
 
 

AGENDA OFICIAL DO PREFEITO 
ANO: 2020 – MÊS: ABRIL 

Data Evento 

01 

 Visita de inspeção na obra de reforma da Escola Municipal Umbelino Ferreira na companhia do 
Secretário de Obras Carlos Corrêa. 

 Recebeu a visita dos representantes da Defesa Civil Estadual, na sede da Defesa Civil Municipal, 
Sub- Ten BM Álvaro e Da Silva para emitir o parecer de homologação do Decreto de Emergência. 
Estiveram presente a defesa civil Municipal além do Secretário de Obras Carlos Corrêa. 

 Recebeu no CRAS Apevi parte das 3 mil cestas básicas que serão entregues as famílias de alunos 
em situação de vulnerabilidade social no Município de Viseu. 

03 

 Acompanhou na comunidade de Fernandes Belo, o início da preparação para a distribuição das 
cestas básicas e kits de higiene as famílias de alunos em situações de vulnerabilidade social. 

 Esteve na Comunidade de Fernandes Belo, região do II Distrito, na companhia do Vereador Paulo 
Barros e da Secretária de Saúde, Stphannie para anuncia o funcionamento 24h da Unidade de 
Saúde. 

 Esteve na Comunidade de Laguinho, região do II Distrito, na companhia do Vereador Paulo Barros 
e da Secretária de Saúde, Stphannie para anuncia o funcionamento 24h da Unidade de Saúde. 

 Esteve na Comunidade de Curupaiti, na companhia do Vereador Paulo Barros e da Secretária de 
Saúde, Stphannie para anuncia o funcionamento 24h da Unidade de Saúde. 

07 

 Recebeu no gabinete Municipal o Delegado da Polícia Civil, Diego Lima, Sgt da Polícia Militar, 
Reginaldo, Procurador Geral da PMV, Fabrício Carvalho, além dos Secretários Municipais, 
Stphannie ( Saúde ) e Edilton Tavares ( Administração ) tratando do cumprimento do decreto 
estadual contra o avanço da pandemia do Coronavírus. 

 Recebeu no CRAS Apevi segunda das 3 mil cestas básicas que serão entregues as famílias de 
alunos em situação de vulnerabilidade social no Município de Viseu. 

13 
 De forma simbólica sem a presença da população, reinaugurou a UBS da Comunidade de Açaiteua, 

região do II distrito, na companhia do Vereador Paulo Barros, Secretária de Saúde Stphannie e 
funcionários da unidade. 

14 

 Visita de inspeção na obra de reforma da escola Municipal Dr. Mariano Antunes, na companhia do 
Vereador Abudhy e do Secretário de Obras Carlos Corrêa. 

 Visita de inspeção na obra de reforma da escola Municipal Umbelino Ferreira, na companhia do 
Vereador Abudhy e do Secretário de Obras Carlos Corrêa. 

15 
 Visitou as barreiras sanitárias instaladas na sede do município na companhia da Secretária de 

Saúde Stphannie Ferreira. 

17 
 - Visitou a barreira sanitária instalada na Comunidade do Km74, na companhia da Secretária de 

Saúde Stphannie Ferreira e Secretário de Administração Edilton Tavares. 

20 
 Esteve no CAF Municipal, verificando os novos EPI's adquridos para ajuda na proteção dos 

profissionais da saúde do Município de Viseu no enfrentamento ao Coronavírus. 

21 

 Entregou aos servidores da Saúde na companhia da Secretária de Saúde Stphannie Ferreira, os 
novo EPI's . 

 Esteve no CAF - Centro Farmacêutico do Município de Viseu, comprovando a garantia do estoque 
do remédio garantindo o abastecimento de todas as unidades de saúde. 

 Esteve na rede de frios fiscalizando as chegada de 500 kits de testes rápido para o Coronavírus. 

22 
 Esteve no bairro do Samaúminha prestando solidariedade e apoio além da doação dos materiais 

para reconstrução das cobertas das casas de 6 famílias atingidas por um forte vendaval. 

23 

 De forma simbólica sem a presença da população, reinaugurou a UBS da Comunidade de 
Piquiateua região do I distrito, na companhia do Vice prefeito Franklin Costa, Vereadores Paulo 
Barros, Zacarias, Fernando Melo e Abudhy, além da Secretária de Saúde Stphannie e funcionários 
da unidade. 
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27 
 Visitou a obra de reforma da unidade de saúde da Comunidade de Japim, região da Estrada Nova, 

na companhia do Vereador Júnior Mandy. 

30 
 Esteve em seu gabinete Municipal, assinando o decreto 064/2020, onde determina a prorrogação 

da suspensão das aulas como antecipação das férias escolares e garante o pagamento do 1/3 de 
férias dos professores. 

 


