
  

 

Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca 

 

Complexo Hospitalar: Hospitais Central, Câncer, Coração e AMEs  

 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE 

FRANCA, EM 2ª CONVOCAÇÃO, ÀS 18:00 HORAS DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2017, NO 

ANFITEATRO DA SANTA CASA, PARA APRECIAÇÃO DA SEGUINTE ORDEM DO DIA: 

ELEIÇÃO PARA O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – MANDATO 2017 A 2021. 

 

Aos 30 dias de novembro de 2017, no anfiteatro da Santa Casa, às 18:00 horas, em 2ª Convocação, nos 

termos do Estatuto é declarada instalada a presente Assembleia Geral Ordinária, estando presente o número 

legal de colaboradores efetivos adimplentes, conforme assinaturas acima e a publicação de convocação no 

jornal Diário da Franca, edição do dia 17 do corrente mês. Com a palavra, o Sr. José Cândido Chimionato, 

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

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, Sr. Fahim Yossef Issa Neto, indica 

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

secretário, sendo aceitos e aplaudidos, assumindo, assim, os seus devidos lugares. Concedida à palavra, o 

Sr. Milton de Paula Martins agradece a sua indicação para a presidência, assim como a do Sr. Vilmar 

Martins Medeiros para secretário, e faz a leitura na íntegra do edital de convocação com o tema para 

discussão e deliberação: Eleição para o Conselho de Administração. Na sequência, o Presidente da 

Assembleia consulta a Srta. Thaís Helena Alves de Oliveira, Secretária da Diretoria Administrativa da 

Fundação, sobre a quantidade de chapas que efetuaram suas inscrições para esta eleição que relata a 

inscrição de apenas uma chapa. Prosseguindo, o Presidente informa a Assembleia que houve apenas uma 

chapa inscrita, denominada “Solidariedade” composta dos seguintes membros: Afonso Borges Peixoto; 

Alfredo Militão Rodrigues; José Carlos Pinheiro; Maurício Alexandre Penna Said e Wagner Cézar 

Ferreira. Após a apresentação dos integrantes da chapa à Assembleia, o Presidente coloca em votação, e a 

Chapa Solidariedade eleita por aclamação. Neste instante, o Presidente da Assembleia declara eleitos e 

empossados a partir de 01/12/2017, os membros da referida chapa, nos termos do Estatuto da Fundação, 

para o cumprimento de suas atribuições. Servindo-se da palavra, o Sr. José Cândido relembra que o 

Conselho de Administração é o segundo maior órgão da Instituição depois da Assembleia e aproveita o 

ensejo para parabenizar e agradecer os Conselheiros: Onofre de Paula Trajano; Milton de Paula Martins; 

Carlos Gilberto Caleiro Guimarães; Clésio Antônio Dourado e João Batista Lima pela dedicação com que 

exerceram o mandato no período de 2009 a 2017. Franqueada a palavra e ninguém mais se manifestando, o 

presidente agradece a presença de todos e solicita ao secretário que proceda a lavratura da presente ata, que 

lida e aprovada, será assinada por quem de direito. Franca, 30 de novembro de 2017. (a) Milton de Paula 

Martins; (a) Vilmar Martins Medeiros. 
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