
 
 

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. 

 (04/08/2016) 

 

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

aos quatro de agosto 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. Thiago da Silva, administrador hospitalar da Fundação, conforme lista de presença anexa. 

Dando início a reunião, o Sr. José Cândido agradece a presença de todos e faz um breve relato sobre a 

linha de crédito junto ao Banco BNDES, no valor de R$ 47.000.000,00 (quarenta e sete milhões), e 

informa que a mesma encontra-se paralisada, devido à ação ajuizada contra a Caixa Econômica Federal. 

Diante do contexto, o Sr. José Cândido comunica que o Sr. Thiago está em negociação com a gerência da 

Caixa Econômica Federal da cidade de Ribeirão Preto. O Sr. José Cândido expõe brevemente o cenário 

econômico financeiro vivenciado pela Instituição, e comenta o empenho da diretoria, da administração 

hospitalar, bem como do setor de relações institucionais para que seja apreciado ainda neste mês um 

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

restabelecer o equilíbrio financeiro e manter a normalidade e continuidade dos serviços prestados à 

população. Alterado o assunto, o Sr. José Cândido comunica que hoje o Hospital do Coração completou 

28 anos. Servindo-se da palavra, o Sr. Wagner convida a todos os presentes para o lançamento do evento 

Lions Fest – 2016, que se realizará no dia 18/08, no quiosque do Hospital do Câncer, em prol do Hospital 

do Câncer de Franca, Casa do diabético de Franca e Lions Clube de Franca. Prosseguindo a pauta do dia, 

o Sr. José Cândido concede a palavra ao Sr. Thiago que agradece o convite e a presença de todos 

passando a apresentar o relatório gerencial do mês de junho/2016, com o apoio de projeção gráfica para 

facilitar o entendimento, destacando os principais pontos e colocando-se a disposição para esclarecimento 

de dúvidas. Alterado o assunto, o Sr. José Cândido informa que no dia 01/08 o Centro de Voluntários da 

Saúde de Franca completou 15 anos, e também neste mesmo dia no Anfiteatro da Santa Casa foi realizada 

a abertura da Semana Mundial do Aleitamento Materno. O Sr. José Cândido convida a todos para 

conhecerem as instalações do novo tomógrafo e as reformas realizadas no Centro Obstétrico, na UTI 

Infantil, e ressalta que brevemente todos receberam o convite para participarem da inauguração. Nesse 

contexto, o Sr. José Cândido informa que o trabalho realizado pelo setor de relações institucionais em 

Brasília foi positivo, vez que as indicações das emendas parlamentares renderam bons frutos para a 

Fundação proporcionando a aquisição de novos equipamentos, o custeio de reformas de alguns 

departamentos, dentre outros. Ainda comenta que neste mês será realizada a licitação de alguns 

equipamentos, tais como: mesa cirúrgica elétrica, raio-x móvel, incububadora de ultima geração. Com a 

palavra, o Sr. Sidnei informa que o projeto para a construção da nova lavanderia da Fundação está em 

negociação. Encerrada a pauta, o Sr. José Cândido comenta brevemente que nesta semana recebeu a visita 

da Sra. Vania Rossato, assistente social há 20 anos faz parte de uma associação sem fins lucrativos que 

possui um prédio próprio próximo ao Hospital do Câncer de Franca e tem o objetivo de prestar 

atendimento nutricional, psicossocial dentre outros aos pacientes, bem como a família destes atendidas no 

hospital do Câncer. 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, 04 de agosto de 

2016. 

 

 

 

 


