
 
 

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

Reunião Ordinária do Conselho de Administração da F.S.C.M.F. 

 (03/11/2016)  
 

Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração da Fundação Santa Casa de Misericórdia 

de Franca, realizada aos três dias do mês de novembro de 2016, às dezesseis horas, na sala de 

reuniões do Ambulatório Escola, sob a presidência do Sr. Onofre de Paula Trajano e presentes 

demais conselheiros, bem como, o Sr. José Cândido Chimionato, presidente da Diretoria 

Administrativa, conforme lista de presença anexa. O Sr. Onofre de Paula Trajano inicia a reunião 

agradecendo a todos pela presença e solicita ao Sr. Milton de Paula Martins, secretário, que 

proceda a leitura da pauta, sendo prontamente atendido. Em seguida, o Sr. Onofre concede a 

palavra ao Sr. José Cândido Chimionato, que agradece a presença dos conselheiros, bem como o 

convite para participar desta reunião e em continuação, faz a explanação do pedido de cessão de 

uso da área correspondente a 642,20 metros quadrados, localizada dentro da área do Hospital do 

Coração, esclarecendo que a mesma será utilizada para a construção da sede e das oficinas do 

Centro de Voluntários da Saúde de Franca. Informa também, que a cessão será gratuita, mediante 

contrato a ser firmado entre a Fundação e o Centro de Voluntários da Saúde de Franca, cuja 

vigência será por prazo indeterminado, sem a incidência de ônus para ambas as partes e, em caso 

de rescisão, todas as obras realizadas no local, serão transferidas e incorporadas ao patrimônio da 

Fundação, sem qualquer indenização. Nesse instante, o Sr. Onofre coloca em discussão a 

proposta de cessão gratuita do uso da área para o Centro de Voluntários de Franca. Concedida à 

palavra, o Conselheiro Sr. Mauro Marangoni pergunta ao Sr. José Cândido se o Centro de 

Voluntários possui o cadastro nacional da pessoa jurídica, estando regularmente inscrita e ativa, e 

também solicita esclarecimentos sobre o custeio das despesas de consumo de energia elétrica, 

água, telefonia dentre outros. Em resposta, o Sr. José Cândido informa que o Centro de 

Voluntários possui cadastro próprio de pessoa jurídica regularmente inscrita e ativa, e as despesas 

de consumo serão proporcionalmente distribuídas e apresentadas ao Centro de Voluntários. 

Esclarecidas as dúvidas dos conselheiros, a proposta de cessão gratuita do uso da área para o 

Centro de Voluntários da Saúde de Franca, com vigência indeterminada sem a incidência de ônus 

para ambas as partes foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes, sendo 

deliberado que o assunto seja apreciado em Assembleia Geral. Encerrada a pauta e não havendo 

outro assunto a ser discutido, o Sr. Onofre dá por encerrada a reunião e, eu, Milton de Paula 

Martins, lavro a presente ata, que após lida e aprovada é assinada por quem de direito. Franca, 03 

de novembro de 2016. 

 

 

 

 

 


