
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICADA DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ASSIS/ SP, PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE 
MODIFICAÇÃO ORGANIZACIONAL DA ADNIMISTRAÇÃO 

MUNICIPAL. 

REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DIRETA E INDIRETA DA FUNDAÇÃO 
ASSISSENSE DE CULTURA E DA AUTARQUIA. 

Aos 12 dias do mês de Abril de 2017, as 19h, no Plenário da Câmara 
Municipal de Assis/ SP, sob a presidência da Secretária Municipal de Negócios 
Jurídicos Ilustríssima Senhora Doutora MARINA PERINI ANTUNES RIBEIRO, 
realizou-se Audiência Pública, com a finalidade do Sr. Prefeito Municipal o Sr. 
José Aparecido Fernandes, apresentar, por em debate, ouvir a população em 
relação a proposta apresentada de Reforma Administrativa da FAC e da 
Autarquia. 

A atual gestão pretende fortalecer o regime democrático, onde a 
participação de todos é valorizada na busca da solução dos problemas que 
afligem o dia-a-dia do cidadão. 

Estiveram presentes: o Prefeito Municipal Sr. José Aparecido Fernandes e 
seu vice Sr. Márcio Aparecido Martins, Luciano Soares Bergonso - Secretário de 
Governo Municipal, Marina Perini Antunes Ribeiro - Secretária de Negócios 
Jurídicos, Adriana Cavalcante Cardoso - Assessora de Gabinete, Renato de 
Almeida Simonette - Assessor Jurídico, Leandro Aguilera Bergonso - Assessor 
Jurídico, Sandra Ap. lamashita Oliveira da Silva -Assessora Jurídica, Persi Cidin 
Amendola Speridião- Secretário da Fazenda, Sônia Spera- Funcionária Pública 
Municipal. 

Estavam compondo a mesa como presidente a Secretária Negócios 
Jurídicos a Sra. Ora. Marina Antunes, como Secretário de honra o Sr. Persi Cidin 
Amendola Speridião, representando a Administração de Governo - Sônia Spera, 
representando a sociedade civil - Elizabeth Geli, e representando o esporte Prof. 
Paracho e Midori e, ainda estando presentes os Vereadores: Timba, Prof. Dedé, 
Vinicius Similli, Alexandre cachorrão, Nilson pavão, Valmir Dionizio, Valdecir 
gordinho da farmácia, Eduardo Camargo, Pastor Reinaldo, Francisco Chico 
Panela. 

Presentes ainda, outros seguimentos da sociedade, vanos cidadão 
assisenses, representantes da Autarquia e da Fac, ONG's, além da audiência 
pública ter sido transmitida ao vivo pelo sinal digital - TV Câmara, 61.3. 



.___, 

Iniciados os trabalhos, dado a palavra para a presidente da mesa, que 
cumprimentou a todos os presentes, dando as instruções iniciais, esclareceu que 
a cada expositor é dado 5 minutos e 3 minutos para resposta, devendo ser 
respeitado o tempo limite de acréscimo de 1 minuto. 

Inicialmente foi dada a palavra a representante da Sociedade Civil 
ELIZABETH GELI , Cumprimenta a todos, e fala da importância da FAC, fez um 
apelo e convocação geral para que a população opine sobre o destino da cultura 
de nossa cidade. 

Na seqüência com a palavra MIDORE, Cumprimenta a todos e fala sobre 
a autarquia, objetivo, trabalho de base, diversas modalidades esportivas, função 
social com as crianças, destaca que a pretensão é que as crianças permaneçam 
e participem dos jogos regionais da juventude. 

Em seguida o vereador VALMIR DIONIZIO- Cumprimenta a todos e fala 
que é necessário a escuta da população e como ele representa os vereadores, 
fala da importância do esporte e que é necessário o debate sobre o tema. 
Agradece a iniciativa do executivo. 

Com a palavra o Vice Prefeito, Márcio Veterinário, Cumprimenta a todos, 
falou da importância do debate e fez agradecimentos a todos os presentes. 

Logo em seguida foi dado intervalo, decomposição da mesa e abertura do 

telão, com a palavra SÔNIA SPERA apresenta-se e expõe a estrutura 

organizacional existente da administração direta e indireta ( LC 02/09); 

-FAC 

-AMEA 

-ASSISPREV 

-FEMA 

Fala da necessidade da adaptação diante da realidade atual e apresenta 

proposta. 

Expõe as possíveis alterações, esclarece que a proposta não altera e 

nem onera a administração pública, pois mantém o mesmo numero de agentes 

políticos. 

Fala sobre os servidores, cargo de carreira, função de confiança e 

comissão diretamente ligados a PMA, enfatiza que não haverá mudança e relação 

aos direitos adquiridos. 

Esclarece ainda que o patrimônio e todos os prédios da FAC continuaram 

a servir a população, projetos serão mantidos, alunos etc. 



Enfatiza que a proposta está para população para discussões e faz os 

agradecimentos pela oportunidade de falar em linhas gerais sobre a proposta de 

mudança. 

Todos retomam seus lugares a mesa 

Com a palavra a presidente da mesa: Dra. Marina Perini Antunes Ribeiro, 

secretária Municipal de Negócios Jurídicos, explica sobre o objetivo da fusão da 

FAC e Autarquia, a secretaria ainda faz menção há uma pesquisa realizada pela 

internet - fala das perguntas encontradas no site, e destaca que a maioria que 

respondeu a enquete é favorável a fusão 

Aberta a palavra à população, inicialmente obedecendo a ordem de 

listagem, foi dada a palavra à: 

1°) Sebastião Pereira de Souza: Falou da importância da memória dos 

fundadores da FAC, enfatiza que será um cabide de empregos, cita alguns 

lugares negativamente como a concha acústica, casa de taipa etc. Propõe que 

seja criado um conselho de cultura 

2°) Erci de Souza: faz várias críticas e pede para cortar cargos 

comissionados. 

3°) Airton Rodrigues: fala que desenvolveu vários trabalhos com crianças 

com deficiência e faz questionamentos coerentes. 

4°) Celina Garrido: cumprimenta a todos e fala da importância do esporte, 

cita que é deficiente visual, faz elogio à autarquia municipal de esporte. Faz 

questionamentos e críticas. 

5°) Sidnei Tavares da Silva: Cumprimenta a todos, se apresenta, fala que 

é músico e faz a questão de participar do debate. Faz críticas à fusão I criação de 

secretaria. 

6°) Carlos Arevalo: Cumprimenta a todos e faz críticas gerais aos políticos 

e deixa uma pergunta ao prefeito/vice- o que é cultura? 

7°) Maria Rita Barcelor: Faz críticas e defende a permanecia da FAC e 

autarquia, fala que faz parte da banda musical e fala em nome destes. 

8°) Ricardo Figueiredo: se apresenta e cumprimenta a todos -faz menção 

a FAC e Autarquia e defende a sua importância e propõe a criação de um 

conselho municipal político cultural. 



9°) Laura Massoli: Lê cartas da ONG Circus e por fim , expõe sua opinião 

pessoal 

1 0°) Paulo Antunes: se apresenta e cumprimenta a todos. Fala sobre a 

diversidade que a cultura e esporte representa, atingindo 26 modalidades. 

11°) Uenter Urias Contruci: Defende a permanência da FAC e Autarquia 

12°) Katia Peitei: Fala de sua experiência pessoal da FAC e enfatiza a 

importância do transporte. 

13°) Guilherme: Fala de sua experiência pessoal e teme pela criação da 

secretaria. 

14°) Bruna Reis: Fala em nome da ONG "Eu Planto", fala da criação do 

conselho municipal de cultura e faz críticas e frisa a necessidade do CMC. 

15°) Rodolfo Ransthad: Fala da Criação da FAC e pede aos vereadores 

que não extingam a FAC e a Autarquia. 

16°) Leão: Pede Criação do Forúm de debate de esportes, fórum 

municipal de cultura. 

17°) Pablo: representa "Assis fosse Nossa", defende a criação do 

conselho municipal de cultura. 

18°) Roney Alves: Fez críticas. 

19°) Edson Paracho: Faz críticas e é contra a secretaria. 

Após aberta a palavra aos vereadores: 

Vereador Roque Vinicius - Pede por escrito os pontos negativos da 

criação da secretaria, e todos os outros vereadores presentes concordam e pede 

que a população faça questionamentos por escrito para eventuais 

esclarecimentos. 

Ao final, com a palavra o prefeito municipal Sr. José Fernandes, faz 

esclarecimentos e destaca a importância da participação da população, visando 

tomar a melhor decisão, não descarta a possibilidade de outras audiências 

publicas. 


