Reunião da Diretoria Administrativa da F.S.C.M.F.
(05/07/2018)
Ata da reunião da Diretoria Administrativa da Fundação Santa Casa de Misericórdia de
Franca, realizada aos cinco dias do mês de julho 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 os convidados Sr. Thiago da Silva,
administrador hospitalar e a Sra. Priscilla Pereira Leão, gerente de gestão de pessoas da
Fundação conforme lista de presença anexa. O presidente, Sr. José Cândido agradece a
presença de todos, fez a leitura da pauta do dia e em seguida concedeu a palavra à Sra.
Priscilla Leão, que fez a explanação dos indicadores da gerência de gestão de pessoas, com do
apoio da projeção gráfica facilitando o entendimento dos diretores, destacando os principais
pontos. Dando sequência aos temas da pauta, o Sr. Thiago iniciou a apresentação de quatro
propostas recebidas pela Santa Casa, sendo a primeira delas, relativa ao PROJETO
MEMORIAL SANTA CASA DE FRANCA, apresentada pelo Sr. Maurílio Casemiro Filho,
que após discutida, foi colocada em votação pelo Presidente da Fundação, sendo reprovado
pela maioria dos membros da diretoria administrativa por não fazer parte do planejamento
estratégico de 2018/2020. Na sequência, o Sr. Thiago dispõe sobre demais propostas
recebidas, de cartões convênio, para a venda de serviços odontológicos e produtos
farmacêuticos, apresentados pelas empresas ACNSEG, BENEFIK e DROGAFARMA. Nesse
momento, o Sr. José Cândido colocou as propostas supracitadas em votação, sendo rejeitadas
pela maioria dos membros da diretoria administrativa. Prosseguindo, o Sr. José Cândido
convida a todos para participarem dos próximos eventos, quais sejam: 1º Night Run dia 07/07
às 19h00, com saída em frente ao Senai; TV Doutor dia 11/07 às 09h00, na sala da
Presidência – Centro Administrativo; Lançamento do MC Dia Feliz 2018 dia 25/07 às 09h00
e Baile da Maçonaria dia 22/09. Finalizada as pautas, o Sr. José Cândido comunicou o
inadimplemento dos repasses das subvenções estadual e municipal, respectivamente
Programas Pró Santas Casas e Sustentáveis e Prefeitura Municipal de Franca. Não havendo
outros assuntos a serem discutidos, deu-se por encerrada a reunião, e eu, Daniel Alves Carrijo,
lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por quem de direito. Franca, 05
de julho de 2018.
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