ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE FRANCA, EM 1ª CONVOCAÇÃO, ÀS 20:00 HORAS DO DIA 14 DE
DEZEMBRO DE 2017.
Aos 14 dias de dezembro de 2017, no AME de Franca, às 20:00 horas, em 1ª Convocação, nos
termos do Estatuto é declarada instalada a presente Assembleia Geral Extraordinária, estando presente
o número legal de colaboradores efetivos adimplentes, conforme assinaturas acima e a publicação de
convocação no jornal Comércio da Franca, edição do dia 07 do corrente mês. 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 composição da mesa diretora dos trabalhos, momento em que o
colaborador, Sr. Wagner Cézar Ferreira, indica os nomes do Dr. Sidnei Martins de Oliveira e Sr. José
Carlos Pinheiro, respectivamente para presidente e secretário, sendo aceitos e aplaudidos, assumindo,
assim, os seus devidos lugares. Servindo-se da palavra, o Dr. Sidnei Martins de Oliveira agradece a
sua indicação para a presidência, assim como a do Sr. José Carlos Pinheiro para o secretário e em
seguida solicita ao secretário que faça a leitura do edital de convocação publicado na imprensa local e
respectiva pauta dos trabalhos destacando os temas que serão discutidos e deliberados: 1º)
Homologação da admissão de novos colaboradores e 2) Demais assuntos que surgirem na Assembleia.
Prosseguindo, o Dr. Sidnei submete à Assembleia a admissão de novos colaboradores efetivos e antes
de anunciá-los, consulta a Srta. Thaís Helena Alves de Oliveira, Secretária Executiva da Diretoria
Administrativa sobre a conformidade dos processos das admissões. Em resposta, a Srta. Thaís informa
que a documentação foi devidamente entregue, conferida e aprovada pelos membros da Comissão de
Admissão de Novos Colaboradores Efetivos, e esclarece que os processos encontram-se disponíveis
para consulta na Assessoria Jurídica da Fundação, conforme disposto nos artigos 7º, 8º e 9º do Estatuto
da Fundação. Nesse instante, o Dr. Sidnei faz a leitura da relação dos novos colaboradores, que são os
Srs. Adriano Silveira Carilo, Agenor Gado, André Luis de Paula Tasso, Alessandro Dias Fernandes,
Atail Lourenço, Breno Achete Mendes, Dimas Ferreira Cintra, Ismael Alarcon Granero, João Garcia
Garcia, Leandro Querino de Souza, Mathias do Val Rocha, Ricardo Sarreta, Rafael de Melo Silveira,
Rodrigo Dias Granero, Rodrigo Silva Saturi, Roni Ferreira Silveira e Sérgio Martins Tristão.
Franqueada a palavra aos presentes e não havendo manifestação por parte da Assembleia, as
admissões supramencionadas foram aprovadas e homologadas. Terminada a pauta, a palavra é
franqueada 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, é assinada por quem de direito.
Franca, 14 de dezembro de 2017. (a) Sidnei Martins de Oliveira; (a) José Carlos Pinheiro.
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