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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE 

MISERICÓRDIA DE FRANCA, EM 2ª CONVOCAÇÃO, ÀS 17H30MIN DO DIA 30 DE MAIO DE 

2019. 
 

Aos 30 dias de maio de 2019, no anfiteatro da Santa Casa, às 17h30min., em 2ª Convocação, nos 

termos do Estatuto foi declarada instalada a presente Assembleia Geral Extraordinária, estando 

presente o número legal de colaboradores efetivos adimplentes, conforme assinaturas constantes da 

lista de presenças e Edital de convocação publicado no jornal Diário da Verdade do dia 26 do corrente 

mês. O Sr. Tony Graciano, Presidente da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, no 

exercício de suas atribuições declarou aberta a Assembleia, manifestando seus agradecimentos aos 

presentes e solicita aos presentes a indicação do presidente e secretário para composição da mesa 

diretora dos trabalhos, momento em que o colaborador, Sr. Aguilar Dias Fernandes, indicou os nomes 

do Sr. Milton de Paula Martins e Sr. Agenor Gado, respectivamente para presidente e secretário, sendo 

aceitos e aplaudidos, assumindo, assim, os seus devidos lugares. O Sr. Milton de Paula Martins 

agradeceu a sua indicação para a presidência, bem como a do Sr. Agenor Gado para secretário, e em 

seguida fez a leitura na íntegra do edital de convocação e respectiva pauta, informando que a pauta da  

Assembleia é a Homologação da admissão de dois novos colaboradores efetivos, que são os srs. 

Rafael Beraldo de Souza e Wayne Porto Colombo. Indagada a Secretária da Diretoria, a srta. Thaís 

informou que a documentação dos candidatos propostos foi devidamente analisada pelos membros da 

Comissão de Admissão de Novos Colaboradores Efetivos e aprovada, conforme processos que se 

encontram disponíveis para consulta na Assessoria Jurídica da Fundação, de acordo com os artigos 7º 

a 9º do Estatuto da Fundação. Após os esclarecimentos, o presidente da Assembleia colocou em 

votação a proposta de admissão dos novos colaboradores, sendo aprovados por aclamação unânime, 

sendo declarados colaboradores efetivos os srs. RAFAEL BERALDO DE SOUZA e WAYNE 

PORTO COLOMBO. Franqueada a palavra e não havendo nenhuma manifestação, o presidente 

agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Assembleia, solicitando ao secretário a lavratura 

da presente ata, que lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. Franca, 30 de maio de 2019. (a) 

Milton de Paula Martins, presidente; (a) Agenor Gado, secretário. 

 

 

Nota de autenticação 

 

A presente é cópia fiel da Ata da Assembleia da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, 

realizada aos 30 de maio de 2019, foi por nós transcrita do livro próprio e devidamente conferida. 

 


