Reunião da Diretoria Administrativa da F.S.C.M.F.
(07/06/2018)
Ata da reunião da Diretoria Administrativa da Fundação Santa Casa de Misericórdia de
Franca, realizada aos sete dias do mês de junho de 2018, às dezessete horas e trinta minutos,
na sala de reuniões do Centro Administrativo, sob a presidência do Sr. José Cândido
Chimionato e presentes os demais diretores, bem como a convidada Srta. Ana Carolina Botto
Paulino, gerente assistencial da Fundação, conforme lista de presença anexa. O presidente, Sr.
José Cândido agradece a presença de todos e faz a leitura da pauta do dia. Concedida à
palavra, a Srta. Ana Carolina faz a explanação dos indicadores assistenciais, com o apoio da
projeção gráfica facilitando o entendimento dos participantes, destacando os principais
pontos. Sanada as dúvidas dos diretores presentes, o Sr. José Cândido convida a todos para
participarem da visita institucional da Deputada Federal, Exma. Sra. Renata Abreu, que será
realizada no dia 09/06 às 12h00, no prédio central da Santa Casa de Franca. Ainda nesse
contexto, convida a todos para participarem dos eventos em comemoração ao aniversário dos
121 anos da Fundação, cujo início será no dia 15/06 às 10h00, com a entrega da ambulância
para a Santa Casa, na recepção Central da Santa Casa, neste mesmo dia às 11h00, o abraço
simbólico no prédio da Santa Casa, destacando os demais eventos que ocorrerão neste mês.
Sr. José Cândido expõe os compromissos firmados nos dias 12, 13 e 14/06/2018, nas cidades
de Brasília e São Paulo, representando a Fundação na reunião do Conselho Consultivo da
Confederação das Misericórdias do Brasil – CMB, o contato com o Senador, Exmo. Sr.
Airton Sandoval Santana para tratar a recomposição do teto MAC (Média e Alta
Complexidade) e o evento Santa Casa Sustentável em parceria com a FEHOSP e a
FIESP/CIESP. Não havendo outros assuntos a serem discutidos, 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, 07 de junho de 2018.
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