Reunião da Diretoria Administrativa da F.S.C.M.F.
(30/08/2018)
Ata da reunião da Diretoria Administrativa da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca,
realizada no dia trinta de agosto 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 o convidado Sr. Thiago da Silva, administrador hospitalar da Fundação,
conforme lista de presença anexa. O presidente, Sr. José Cândido agradeceu a presença de todos e
informou a pauta do dia. Concedida à palavra, o Sr. Thiago apresentou os principais temas abordados
no 28º Congresso CMB que abordou o tema “A evolução de uma história: Novas políticas, gestão e
parcerias” e os indicadores da administração hospitalar, com o apoio da projeção gráfica facilitando o
entendimento dos diretores presentes. Dentre os indicadores apresentados, o Sr. Thiago destacou a sua
preocupação com o aumento considerável dos partos ocorridos no mês de julho. Na sequência,
apresentou também os cenários para a elaboração do plano emergencial da Fundação, motivo da
reunião do Conselho de Administração ocorrida no dia 25/07/2018. Sanadas as dúvidas dos diretores
presentes, o Sr. José Cândido informou que o primeiro evento do MC Dia Feliz/2018 realizado pela
equipe da Fundação foi um sucesso. Finalizada a pauta do dia, o Sr. José Cândido convidou a todos
para participarem da Entrega do Título Honorífico de Cidadão Francano ao Sr. João Batista de Lima,
membro do Conselho Fiscal e Benfeitor da Fundação, que será realizada no dia 31/08 às 20h00, na
Câmara Municipal de Franca. Não havendo outros assuntos a serem discutidos, deu por encerrada a
reunião, e eu, Pedro Rodrigues Alves Pucci, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada foi assinada
por quem de direito. Franca, 30 de agosto de 2018.
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