
 
 

Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca 
Santa Casa . Hospital do Câncer . Hospital do Coração 

Reunião Extraordinária da Diretoria Administrativa da F.S.C.M.F. 

 (03/11/2016) 

 

Ata da reunião extraordinária da Diretoria Administrativa da Fundação Santa Casa de 

Misericórdia de Franca, realizada aos três dias do mês de novembro de 2016, às dezessete horas 

e trinta minutos, na sala de reuniões do Ambulatório Escola, sob a presidência do Sr. José 

Cândido Chiominato e presentes os demais diretores e conselheiros fiscais, bem como o 

convidado Sr. Thiago da Silva, administrador hospitalar da Fundação, conforme lista de presença 

anexa. A reunião é iniciada pelo presidente, Sr. José Cândido, que agradece a presença de todos 

e expõe que esta reunião tem por finalidade comunicar a cessão gratuita do uso de área do 

Hospital do Coração para o Centro de Voluntários da Saúde de Franca. Na sequência, o Sr. José 

Cândido inicia a explanação da área correspondente a 642,20 metros quadrados, bem como de 

sua localização nas dependências do Hospital do Coração para a construção da sede e oficinas do 

Centro de Voluntários da Saúde de Franca. Comunica que, em reunião do Conselho de 

Administração realizada no dia de hoje, os membros do Conselho aprovaram a cessão gratuita do 

uso da área supracitada. O Sr. José Cândido expõe também, que o assunto será apreciado em 

Assembleia Geral e ocorrendo a sua ratificação toda a documentação será apresentada ao 

Ministério Público. Nesse instante, o Dr. Alan apresenta o projeto aos presentes, no intuito de 

facilitar o entendimento da localização da área, esclarecendo que a cessão será gratuita e as 

despesas com o consumo de energia elétrica, água, telefone dentre outros serão 

proporcionalmente distribuídos conforme consumo ao Centro de Voluntários. Alterado o 

assunto, o Sr. José Cândido relata as suas perspectivas do cenário político para a Instituição no 

ano de 2017, dispondo sobre o reestabelecimento e o fortalecimento de antigas parcerias 

firmadas entre a Prefeitura Municipal de Franca, a Secretaria Municipal de Franca, o 

Departamento Regional de Saúde de Franca – DRS VIII e a Secretaria de Estado da Saúde, desde 

a constituição do Comitê Gestor no ano de 2013. Comenta também, a crise financeira vivenciada 

pelos hospitais filantrópicos, citando como exemplo, as Santas Casas de Palmital e Barretos. 

Nesse instante, o Sr. Thiago solicita a palavra e expõe que no dia 31/12/2016 encerra a vigência 

do convênio Santas Casas Sustentáveis e dois convênios da Prefeitura Municipal de Franca, 

respectivamente, estimados no valor de R$ R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil 

reais); R$ 962.000,00 (novecentos e sessenta e dois mil reais) e R$ 550.000,00 (quinhentos e 

cinquenta mil reais). 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, 03 de novembro de 2016. 

 

 

 

 

 


