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Ata da reunião da Diretoria Administrativa da Fundação Santa Casa de Misericórdia de 

Franca, realizada aos vinte e nove dias do mês de novembro 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 a convidada Srta. Liliane da 

Silva Sato, gerente de hospitalidade da Fundação, conforme lista de presença anexa. O 

presidente, Sr. José Cândido agradeceu a presença de todos e fez a leitura da pauta do dia. 

Concedida à palavra, a Srta. Liliane iniciou a explanação dos indicadores da gerência de 

hospitalidade, com o apoio da projeção gráfica facilitando o entendimento dos participantes, 

destacando os principais pontos. Alterada a pauta, o Sr. José Cândido informou que em 

reunião do Conselho de Administração, realizada no dia 19/11/2018 os membros do Conselho 

de Administração, analisaram a proposta do plano emergencial da Fundação, sendo autorizado 

o início das negociações com as instituições bancárias para contratar o empréstimo, no valor 

total de R$ 47.000.000,00 (quarenta e sete milhões de reais), a ser pago em 84 meses, 

mediante propostas apresentadas em envelope lacrado que serão abertos em reunião exclusiva 

para a escolha da menor taxa. Esclareceu ainda, que após a apresentação da menor taxa o 

assunto será remetido e apreciado novamente pelo Conselho de Administração. Alterado o 

assunto, o Sr. José Cândido fez o breve relato do programa de financiamento do FGTS, que 

trata a aplicação dos recursos do FGTS em operações de créditos às entidades hospitalares 

filantrópicas e sem fins lucrativos. Não havendo outros assuntos a serem discutidos, deu-se 

por encerrada a reunião, e eu, Daniel Alves Carrijo, lavro a presente ata, que após lida e 

aprovada foi assinada por quem de direito. Franca, 29 de novembro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 


