
 
 

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. 

(19/05/2016) 

 

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

realizada aos dezenove dias do mês de maio 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 Sr. Thiago da Silva, contador da Fundação e os 

convidados da Lure Consultoria Sr. Rafael Saia e a Srta. Juliana Schnetzler, conforme lista de 

presença anexa. O Sr. José Cândido inicia a reunião agradecendo de todos e informa que até o 

momento não houve a sinalização de pagamento do Programa Santa Casas Sustentáveis do mês 

de julho. O Sr. José Cândido expõe que as despesas da Fundação são crescentes. Nesse contexto, 

faz um breve relato do cenário econômico financeiro vivenciado pela Fundação, e comunica que 

as cirurgias de urgência e os casos oncológicos estão sendo priorizados. Servindo-se da palavra, 

o Sr. Rafael comenta que o crescimento das despesas vem de encontro com a crise financeira 

vivenciada pelo país. Concedida à palavra, o Sr. Thiago apresenta o pactuado e realizado de 

internação pela Fundação, referente aos meses de março e abril. Na sequência, o Sr. Thiago 

inicia a apresentação da prestação de contas da Santa Casa de Franca aos parceiros do DRS VIII 

na reunião que será realizada no dia 20/05/2016, no AME – Franca, destacando e esclarecendo 

os principais pontos. Sanadas as dúvidas, o Sr. José Cândido coloca em votação a apresentação 

da prestação de contas da Santa Casa de Franca aos parceiros do DRS VIII, sendo aprovada por 

unanimidade entre os membros da diretoria administrativa. Alterado o assunto, o Sr. José 

Cândido inicia a explanação dos últimos acontecimentos, tais como, a sua participação em 

reunião realizada no dia 04/05/2016 com o Dr. Wilson Pollara, Secretário Adjunto da Secretaria 

da Saúde de São Paulo, momento em que estiveram presentes o Dr. Eduardo Tostes, Promotor de 

Justiça, Sra. Rosane Moscardini, Secretária de Saúde, Sra. Adriana Ruzene, Diretora Técnica do 

DRS VIII, bem como Sr. Thiago da Silva, Administrador Hospitalar e a Sra. Rosana Martins, 

Coordenadora da Regulação e Planejamento desta Fundação e a visita realizada no dia 

12/05/2015, na Santa Casa de Araraquara, no intuito de conhecer os protocolos médicos. 

Finalizando a reunião, o Sr. José Cândido convida os diretores para estarem presentes na 

prestação de contas aos parceiros do DRS VIII. Nada mais a acrescentar, deu-se por encerrada a 

reunião, e eu, Wagner César Ferreira, lavro a presente ata, que após lida e aprovada é assinada 

por quem de direito. Franca, 19 de maio de 2016. 

 

 

 

 

 

 


