Reunião da Diretoria Administrativa da F.S.C.M.F.
(15/12/2016)
Ata da reunião da Diretoria Administrativa da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, realizada
aos quinze dias do mês de dezembro de 2016, às dezessete horas e trinta minutos, na sala de reuniões do
AME Franca, sob a presidência do Sr. José Cândido Chimionato e presentes os demais diretores, bem
como o Sr. Thiago da Silva, administrador hospitalar e os demais convidados, conforme lista de presença
anexa. O Sr. José Cândido, presidente inicia a reunião agradecendo da presença de todos e faz a leitura da
pauta do dia. Nesse momento, o Sr. José Cândido solicita a Srta. Ana Carolina, gerente assistencial da
Fundação que faça a apresentação dos serviços assistenciais prestados em 2016. Com o apoio da projeção
gráfica facilitando o entendimento dos participantes, a Srta. Ana Carolina agradece a presença de todos
passando a expor que devido à crise vivenciada pelo país, a Santa Casa de Franca realizou em média 35%
acima dos serviços pactuados com o Estado, e relata a pressão do Estado para que os serviços não fossem
paralisados e a demanda crescente atendida sem reajuste do contrato. Em seguida, apresenta as conquistas
que foram adquiridas para o complexo hospitalar, como por exemplo, os novos equipamentos para os
blocos cirúrgicos, materno infantil e serviços auxiliares de diagnóstico e terapia. Informa as parcerias
realizadas através do Hospital de Ensino que proporcionaram o aumento da receita, a otimização da
infraestrutura para o ensino e pesquisa e o aumento de vagas na residência médica. Encerrando, a Srta.
Ana Carolina ressalta a importância das parcerias firmadas com o governo em suas esferas, federal,
estadual e municipal que proporcionam à população de Franca e região, o atendimento humanizado com
excelência. Dando continuidade a pauta do dia, a palavra é concedida ao Sr. Thiago que agradece a
presença de todos e faz uma breve explanação do planejamento estratégico, diretrizes, metas e orçamento
para o ano de 2017. Na sequência, o Sr. Thiago apresenta a proposta orçamentária do exercício de 2017,
com um déficit estimado em R$ 14.898.101,00 (quatorze milhões oitocentos e noventa e oito mil cento e
um reais), expondo as negociações em andamento com a Prefeitura Municipal de Franca, cuja finalidade é
sanar o déficit supramencionado. Assim, informa que havendo êxito nas negociações será possível manter
a qualidade dos serviços prestados pela Instituição. Sanada as dúvidas dos participantes, o Sr. Thiago
agradece a oportunidade e a confiança pelo trabalho desenvolvido nesta nobre Instituição à Diretoria
Administrativa, bem como dos Conselhos. Com a palavra, o Sr. José Cândido comunica que a proposta
do orçamento para o exercício de 2017 foi apresentada em reunião do Conselho de Administração e
aprovada por unanimidade entre os membros do referido Conselho. Nesse contexto, comenta que as
dificuldades financeiras enfrentadas neste ano foram amenizadas devido ao reestabelecimento das
parcerias firmadas com a Secretária Municipal de Franca, o Departamento Técnico Regional de Saúde –
DRS VIII e principalmente a Prefeitura Municipal de Franca, proporcionando a Fundação encerrar a ano
de 2016 no limite de seu orçamento. Encerrada pauta, o Sr. José Cândido deseja a todos um Feliz Natal e
um Feliz Ano Novo repleto de realizações, sucesso e prosperidade, e não havendo outros assuntos a
serem discutidos, 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, 15 de dezembro de 2016.
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