ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA
F.S.C.M.F.

Aos onze dias de abril 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, foi realizada
a reunião ordinária da Diretoria Administrativa, com a presença dos diretores e convidados, Sr. Thiago
da Silva, administrador hospitalar e Dr. Alan Riboli Costa e Silva, assessor jurídico da Fundação,
conforme lista de presença anexa. O Sr. Tony Graciano, Presidente da Diretoria Administrativa iniciou
os trabalhos cumprimentando e agradecendo a presença de todos, e em seguida informou a pauta do
dia. Concedida à palavra, o Dr. Alan agradeceu o convite e com o apoio da projeção gráfica facilitando
o entendimento dos participantes, iniciou a explanação dos indicadores da assessoria jurídica,
destacando os principais pontos, colocando-se a disposição para esclarecimentos de dúvidas. Alterada
a pauta, o Sr. José Cândido fez o relato de sua participação na reunião do Conselho Consultivo da
Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas – CMB, realizada
no dia 09/04/2019, na sede da CMB, na cidade de Brasília. Alterado o assunto, o Sr. Tony fez a leitura
das pendências apresentadas na reunião anterior do dia 28/03/2019. Neste contexto, o Sr. Tony
informou a inclusão da pendência na croanoata desta reunião da sugestão apresentada pelo Sr. José
Cândido para a criação da modalidade “Tipo Honorífico”, aos médicos do corpo clínico da Instituição
que se encontram inativos. Finalizada as pautas, o Sr. Tony informou que no período de 22 a
25/04/2019 será realizado o 28º Congresso Anual da Fehosp, e a Santa Casa de Franca será
representada pelo Sr. José Cândido Chimionato, diretor administrativo; Sr. Thiago da Silva,
administrador hospitalar e Sra. Priscilla Pereira Leão, gerente de gestão de pessoas. 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, 11 de abril de 2019.
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