Reunião da Diretoria Administrativa da F.S.C.M.F.
(09/02/2017)
Ata da reunião da Diretoria Administrativa da Fundação Santa Casa de Misericórdia de
Franca, realizada aos nove dias do mês de fevereiro de 2017, às dezessete horas e trinta
minutos, na sala de reuniões do Ambulatório Escola, sob a presidência do Sr. José Cândido
Chimionato e presentes os demais diretores, bem como os convidados Sr. Thiago da Silva,
administrador hospitalar e a Sra. Lídia Mara Alves Araujo, contadora da Fundação, conforme
lista de presença anexa. O Presidente, Sr. José Cândido inicia a reunião agradecendo a
presença de todos, com a leitura da pauta do dia, qual seja a apresentação do balanço contábil
do exercício de 2016 e a indicação de três membros para compor a comissão de admissão de
novos colaboradores. Comunica que o balanço foi devidamente assinado e aprovado,
respectivamente pelo Conselho Fiscal e Conselho de Administração. Na sequência, a palavra
é concedida a Sra. Lídia que agradece a presença de todos dando inicio a apresentação do
balanço contábil do exercício de 2016, bem como do DRE – Demonstrativo de Resultados do
Exercício destacando os principais pontos, tais como, a receita operacional líquida de
R$139.355.407 no custo dos serviços assistenciais prestados de (R$115.632.234) e nas
despesas/receitas operacionais de (R$22.063.922) ocorrendo o superávit consolidado do
exercício de R$1.659.252. Sanada as dúvidas dos participantes, o Sr. José Cândido faz a
leitura do art. 9º do Estatuto da Fundação dispondo a necessidade da indicação de três
membros para composição da Comissão de Admissão de Novos Colaboradores, que será
posteriormente homologada em Assembleia Geral sugerindo a indicação dos colaboradores:
Alan Riboli Costa e Silva, Luis Fernando Furini e Vilmar Martins Medeiros, o que é aprovado
por unanimidade entre os membros desta diretoria. Finalizada a pauta e não havendo outros
assuntos a serem tratados, 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, 09 de
fevereiro de 2017.
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