2016. Comenta que o Sr. Marcelo, gerente de relações 

institucionais da Fundação esteve presente e visitou aos parlamentares na Esplanada dos Ministérios. 

Nesse momento, o Sr. José Cândido solicita ao Sr. Marcelo que faça um breve relato da visita 

supracitada, aos membros da Diretoria Administrativa, sendo prontamente atendido. Dando seguimento a 

reunião, o Sr. José Cândido relembra que no dia 14/01/2016 foi publicado no D.O.U, o projeto de Lei nº 

1.302/15, do Deputado Itamar Borges – PMDB, que torna permanente o auxílio financeiro do Programa 

Santas Casas Sustentáveis, expondo os critérios de avaliação de pontuação da subvenção 

supramencionada. Comenta também, a sua expectativa da revisão do teto desta subvenção que somada 

com o empréstimo a ser realizado com o banco BNDES, proporcionará recursos para melhorar o 

adimplemento das despesas da Fundação até o final deste ano. Alterado o assunto, o Sr. José Cândido 

informa que no dia 23/03 foi realizada reunião entre a Fundação e os Hospitais Unimed Franca, São 

Joaquim, Regional de Franca e Alan Kardec, que teve como pauta o acordo coletivo e esclarece que 

dentre anos vivenciados na história da Instituição esta foi à primeira vez que todos os hospitais de Franca 

estiveram reunidos. Relata que nesta ocasião ficou acordado entre os hospitais, o aumento progressivo do 

acordo coletivo, qual seja 5% na competência março, 7,5% na competência julho e 10% na competência 

setembro. Na sequência, o Sr. José Cândido dispõe sobre as entradas de subvenções no caixa da 

Fundação. Informa que as obrigações com os fornecedores estão em dia, e havendo recursos o pagamento 

dos honorários médicos será realizado no dia 21/03/2016. Servindo-se da palavra, o Sr. Sidnei expõe 

sobre a viabilização do projeto da lavandeira para a Instituição, esclarecendo os contatos realizados, bem 

como os orçamentos recebidos destacando e esclarecendo os principais pontos. Com a palavra, o Sr. José 

Cândido sugere ao Sr. Marcelo Reis que realize o contato com o Sr. Alexandre, Prefeito, e o Sr. Roberto 

Engler, Deputado Estadual para organizar o agendamento de uma reunião com o Governador, Geraldo 

Alckmim e nesta oportunidade entregar o projeto. Encerrando a pauta do dia, o Sr. José Cândido faz uma 

breve explanação dos últimos acontecimentos na Fundação, sendo: a negociação com a Secretaria 

Municipal de Saúde para a utilização dos 64 leitos, a habilitação da Unidade de Cuidados Intermediários 

Neonatal Convencional – UCI e o projeto de viabilidade de mais 04 leitos da UTI Neonatal. Nada mais a 

acrescentar, deu-se por encerrada a reunião, e eu, Pedro Rodrigues Alves Pucci, lavro a presente ata, que 

após lida e aprovada é assinada por quem de direito. Franca, 24 de março de 2016. 

 

 

 

 

 


