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RESPOSTA DO REQUERIMENTO:  

 

  A Secretaria de Meio Ambiente prevê ações nos eventos e programas já 
previstos por meio de leis e datas importantes, como: 

Semana do Meio Ambiente; 

Dia da Árvore; 

Dia do Agricultor; 

Conscientização sobre o abandono aos animais e dos maus tratos; 

Fórum sobre o Meio Ambiente; 

Capacitação dos Servidores sobre a Implantação da Agenda A3P no município; 

Prosseguimento do Assis Mais Limpa; 

Recuperação e revitalização de áreas verdes pelo Programa Assis Mais Verde; 

Arborização Urbana de prédios públicos, ruas e avenidas; 

Ações de Educação Ambiental no Programa de Educação Ambiental de Assis; 

Atividades no Jardim Sensorial; 

Atividades no Ecolago; 

Atividades no Parque Buracão; 

Criação de Novos Parques Municipais; 

Cursos de Capacitação em Agricultura (Olericultura, hidroponia, viveiros, entre 
outros) 

Os prazos e cronogramas completos estão ainda sendo adaptados de acordo 
com a imensa demanda da secretaria e poderão ser discutidos ao longo do ano 
conjuntamente com todos os vereadores. 
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   A Secretaria de Planejamento, Obras e Serviços – SEMPLOS, as 
ações programadas para esse exercício de 2019, além das que por força de 
demanda precisamos executar diariamente, sem programação (buracos em vias 
públicas/manutenção de estradas rurais/afundamentos de galerias/entupimento 
de boca de lobo/substituição de tubulação de macro drenagem/conservação e 
refazimento de mata burros/conservação e manutenção em pontos/ etc.) são: 

Recuperação de aproximadamente 600 quarteirões de pavimentos nas vias 
públicas - por Administração Direta; por Administração Indireta (Convênios 
Estaduais, Federais – Emendas Parlamentares); 

Recuperação de Estradas Rurais, conforme demanda reprimida, esclarecendo 
que o Município possui aproximadamente 500 km de tais estradas; 

Construção de Galerias para contemplar aberturas de novas ruas, 
comprometidas em administrações anteriores; 

Transbordo e transporte para Aterro de R.S.U. no Município de Quatá, na 
Empresa REVITA, de aproximadamente 80 ton./dia; 

  

Recuperação e implantação de sinalização horizontal e vertical de vias públicas, 
num trabalho contínuo; 

Implantação de sinalização toponímica em aproximadamente 400 cruzamentos 
de vias públicas do Município; 

Manutenção e conservação de todo maquinário, equipamentos, veículos e ônibus 
da Frota do Município; 

Conclusão do Transbordo do Município de forma exemplar, contemplando-o com 
todas as exigências por parte da CETESB, dotando-o de guarda e proteção do 
R.S.U. produzido diariamente no Município, para embarque nos cavalos 
mecânicos, de maneira a satisfazer totalmente as normas de proteção ambiental. 
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A Secretaria de Cultura informa que já foi realizado o 22° Encontro de 
Bandeiras de Folia de Reis, no dia 09 de fevereiro de 2019, no Recinto da 
Aprumar. 

Principais eventos: 

Dias 2 a 6 de março- Carnaval- Serão 3 eventos em locais diferentes, com 
participação dos blocos de carnaval. 

Dia 6 de abril- Circuito Sesc- Atrações em definição 

01 de Julho- aniversário da cidade de Assis-SP, local e atrações artísticas não 
definidas no momento; Festa do Milho; 

26,27 e 28 de julho- Festival de Música de Inverno- MusicAssis; 

24 de Agosto- Festa do Folclore- Local Casa de Taipa; 

07 de Setembro- desfile cívico 

Dezembro- Apresentações de encerramento dos projetos da SMC; 

Meses de  fevereiro a dezembro- último fim de semana-Projeto Banda na Praça; 

Os demais eventos anuais no Teatro e Cinema Municipal, estão em fase de 
agendamento; 

- Oficinas Culturais, Circuito Cultural Paulista, Virada Cultural- aguardando 
definição do Governo do Estado de datas e atrações; -  - Dia da Consciência 
Negra e Afro-Brasileira, Dia das Crianças- eventos a serem definidos: locais, 
datas e parcerias; 

  

  

Todos os eventos da SMC fazem parte do Calendário de Atividades e são 
públicos, gratuitos e efetuados em locais públicos e de fácil acesso à população, 
promovendo a descentralização e acesso aos bens culturais. 
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A Secretaria de Esporte de Assis informa:   

Janeiro = Inicio dos treinamentos das escolinhas de base das 26 modalidades 
esportivas, em todas as modalidades, no masculino e feminino, para crianças e 
adolescentes de 6 á 15 anos, menos a modalidade de ginástica rítmica que pela 
regra da modalidade, apenas feminino. 

Março = *Inicio dos treinamentos das equipes de rendimento, Inicio do 
Campeonato Amador de Futebol categoria adulto. 

*Observação = As federações e Ligas desportivas, ainda não mandaram seus 
cronogramas e datas de inicio e término para a temporada 2019, reuniões 
técnicas no fim do mês de fevereiro e começo de março. 

Abril = Copa Máster 50 + e Copa sub-9 e sub-15 de futebol. Inicio da fase sub-
regional dos joguinhos da juventude. 

Maio = Fase regional dos joguinhos da juventude. 

Junho = Fase final dos joguinhos da juventude, que este ano será realizado em 
Marília. 

Julho = 63º Jogos Regionais do estado de São Paulo, que este ano será 
realizado em Assis. 

Agosto = Copa Máster 40 =. JEESP (Jogos Escolares Estudantil do Estado de 
São Paulo), categoria Infantil. 

Setembro = JEESP (Jogos Escolares Estudantil do Estado de São Paulo), 
categoria mirim. Copa de Futebol categorias sub 11 e sub-13. 

Outubro = Fase regional do JORI (Jogos Regionais do Idoso), em Adamantina. 

83º Jogos Abertos do Interior, que este ano será realizado em Marília. 

Novembro = JORI, final estadual que este ano será realizado em Jundiaí. 

Dezembro = Encerramento das escolinhas de base com jogos internos entre os 
pólos esportivos das respectivas modalidades. 

  

 

 

 


