
  

 

Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca 

 

Complexo Hospitalar: Hospitais Central, Câncer, Coração e Ambulatórios Médicos de Especialidades 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

 F.S.C.M.F. 
 

 

Aos vinte e oito dias de fevereiro de 2019, às 17h30min, na sala da presidência do Centro 

Administrativo, situado na Rua General Carneiro, 1557, bairro Centro, município de Franca, estado de 

São Paulo, CEP 14400-500, foi realizada a reunião ordinária da Diretoria Administrativa, com a 

presença dos diretores e convidados, Sr. Thiago da Silva, administrador hospitalar e Sr. José Martins 

da Silveira Júnior, gerente de s.a.d.t. da Fundação, conforme lista de presença anexa. O Sr. João 

Batista de Lima, 1º Vice Presidente da Diretoria Administrativa iniciou os trabalhos cumprimentando 

e agradecendo a presença de todos, justificando a ausência do Sr. Tony Graciano, Presidente por 

motivos de viagens. Na sequência, o Sr. João informou a pauta do dia e concedeu a palavra ao Sr. José 

Martins. Servindo-se da palavra, o Sr. José Martins agradeceu o convite e com o apoio da projeção 

gráfica facilitando o entendimento dos participantes, fez a explanação dos indicadores de s.a.d.t., 

destacando os principais pontos, colocando-se a disposição para esclarecimentos de dúvidas. Sanadas 

as dúvidas dos diretores, o Sr. João informou os últimos acontecimentos, tais como, a perspectiva de 

recebimento da subvenção municipal da Prefeitura de Franca, no valor de R$2.400.000,00 (dois 

milhões e quatrocentos mil reais) e o andamento da contratação do empréstimo bancário. Alterada a 

pauta, o Sr. João convidou a todos para participarem da Prestação de Contas da Fundação do ano de 

2018, que será realizada no dia 22/03 as 19h30, na Câmara Municipal de Franca. Encerrado os 

trabalhos e não havendo mais manifestações, o Presidente renovou o agradecimento pela presença de 

todos, e eu, José Cândido Chimionato, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada foi assinada por 

quem de direito. 

 

Franca, 28 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

 

 


