
 
 

AGENDA OFICIAL DO PREFEITO 
ANO: 2020 – MÊS: FEVEREIRO 

Data Evento 

01 

 Recebeu a visita dos amigos Flávio e Zé Barreiras das comunidades de Fazenda Real e Açaiteua 
para uma conversa agradável e tratar de assuntos de interesses dessas comunidades. 

 Esteve na comunidade de Fazenda Real acompanhando os serviços de manutenção e recuperação 
da estrada vicinal que liga a vila ao Porto do tacundeua. 

 Visitou os alunos do curso de Bombeiro Civil no Cras Apevi, sob a coordenação do Sgt Fernandes, 
na oportunidade disse aos mais de 200 alunos o compromisso em instalar numa sede do Corpo de 
Bombeiro Municipal, assim o município poderá absorver boa parte dos formandos e oportunizar 
empregos. 

02 

 Jogo pela Copa Viseu de Futebol onde o Barcelona venceu por 6x5 (pênaltis) o Cruzeiro de 
Açaiteua e passou para a semifinal do campeonato. 

 Jogo pela copa Viseu de futebol onde o São Raimundo do Km83 venceu o Amigos da Pelada por 
3x1 na Arena Farma Vida e avançou para a prox fase do campeonato. 

 Terceiro Arrastão do Laurso - Apoio Prefeitura Municipal de Viseu. 

03 
 Visita de inspeção aos serviços de reforma do Centro de Especialidades Odontológicas em Viseu. 

 Visita do novos conselheiros municipais ao gabinete municipal, no encontro reafirmou seu apoio e 
parceria com o trabalho dos conselheiros. 

04 

 Anúncio do salário de Janeiro dos professores com mais 1/6 de férias. 

 Visita a comunidade do Centro Alegre, região do II Distrito ao rio da vila, na oportunidade 
anunciou a recuperação e limpeza do Rio do Prata, com a autorização do ICMBIO os serviços 
iniciaram logo. 

 Visita de inspeção na obra da escola nova de São José do Piriá na companhia do Vice Prefeito 
Franklin e secretário de obras Carlos Correa. 

 Reunião na comunidade do Ita-açu (Região do II Distrito) com os representantes do time local 
(Fluminense) e com populares, na oportunidade anunciou à disposição de um carro de apoio à 
saúde e em breve voltar para assinar ordem de serviço para construção de uma escola na 
comunidade. 

 Visita de inspeção na obra de reforma da UBS de Açaiteua. Estiveram presentes Vice Prefeito 
Franklin, vereador Maduca e Secretário de Obras Carlos Correa. 

 Visita de inspeção na UBS do Braço Verde. Estiveram acompanhando Vice-Prefeito Franklin, 
vereador Maduca e Secretário de Obras Carlos Correa.  

 Reunião com moradores dos Bairros da Vila nova da comunidade de Açaiteua, onde tratou de 
assuntos de interesse da comunidade. Estiveram presentes: Vice Prefeito Franklin, vereador 
Maduca e Secretário de Obras Carlos Correa. 

 Reunião com juventude e moradores da comunidade do Laguinho, Região do II Distrito, na 
oportunidade anunciou a parceria e apoio ao evento carnaval com Cristo e também a construção 
de uma quadra de esportes a comunidade. Estiveram presentes: Vice-Prefeito Franklin, vereador 
Maduca e Secretário de Obras Carlos Correa. 

08 

  Jogo pela copa Viseu de futebol, onde Psg goleou a equipe do Pimenteira por 7x0 e passou para a 
próxima fase. 

 Reinauguração do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas. Estiveram presentes: 
Vereadores Abudhy, Zacarias, Fernando Melo, Paulo Barros e Avelino, além dos secretários 
municipais, Carlos Correa (Obras), Stheffanni Ferreira (Saúde) e Lázaro Dias (Assistência Social) 

09 

 Recebeu a visita dos amigos e lideranças políticas da comunidade de Limondeu, João Piquiá e 
Diácono Alexandre.  

 Jogo pela copa Viseu onde o Flamengo da Serra venceu o São Benedito da Chapada por 2x1 e 
passou para a próxima fase da competição. 
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10 
 Quarto arrastão do Laurso - Apoio da Prefeitura Municipal de Viseu.  

 Palestra motivacional aos servidores municipais, ministrado pelo Palestrante Erasmo João Gomes. 

12 
 Assinatura da ordem de serviço para reforma e ampliação da unidade de saúde da comunidade do 

Japim, região da Pará Maranhão. (Estiveram presentes, vice-prefeito Franklin, vereadores Fena, 
Avelino e Júnior Mandi e a secretária municipal de saúde, Stheffanni Ferreira). 

14 
 Reunião no gabinete do Secretário Estadual de Transportes, Antônio de Pádua, em Belém na 

SETRANS. (Dep. Federal Cristiano Vale e o Secretário Municipal de Obras Carlos Correa, estiveram 
presente). 

15 

 Inauguração da escola nova da comunidade da Chapada, região do I Distrito. Estiveram presentes: 
Vice-Prefeito Franklin Costa, os vereadores Abudhy e kolota e a secretária municipal de educação, 
Ângela Lima. 

 Ação dia D contra o sarampo, realizada em todas as unidades de saúde do município de Viseu. 

16 
 Visita a casa do Pastor Marcos Eliezer na companhia do Vice Prefeito e pastor Franklin Costa e do 

Pastor Teotônio Guerreiro, desejando as felicitações ao pastor Marcos Eliezer por seu aniversário. 

 Último arrastão Laurso - Apoio Prefeitura Municipal de Viseu. 

17 

 Recebeu a visita de líderes da Assembleia de Deus em Viseu. Estiveram presentes: Pastor Marcos 
Eliezer (Supervisor regional e Presidente da AD - Viseu), Pastor Marcos Marrocos (Presidente da 
AD - Limondeua) e seu filho, Elias Marrocos (auxiliar), Pastor Etaniel Paixão (Presidente AD - 
Fernandes Belo) e seu auxiliar Presbítero Ezequiel, Pastor José Goes Oliveira (Presidente AD - 
Marataúna), Pastor João Batista (Presidente AD - Açaiteua) e sua esposa Rosa Bandeira e seu 
auxiliar Dominguinhos. 

 Visita de inspeção na obra da nova orla do município de Viseu. Estiveram presentes: Vereador 
Abudhy, Engenheiro Lindomar Luiz (Coordenador Obras Portuárias do DNIT), Engenheiro Douglas 
Gomes (Responsável pela obra) Ronaldo Souza (supervisor) e Luana Farias (Representante DNIT - 
Brasília). 

18 
 Participou da sessão especial de abertura dos trabalhos legislativos na câmara municipal de Viseu 

com a presença de todos os vereadores. 

19 

 Visita à escola Umbelino Ferreira para planejamento de reforma e ampliação da unidade 
educacional. Estiveram presentes: vereadores Abudhy e Zacariase secretários municipais, Carlos 
Correa (Obras) e Ângela Lima (Educação). 

 Visita a escola Dr. Mariano Antunes para planejamento de reforma da unidade educacional. 
Estiveram presentes: vereadores Abudhy e Zacariase secretários municipais, Carlos Correa (Obras) 
e Ângela Lima (Educação). 

 Palestra Proerd com os educadores municipais, de como Atuar e Combater a Violência e Drogas, 
ministrada pelo Major PM Jofre. 

20 

 Visita de inspeção na obra de reforma da U.S.F. do Japim, que em breve terá atendimento 24hrs. 
Estiveram presentes: vereadores Fena e Avelino e o secretário de obras, Carlos Corrêa. 

 Visita ao local onde será construído uma quadra de esportes aos moradores da comunidade de 
Vila Nova do Piquiá (região da Pará - Maranhão). Estiveram presentes: os vereadores Fena e 
Avelino e o secretário de obras Carlos Corrêa. 

 Presença na missa e aniversário de comemoração de 100 anos do sr. Manoel Jeremias Pastano, na 
comunidade de Vila Nova do Piquiá . Estiveram presentes: os vereadores Fena e Avelino e o 
secretário de obras, Carlos Corrêa. 

 Visita na obra de construção da escola nova na comunidade de Braço Grande, região da Pará 
Maranhão. Estiveram presentes: os vereadores Fena e Avelino e o secretário de obras, Carlos 
Corrêa. 
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23 
 Primeiro Dia Carnaval Fernandes Belo com Arrastão Laurso e apresentação de DJs palco central 

Promovido Pela Prefeitura Municipal de Viseu. 

24 
 Segundo Dia Carnaval Fernandes Belo Com apresentação de DJs, Bandas RP2 e Sandiego e 

Wanderley no palco central - Promovido Pela Prefeitura Municipal de Viseu. 

25 

 Participou de um retiro espiritual na comunidade do 47, promovido pelas igrejas do Km74 e Japim. 
Vereador Fena esteve presente 

 Primeiro Dia Carnaval Viseu com apresentação da Aparelhagem Poderoso Dragão na orla - 
Promovido pela prefeitura municipal de Viseu.  

 Terceiro Dia Carnaval Fernandes Belo com Arrastão Laurso e apresentação de DJs, bandas Fabrício 
Ferrary é Monique Moral e Allanzinho palco central. Promovido Pela Prefeitura Municipal de 
Viseu. 

26 
 Participou do 10° Retiro de Carnaval com Cristo na comunidade do Laguinho, região do II Distrito.   

 Visita de inspeção na obra de construção da escola nova na comunidade de São José do Piriá, 
região do II distrito. 

27 

 Assinatura da ordem de serviço para reforma da escola Dr. Mariano Antunes em Viseu. Estiveram 
presentes: Vice-Prefeito Franklin, Vereadores Abudhy, Paulo Barros, Koloya e Fernando Melo, 
além dos secretários municipais, Ângela Lima (educação) e Carlos Correa (obras).  

 Assinatura de ordem de serviço para reforma e ampliação da Escola Umbelino Ferreira em Viseu. 
Estiveram presentes: Vice-Prefeito Franklin, Vereadores Abudhy, Paulo Barros, Koloya e Fernando 
Melo, além dos secretários municipais, Ângela Lima (educação) e Carlos Correa (Obras). 

28 

 Inauguração da nova UBS da comunidade de Braço Verde, região do II Distrito. Estiveram 
presentes: Vice-prefeito Franklin Costa, Dep. Federal Cristiano Vale, vereadores, Abudhy, Kolota, 
Manduca e Zacarias, além dos secretários municipais, Stheffanni Ferreira(saúde) , Ângela Lima 
(educação) e Carlos Correa (obras). 

 


