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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE 

FRANCA, EM 2ª CONVOCAÇÃO, ÀS 18:00 HORAS DO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017. 

 

Aos 14 dias de dezembro de 2017, no AME de Franca, 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 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. Pedro Rodrigues Alves Pucci, 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. Com a 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 na 

sequência solicita ao secretário que proceda a leitura do edital de convocação publicado na imprensa 

local e respectiva pauta dos trabalhos destacando o tema que será discutido e deliberado: Eleição 

Complementar para o Conselho Fiscal. Servindo-se da palavra, o Dr. Sidnei faz a explanação da 

necessidade de realizar a eleição complementar para o Conselho Fiscal, devido o falecimento do Sr. 

Roberto Melani Júnior que ocupava o cargo de suplente, bem como de três solicitações de 

desligamentos ocorridas neste ano dos Srs. Antonio Carlos Martins Ribeiro, Luis Fernando Furini e 

Vilmar Martins Medeiros. Informa também, que as solicitações de desligamentos dos Srs. Antonio 

Carlos Martins Ribeiro e Luis Fernando Furini foram homologadas em Assembleia Geral 

Extraordinária do dia 10/08/2017, conforme documento protocolado, registrado e scaneado em 

microfilme sob. n. 70168. Dando continuidade, o Dr. Sidnei apresenta a Assembleia os nomes dos 

novos integrantes do Conselho Fiscal, sendo composta pelos seguintes colaboradores, como 

membros efetivos: João Batista de Lima e Milton de Paula Martins, e como membros suplentes: 

Carlos Gilberto Caleiro Guimarães e Clésio Antônio Dourado. Nesse momento, o presidente 

coloca em votação a eleição complementar para o Conselho Fiscal e não havendo objeções por 

parte da Assembleia, os membros supramencionados são eleitos por unanimidade, e seus membros 

ficam empossados em seus cargos a partir de 15 de dezembro de 2017 para o exercício do 

mandato 2017 a 2019. 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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A presente é cópia fiel da Ata da Assembleia da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, 

realizada aos 14 de dezembro de 2017, foi por nós transcrita do livro próprio e devidamente conferida. 

 


