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Reunião da Diretoria Administrativa da F.S.C.M.F. 
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Ata da reunião da Diretoria Administrativa da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, 

realizada aos sete dias do mês de julho 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 e dando seguimento a pauta do dia concede a palavra ao Sr. Wagner, 1º 

diretor administrativo da Fundação. Servindo-se da palavra, o Sr. Wagner agradece a presença de 

todos e faz uma breve explanação do evento Lions Fest - 2016, em prol do Hospital do Câncer de 

Franca, Casa do diabético de Franca e Lions Clube de Franca, com o apoio da projeção gráfico 

para facilitar o entendimento, destacando os principais pontos. Na sequência, o Sr. José Cândido 

coloca em discussão a proposta supramencionada. Com a palavra, o Dr. Alan solicita 

informações dos valores que Fundação precisará dispor para o evento e como será realizada a 

distribuição da renda capitada. O Sr. Wagner esclarece a despesa inicial é de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais), correspondente a 50% do adiantamento da banda que será realizado 30 dias da data do 

evento, e a renda será proporcional ao número de convites vendidos pelas Instituições. Sanadas 

as dúvidas, o Sr. José Cândido coloca em votação a proposta do evento Lions Fest – 2016, em 

prol do Hospital do Câncer de Franca, Casa do diabético de Franca e Lions Clube de Franca, 

sendo aprovada por unanimidade entre os membros da diretoria administrativa. Seguindo a pauta 

do dia, o Dr. Alan apresenta a proposta de parceria do Centro Universitário de Franca para a 

realização dos estágios e internato dos alunos do curso de medicina, dando ênfase nos benefícios 

e nos prazos do adimplemento dos repasses mensais, bem como da vigência contratual. Com a 

palavra, o Sr. José Cândido informa que poderá ser implementado um novo ambulatório escola 

no Hospital do Coração, que consequentemente exigirá o aumento do quadro de docentes e 

preceptores no ambiente hospitalar auxiliando o programa de residência médica da Instituição, 

além da captação de novas receitas oriundas desta parceria. Após esclarecimentos, o Sr. José 

Cândido coloca em votação proposta de parceria do Centro Universitário de Franca para a 

realização dos estágios e internato dos alunos do curso de medicina, sendo aprovada por 

unanimidade entre os membros da diretoria administrativa. Alterado o assunto, o Dr. Alan 

apresenta a proposta para ingressar com a ação judicial para o equilíbrio econômico financeiro 

do contrato SUS, cobrando os valores aferidos nos últimos cinco anos. A ação judicial será 

patrocinada pelo Escritório Tápia Advogados, mediante a uma única tese distribuída em diversos 

estados no dia em que é comemorado, o Dia das Misericórdias, qual seja 15/08/2016. Comunica 

também, que além das custas processuais, honorários periciais e sucumbenciais, o escritório 

cobrará 15% do valor recebido pelo hospital, e se houver modificação por intermédio de uma 

liminar o escritório se comprometerá a devolver os valores para os hospitais. Nesse momento, o 

Sr. Sidnei pergunta ao Dr. Alan sobre os riscos da ação, bem como os conflitos que poderão 

surgir com o Município, Estados e União. O Dr. Alan informa que o Escritório Tápia Advogados 

possui uma expertise na área da saúde, mas a União poderá recorrer da decisão. Ainda, comenta 

a sua preocupação referente as custa processuais se a ação for julgada improcedente. Servindo-se 
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da palavra, o Sr. José Cândido coloca em votação proposta para ingressar com a ação judicial 

para buscar o equilíbrio econômico financeiro do contrato SUS, sendo deliberado pelos membros 

da diretoria que o assunto será reavaliado e apresentado novamente até o final do mês. Finalizada 

a pauta, o Sr. José Cândido faz um brevemente relato dos últimos acontecimentos, sendo: a 

moratória com os fornecedores, as negociações em andamento com a Caixa Econômica Federal 

para desbloqueio do caução do empréstimo contratado anteriormente e a recuperação do depósito 

do PIS estimado em R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais). 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, 07 de julho de 2016. 

 

 

 
 


