Reunião da Diretoria Administrativa da F.S.C.M.F.
(23/02/2017)
Ata da reunião da Diretoria Administrativa da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca,
realizada aos vinte e três 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 Dr.
Marcelo de Paula Lima, diretor técnico da Fundação, conforme lista de presença anexa. O Sr. José
Cândido cumprimenta e agradece a presença dos diretores, bem como convidados dando início a
reunião com a leitura da pauta. Seguindo o primeiro item da pauta, o Sr. José Cândido comunica que o
contrato de comodato da cessão de uso da área correspondente a 642,20 metros quadrados, localizada
nas dependências do Hospital do Coração para a construção da sede e oficinas do Centro de
Voluntários da Saúde de Franca, será finalizado em breve e encaminhado para assinatura. Nesse
momento, o Sr. José Cândido solicita ao Sr. Thiago que prossiga a reunião, o que é prontamente
atendido. Servindo-se da palavra, o Sr. Thiago faz a explanação do fluxo de caixa da Fundação, com o
apoio da projeção gráfica facilitando o entendimento dos participantes. Na sequência, informa que o
até o momento os títulos vencidos totalizam o valor de R$526.430,12 (quinhentos e vinte e seis mil
quatrocentos e trinta reais e doze centavos), e apresenta também os títulos a vencer no período de
24/02 a 28/02, totalizando o valor de R$617.822,77 (seiscentos e dezessete mil oitocentos e vinte e
dois reais e setenta e sete centavos). Sanada as dúvidas dos participantes, o Sr. José Cândido comunica
que brevemente todos serão convidados para a inauguração do Ambulatório Escola do Centro
Universitário Municipal de Franca – Uni-Facef, dos 64 novos leitos e do raio-x. Nesse contexto, o Sr.
José Cândido convida os diretores presentes para participarem da recepção dos novos residentes, que
será realizada no dia 01/03 às 08h00, no Anfiteatro da Fundação. Ainda informa que no dia 01/03 terá
inicio o programa de treinamentos dos gerentes, em parceria firmada com a Lure e a Fundação, através
do departamento de Gestão de Pessoas. O Sr. José Cândido comunica que a Santa Casa de Guará
entrou em contato e solicitou o auxílio da Fundação para capacitar os seus profissionais. Em seguida, o
Sr. José Cândido esclarece que uma das obrigações estabelecidas no Programa Santas Casas
Sustentáveis é a capacitação profissional e brevemente será realizada a vista na Santa Casa de Guará
para início do projeto piloto, o que proporcionará a Fundação disseminar o projeto e reestruturar a
rede. Nesse momento a palavra é concedida ao Sr. Thiago que faz a leitura do ofício GS nº. 699/2017
encaminhado do gabinete do Secretário da Saúde, David Everson Uip, referente ao repasse dos gastos
com as ações judiciais de medicamentos, insumos e serviços prescritos pelos profissionais do hospital,
destacando que será apresentará na reunião do Comitê Gestor do dia 24/02. Nesse contexto, informa
que também será pauta da reunião do Comitê Gestor do dia 24/02, a apresentação da quantidade ideal
de estoque de soro para o tratamento da picada de animais peçonhentos, ressaltando que o assunto será
oficiado às autoridades competentes. Encerrada a pauta e não havendo outros assuntos a serem
tratados, o Sr. José Cândido deu 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, 23 de fevereiro de 2017.
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