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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE 

MISERICÓRDIA DE FRANCA, EM 2ª CONVOCAÇÃO, ÀS 18:00 HORAS DO DIA 10 DE 

NOVEMBRO DE 2016, NO ANFITEATRO DA SANTA CASA, PARA APRECIAÇÃO DA 

SEGUINTE ORDEM DO DIA: CESSÃO DE USO DE ÁREA PARA O CENTRO DE 

VOLUNTÁRIOS DA SAÚDE DE FRANCA. 

 

 Aos 10 dias do mês de novembro de 2016, no anfiteatro da Santa Casa, o Sr. José Cândido 

Chimionato, Presidente da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, no exercício de suas 

atribuições, às 18:00 horas, em 2ª Convocação, nos termos do Estatuto, em face da convocação 

conforme edital publicado no jornal Diário da Franca, edição do dia 05 do corrente mês, estando 

presente o número legal de 43 de um total de 62 colaboradores efetivos adimplentes, e do convidado 

Sr. José Luis de Oliveira Beneli, presidente do Centro de Voluntários da Saúde de Franca declara 

instalada a presente Assembleia Geral Extraordinária, manifesta os seus agradecimentos aos presentes 

e solicita à assembleia a indicação do presidente e secretário para compor a mesa diretora dos 

trabalhos, momento em que o colaborador, Sidnei Martins de Oliveira, indica os nomes do Sr. Milton 

de Paula Martins e do Sr. Vilmar Martins Medeiros, respectivamente, para presidente e secretário, os 

quais foram aceitos e aplaudidos. O presidente e o secretário assumem seus lugares na mesa diretora e 

após os agradecimentos pelas indicações, o Sr. Milton solicita ao Sr. Vilmar que proceda a leitura do 

edital de convocação e a respectiva pauta dos trabalhos, qual seja a Homologação da cessão de uso de 

área para o Centro de Voluntários de Franca. Prosseguindo a pauta, o presidente da assembleia 

convida o Sr. José Cândido Chimionato, presidente da Fundação, para expor a proposta de cessão de 

uso de área para o Centro de Voluntários da Saúde de Franca, com 642,20m2, localizada dentro dos 

limites da área do Hospital do Coração, fazendo-o com o apoio de projeção gráfica para facilitar o 

entendimento dos presentes, destacando que esta área será utilizada para a construção da sede e das 

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

contrato 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 as despesas de consumo 

serão proporcionalmente distribuídas ao Centro de Voluntários, e no caso de rescisão do contrato de 

cessão, as obras realizadas no local serão transferidas e incorporadas ao patrimônio da Fundação sem 

qualquer ônus ou indenização. Na sequência, o Sr. José Cândido convida o Sr. José Luis de Oliveira 

Beneli, presidente do Centro de Voluntários da Saúde de Franca para apresentar o trabalho 

desenvolvido no complexo hospitalar da Santa Casa de Franca. Servindo-se da palavra, o Sr. José Luis 

agradece a presença de todos e o convite para participar da assembleia desta nobre Instituição. Com o 

apoio da projeção gráfica, o Sr. José Luis faz a explanação da história do Centro de Voluntários da 

Saúde de Franca, constituída por através de uma associação de caráter filantrópico sem fins lucrativos, 

fundada em 01/08/2001 por um grupo de cidadãs francanas lideradas pela Sra. Maria Paula do Val 

Rocha, atualmente com aproximadamente 280 voluntárias. Informa que o Centro de Voluntários da 

Saúde de Franca tem a missão de prestar serviços voluntários para melhorar a qualidade de vida dos 

pacientes e familiares como agente de transformação social e solidariedade humana, visando à 

humanização hospitalar. Em seguida, expõe o trabalho voluntário desenvolvido no complexo 

hospitalar da Santa Casa de Franca, destacando as oficinas, os projetos, as parcerias, as doações, os 

eventos e as benfeitorias realizadas no Hospital do Câncer de Franca. Encerrando a apresentação, o Sr. 

José Luis apresenta a diretoria de 2016 e reafirma a missão do Centro de Voluntários da Saúde de 

Franca. Dando continuidade aos trabalhos, o presidente da mesa consulta a assembleia quanto à 

modalidade do processo de votação, na forma do Art. 20, alínea a, do Estatuto, sendo deliberado pela 

forma de aclamação. Em seguida, submete à aprovação da 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, sendo aclamada e aprovada por unanimidade pela assembleia. Franqueada a palavra e 

ninguém mais se manifestando, o presidente agradece a presença de todos, solicita ao secretário que 
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proceda a lavratura da presente ata, a qual lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. Franca, 

10 de novembro de 2016. (a) Milton de Paula Martins; (a) Vilmar Martins Medeiros. 

 

 

 

Nota de autenticação 

  

A presente é cópia fiel da Ata da Assembleia da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, 

realizada aos 10 de novembro de 2016, foi por nós transcrita do livro próprio e devidamente conferida. 

 

 

 

 


