
    

AGENDA OFICIAL DO PREFEITO 

ANO: 2022 – MÊS: ABRIL 

01/04, o Prefeito Isaías Neto esteve em Fernandes Belo para a solenidade de inauguração da obra de 

pavimentação em bloquetes e nova iluminação pública em sistema led da Rua Padre José Giambelli. 

01/04, o Prefeito Isaías Neto assinou a Ordem de Serviço para a construção do Sistema de 

Abastecimento de Água do bairro Angelim. 

04 e 05/04, a Prefeitura de Viseu, em parceria com a Defensoria Pública do Estado do Pará realizaram 

a Ação Integrada nas comunidades do Km 74 e Curupaiti. 

05/04, o Prefeito Isaías Neto, junto com o Deputado Federal Beto Faro, entregou uma máquina Pá 

Carregadeira e um Veículo Utilitário Fiat Strada. 

06/04, o Prefeito Isaías Neto, esteve no Prédio da Secretaria Municipal de Administração para a 

solenidade de inauguração da Central de Vídeo Monitoramento. 

06/04, o Prefeito Isaías Neto participou da solenidade de entrega de certificados aos concluintes dos 

cursos de Mecânico de Tratores Agrícolas e Costura Industrial em Moda Íntima, ofertados pela 

Prefeitura através do Capacita Viseu. 

08/04, o Prefeito de Viseu, Isaías Neto, esteve na comunidade do Seringa, região do Segundo Distrito, 

para a solenidade de Assinatura da Ordem de Serviço para a obra de reforma e ampliação da escola 

local. 

08/04, o Prefeito de Viseu, Isaías Neto, assinou na manhã desta sexta-feira, a Ordem de Serviço que 

permite a Prefeitura a iniciar as obras de reforma e ampliação do sistema de abastecimento de água 

da vila de Fernandes Belo. 

08/04, o Prefeito Isaías Neto esteve na comunidade do Seringa para anunciar a reforma e ampliação 

da escola da vila, como também esteve na comunidade de Fernandes Belo, anunciando em parceria 

com o Governo do Estado a reforma e ampliação do sistema de abastecimento de água 

12/04, o Prefeito de Viseu, Isaías Neto, esteve na comunidade de Piquiateua onde inaugurou o novo 

Sistema de Abastecimento de Água local. 

13/04, a Prefeitura de Viseu realizou a II Ação Peixe na Mesa, com distribuição gratuita para famílias 

em vulnerabilidade social. 
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16 e 17/04, a exposição da III Feira de Artesanato Viseuense vai acontecer em Açaiteua, região do 

Segundo Distrito. 

18/04, o Prefeito de Viseu, Isaías Neto, sancionou a Lei que garante um reajuste de 15%, no salário de 

todos os profissionais que atuam na educação do município. 

18/04, na manhã desta quarta-feira, o Vice Prefeito de Viseu, Franklin Costa, recebeu a equipe da PRF 

(Polícia Rodoviária Federal) , sob o comando do Superintendente Regional Carlos André, visando 

fortalecer e renovar as parcerias. 

23/04, o Prefeito de Viseu, Isaías Neto, esteve na comunidade de Sapucaia, Região da Pará/Maranhão, 

onde assinou a Ordem de Serviço para a obra de Reforma e Ampliação da escola local. 


