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

realizada aos vinte e um de julho de 2016, às dezessete horas e trinta minutos, na sala de 

reuniões do AME, sob a presidência do Sr. José Cândido Chimionato e presentes os demais 

diretores, bem como o convidado Sr. Thiago da Silva, administrador hospitalar da Fundação, Sr. 

Vilmar Martins Medeiros, administrador hospitalar - AME, Dr. Francisco Luis Coelho Rocha, 

diretor médico - AME e a Sra. Anísia Aparecida de Oliveira, gerente assistencial – AME, 

conforme lista de presença anexa. O Sr. José Cândido inicia a reunião agradecendo a presença de 

todos e em seguida concede a palavra ao SR. Vilmar, administrador hospitalar do AME. 

Servindo-se da palavra, o Sr. Vilmar agrade o convite para participar da presente reunião e 

dispõe brevemente sobre o trabalho desenvolvido pelo AME de Franca, como referência 

regional, com o apoio de projeção gráfica para facilitar o entendimento de todos. Na sequência, 

apresenta a prestação de contas do 1º semestre de 2016, destacando a média mensal dos 

atendimentos realizados, sendo: 7.082 consultas, 2.986 consultas e sessões não médicas, 1.200 

exames (S.A.D.T), 480 cirurgias ambulatoriais e 220 cirurgias de porte maior. Servindo-se da 

palavra, o Sr. José Cândido parabeniza o Sr. Vilmar pelo trabalho desenvolvido e a excelência 

dos atendimentos prestados no AME – Franca por sua equipe, bem como do Dr. Francisco e da 

Sra. Anísia. Alterado o assunto, o Sr. José Cândido faz um breve relato das negociações do valor 

caucionado junto a Caixa Econômica Federal do empréstimo realizado anteriormente. 

Finalizando a reunião, o Sr. José Cândido comenta a sua preocupação diante do cenário 

financeiro da Instituição e destaca o empenho da diretoria, da administração hospitalar, bem 

como do setor de relações institucionais para que a Prefeitura Municipal de Franca viabilize um 

projeto de lei, no valor de R$7.850.000,00 (sete milhões oitocentos e cinquenta mil reais), que 

proporcionará o equilíbrio financeiro e garantirá a continuidade dos serviços prestados para 

Franca e região até o final deste ano. 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, 21 de julho de 2016. 

 

 

 

 


