Reunião da Diretoria Administrativa da F.S.C.M.F.
(13/09/2018)
Ata da reunião da Diretoria Administrativa da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca,
realizada no dia treze de setembro 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 da Fundação e o Sr.
Renato Okamoto, Engenheiro Clínico Gerente Regional da Empresa Vestatech, 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. Renato agradeceu o convite e iniciou a apresentação dos indicadores da
engenharia clínica, com o apoio da projeção gráfica facilitando o entendimento dos diretores presentes.
Prosseguindo a pauta do dia, o Sr. José Cândido comentou o trabalho realizado pelo Sr. Marcelo Reis
nesta semana na cidade de Brasília, destacando os momentos importantes de sua presença na
Comissão Mista que apreciou a Medida Provisória n.º 848 – FGTS, referente ao programa de crédito
destinado às entidades filantrópicas e sem fins lucrativos que participem de forma complementar do
SUS (FGTS-Saúde) e na reunião realizada no gabinete do Exmo. Sr. Carlos Marum, Ministro Chefe da
Secretaria de Governo, tratando a pauta de recomposição do Teto MAC (Média e Alta Complexidade).
Em seguida, o Sr. José Cândido comunicou que Santa Casa de Franca foi inscrita no projeto PROADISUS de “Melhoria do Sistema de Gestão dos Hospitais SUS” do Ministério da Saúde em parceria com
o Hospital Albert Einstein, cujo objetivo é realizar o diagnóstico na instituição apoiada, identificar e
priorizar necessidades de gestão, desenvolver planos de ação estratégicos de melhoria de desempenho,
capacitar gestores da instituição e acompanhar o plano de implantação das ações, dentre outros. Sr.
José Cândido fez o relato das melhorias implantadas na Fundação pela empresa de Consultoria Lure
através da metodologia Lean Healthcare, e esclareceu que o prazo contratual desta parceria encerrará
no próximo mês. Alterado o assunto, o Sr. José Cândido convidou a todos para participarem dos
próximos eventos que serão realizados em prol do Hospital do Câncer: Baile da Maçonaria no dia
22/09 a partir das 22h00, na sede social do Castelinho; Grande Leilão JP no dia 29/09 a partir das
11h00, no JP Leilões e Estrela Solidária dia 09/10, na Padaria Estrela. Não havendo outros assuntos a
serem discutidos, deu por encerrada a reunião, e eu, Daniel Alves Carrijo, lavrei a presente ata, que
após lida e aprovada foi assinada por quem de direito. Franca, 13 de setembro de 2018.
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