ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
F.S.C.M.F.
Aos 25 dias do mês de fevereiro de 2021, às 18h00, no Anfiteatro do Ambulatório Escola da Unifran,
situado na Rua Marechal Deodoro, nº 1875, Centro, Município de Franca, Estado de São Paulo, em 2ª
Convocação, nos termos do Estatuto foi declarada instalada a presente Assembleia Geral Ordinária, estando
presente o número legal de colaboradores efetivos adimplentes, conforme assinaturas na lista de presenças
anexa e a publicação de convocação no jornal Diário da Verdade, edição do dia 10 do corrente mês. O Sr.
Tony Graciano, Presidente da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, no exercício de suas
atribuições, manifestou seus agradecimentos aos presentes e solicitou à Assembleia a indicação do
presidente e secretário para compor a mesa diretora dos trabalhos, momento em que o colaborador, Sr.
Fahim Yossef Issa Neto, indicou os nomes do Sr. Milton de Paula Martins e Sr. Alfredo José Machado
Neto, respectivamente para presidente e secretário, sendo aceitos e aplaudidos, assumindo, assim, os seus
lugares. Servindo-se da palavra, o Sr. Milton de Paula Martins agradeceu a indicação para a presidência,
assim como do Sr. Alfredo José Machado Neto para secretário, e iniciou a leitura na íntegra do edital de
convocação e respectiva pauta dos trabalhos que será discutido e deliberado: Prestação de contas do
exercício de 2020. Ato contínuo, o presidente da Assembleia, Sr. Milton solicitou a Sra. Lídia Mara Alves
Araújo, gerente financeira da Fundação, que procedesse a apresentação da prestação de contas de 2020.
Servindo-se do apoio da projeção gráfica para facilitar o entendimento de todos os participantes, a Sra.
Lídia iniciou a explanação das informações consolidadas do Balanço Contábil do Exercício de 2020 da
Fundação e dos Ambulatórios Médicos de Especialidades das unidades de Franca, Taquaritinga, Casa
Branca e Campinas apresentando os pareceres do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração
aprovando o Balanço Geral do Exercício, bem como o parecer elaborado pela empresa de consultoria SGS
Auditores Independentes, declarando que as demonstrações financeiras (balanços patrimoniais,
demonstrativos de resultado, demonstrações das mutações do patrimônio líquido, demonstrações dos fluxos
de caixa – método indireto, notas explicativas às demonstrações financeiras) refletem a posição econômico
financeira da Fundação em 31 de dezembro de 2020 e seus comparativos estando em conformidade com as
disposições legais e estatutárias aplicáveis colocando-se a disposição para dirimir as dúvidas. Em seguida,
o Sr. Thiago fez a explanação das informações consolidadas das demonstrações contábeis e financeiras,
bem como do relatório gerencial da Fundação, destacando os principais pontos e colocou-se a disposição
para os esclarecimentos de dúvidas. Feitos os esclarecimentos solicitados e não havendo mais nenhuma
manifestação, o presidente colocou em votação a prestação de contas do exercício de 2020 da Fundação e
dos Ambulatórios Médicos de Especialidades das unidades de Franca, Taquaritinga, Casa Branca e
Campinas, sendo aprovada por aclamação unânime. Encerrada a pauta do dia, a palavra foi franqueada e
não havendo manifestação, o presidente reiterou o agradecimento pela presença de todos e solicitou ao
secretário que procedesse a lavratura da presente ata, que lida e aprovada, foi assinada por quem de direito.
Franca, 25 de fevereiro de 2021. (a) Milton de Paula Martins; (a) Alfredo José Machado Neto.
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