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01/06 - Reunião em seu gabinete com os representantes da direção do Hospital HBA e com o 

Conselho Municipal de Saúde para a assinatura de um termo aditivo no valor de 211.797,43 para 

aplicação no enfrentamento a Covid-19.  

02/06 - Entregou juntamente com os vereadores Paulo Barros, Abudhy, Fernando Melo e Zacarias a 

recém reformada sede da Secretaria Municipal de Saúde na companhia da Sec. Dr. Sthefannie .  

02/06 - Reunião com a comissão de Saúde da Alepa e prefeitos da região do Caetés por 

videoconferência para debater as ações no enfrentamento ao Coronavírus na região do Caetés. Séc. 

De Saúde Dr. Sthefannie esteve presente.  

03/06 - Entregou três tratores agrícolas com implementos para os agricultores da região do primeiro 

distrito através do programa Viseu Avança no Campo.  

03/06 - Assinou a ordem de serviço para construção de um Microsistema de Abastecimento de Água 

na Vila Boca da Cibrasa.  

03/06 - Esteve presente na eletrificação das casas da Vila de Sumaúma, região do primeiro distrito.  

03/06 - Esteve no Centro de Abastecimento Farmacêutico para constatar o abastecimento de novas 

medicações que o centro recebeu.  

04/06 - Visitou a obra de reforma e ampliação da escola Dr. Mariano Antunes em Viseu na 

companhia do Sec de Obras Carlos e vereador Zacarias.  

04/06 - Visitou a obra de reforma e ampliação da escola Umbelino Ferreira em Viseu na companhia 

do Sec de Obras Carlos e vereador Zacarias.  

05/06 - Visitou a Unidade de Saúde da Vila Cardoso para constatar o atendimento e estoque de 

medicamentos da UBS, assim como os teste rápidos contra a Covid-19.  

05/06 - Visitou a obra de construção da UBS da Vila de Mariana Região da Estrada Nova, na 

companhia do Sec de Obras Carlos e lideranças locais.  

05/06 - Visitou a obra de reforma da UBS da Vila do Km83 região da Para-Maranhão na companhia 

do Sec de Obras Carlos e vereador Avelino.  

08/06 - Reunião em seu gabinete com os representantes da direção do Hospital HBA e com o 

Conselho Municipal de Saúde para a assinatura de um termo aditivo para o repasse do valor de 

1.306.705,28 para aplicação no enfrentamento a Covid-19.  

09/06 - Entregou três tratores agrícolas com implementos para os agricultores da região do segundo 

distrito através do programa Viseu Avança no Campo ( Fernandes Belo ).  

09/06 - Recebeu em seu Gabinete o Professor, Historiador e Presidente da Academia de Letras do 

Brasil - Secção Viseu onde foi presenteado com um exemplar autografado do Livro " Viseu, histórias 

do passado e presente" de sua autoria.  
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10/06 - Reuniu com membros do Conselho de Alimentação e Representantes da Secretaria de 

Educação para definir a segunda etapa de entrega dos kits de alimentos para as famílias de alunos 

em situação de vulnerabilidade social.  

11/06 - Reuniu com o secretário de obras Carlos Corrêa, onde assinou a ordem de serviço para 

reforma e ampliação da Unidade de Saúde do Bairro do Centro em Viseu.  

11/06 - Esteve na comunidade de São José do Gurupi, região da Estrada Nova, juntamente com o 

vereador Paulo Barros e Domingos Leite onde assinou a ordem de serviço para a Construção de uma 

Unidade de Saúde a vila.  

12/06 - Esteve na comunidade do Japim, região da Para-Maranhão onde apresentou o Médico 

Cubano Dr. Michel Mestre Martinez que irá atuar na comunidade.  

12/06 - Visitou a obra de reforma e ampliação da Unidade de Saúde da comunidade de Japim, região 

da Para-Maranhão na companhia dos vereadores Paulo Barros, Fena e Junior Mandy.  

12/06 - Esteve na comunidade de Vila Nazaré - Km74 região da Para-Maranhão onde entregou 

juntamente com os vereadores, Avelino, Paulo Barros, Júnior Mandy e Fena uma Nova Ambulância 

em apoio a saúde.  

12/06 - Reinaugurou a recém reformada unidade de Saúde do Km83 - Região da ParáMaranhão , 

estiveram presentes os vereadores Avelino, Paulo Barros, Fena e Junior Mandy, além da Secretária 

de Saúde Dr. Sthefannie.  

15/06 - Assinou o decreto 073/2020 na companhia da Secretária de Educação, Angela Lima onde 

prorroga por mais 15 dias a suspensão das aulas no Município.  

16/06 - Assinou na companhia do Vereador Fena, Secretário de Obras Carlos Corrêa a ordem de 

serviço para os trabalhos de recuperação da estrada vicinal que liga as comunidades de Faveiro a 

Timbozal. 16/06 - Assinou na companhia do Vereador Kolata e Secretário de Obra Carlos Corrêa, a 

ordem de serviço para a recuperação dos pontos críticos da estrada que liga as comunidades de 

Limondeua e Fazenda Real a BR308.  

16/06 - Assinou a ordem de serviço para a recuperação da estrada que liga a Comunidade de Nel 

Barros - BR308 a comunidade de Boca da Cibrasa na região do segundo distrito.  

16/06 - Esteve no centro de distribuição escolar para constatar os kits de alimentos e planejamento 

da entrega dos mesmo as famílias de alunos em situação de vulnerabilidade social.  

19/06 - Esteve na comunidade de Curupaiti na companhia do Vereador Paulo Barros e Secretários de 

Agricultura e Administração para entregar mais 2 tratores agrícolas com implementos para os 

agricultores locais através do programa Viseu Avança no Campo.  

22/06 - Recebeu em seu gabinete a Secretária de Meio Ambiente Sônia Almeida para a realização do 

planejamento de entrega de 168 CAR's ( Cadastro Ambiental Rural ) aos agricultores da região do I 

Distrito/ Pará-Maranhão e Estrada Nova .  
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23/06 - Esteve na Câmara Municipal de Viseu em uma sessão solene onde prestou conta de forma 

transparente de todos os gastos e ações da Prefeitura de Viseu no enfrentamento ao Coronavírus no 

Município de Viseu.  

23/06 - Acompanhado dos vereadores Fernando Melo, Zacarias e Abudhy, reuniu com os moradores 

do final da rua 8 de maio ,no Bairro do Mangueirão, onde assumimos o compromisso de solidificar e 

reabrir novas ruas no entorno.  

24/06 - Visitou na companhia do Vereador Zacarias, o Centro de Abastecimento Farmacêutico para 

constatar o abastecimento de novas medicações que o centro recebeu, tanto para a saúde básica 

quanto para o enfrentamento do novo Coronavírus.  

24/06 - Assinou em seu gabinete o decreto Municipal 074/2020 onde autoriza o funcionamento 

normal das atividades não essenciais, assim como também permite a volta das atividades dos 

transportes locais e intermunicipais no município.  

24/06 - Acompanhou juntamente com os vereadores Zacarias, Fernando Melo e Abudhy o início dos 

trabalhos de asfaltamento das ruas da cidade de Viseu.  

25/06- Esteve durante o dia, na região do Curupaiti, onde passou pelas comunidades de Tatajuba, 

Itambá ,Taboquinha, Santa Terezinha e Carrapatinho onde entregou 168 CAR's, ( Cadastro Ambiental 

Rural ) na companhia da Secretária de Meio Ambiente Sônia Almeida, aos agricultores locais.  

25/06 - Assinou a ordem de serviço na comunidade de Taboquinha, para a reforma e ampliação da 

unidade de Saúde da comunidade, estiveram presentes, o Secretarios Municipais, Carlos Corrêa ( 

Obras ) e Sthefannie Ferreira ( Saúde ) além do Vereador Paulo Barros e representantes da empresa 

que irá realizar a obra.  

26/06 - Visitou a Unidade de Saúde da Vila do Faveiro, na companhia do Vereador Júnior Mandy para 

constatar o atendimento e estoque de medicamentos da UBS, tanto na saúde básica, quanto no 

enfrentamento a Covid-19 assim como a verificao do estoque de teste rápidos.  

26/06 - Ainda na comunidade do Faveiro, reuniu com os moradores locais, ouvindo os anseios da 

comunidade e anunciou a os serviços de recuperação da estrada e construção de novas pontes.  

26/06 - Esteve na estrada vicinal que liga a Comunidade de Faveiro a Timbozal, acompanhando os 

trabalhos de construção de pontes entre as vilas. 


