Reunião da Diretoria Administrativa da F.S.C.M.F.
(27/10/2016)
Ata da reunião da Diretoria Administrativa da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca,
realizada aos vinte e sete dias do mês de outubro de 2016, às dezessete horas e trinta minutos, na
sala de reuniões do Ambulatório Escola, sob a presidência do Sr. Tony Graciano e presentes os
demais diretores, bem como os convidados Sr. Thiago da Silva, administrador hospitalar e o Sr.
Acyr José Vieira, gerente de suprimentos da Fundação, conforme lista de presença anexa. A
reunião é iniciada pelo 1º vice-presidente, Sr. Tony Graciano, que agradece a presença de todos e
justifica a ausência do Sr. José Cândido. Na sequência, faz a leitura da pauta do dia em
cumprimento ao cronograma de reuniões desta diretoria, conforme disposto no Estatuto da
Fundação. A palavra é concedida ao Sr. Acyr, gerente de suprimentos que agradece o convite e
passa a expor com o apoio de projeção gráfica, o sistema de desempenho de indicadores da
gerência de suprimentos, tais como: as áreas de gestão; o headcounth dos colaboradores; o banco
de horas positivas; a movimentação de estoque; o giro de estoque; a acuracidade física e
financeira de estoque; a compra de OPME não padrão; a compra e a relação de medicamento não
padrão; as solicitações de medicamentos não padrão que foram evitadas; as prescrições
avaliadas; o nível de atendimento interno; o acompanhamento do realizado x orçado; o saving
mensal, semestral e anual de compras; a economia gerada com a revisão de protocolo e
padronização; o saldo de estoque sem estoque de terceiros; a meta de redução de estoque por
centro de estocagem; o saldo de estoque e os projetos realizados, citando os kaizens, OPME,
portarias. Encerrada a apresentação e sanada as dúvidas, o Sr. Tony dispõe sobre os próximos
eventos e convida os diretores para participarem da entrega dos sutiãs apropriados às pacientes
que passaram por tratamento do câncer de mama, que será realizada hoje às 19h30min, no
Hospital do Câncer; da 1ª Caminhada de combate ao AVC, no dia 30/10 às 08h00 e do 16º
Grande Bazar do Centro de Voluntários da Saúde de Franca, nos dias 04 e 05/11 das 09h00 às
19h00. Ainda, informa que nesta semana foram assinados dois novos convênios advindos de
emenda parlamentar, quais sejam o convênio nº 836488, no valor de R$ 300.410,00 (trezentos
mil quatrocentos e dez reais) para custeio e materiais, indicação do Srs. Paulo Maluf e Major
Olímpio e do convênio nº 836490, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)
para aquisição de sistema de laparoscopia, indicação do Sr. Roberto Alves. 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, 27 de outubro de 2016.
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