
 
 

AGENDA OFICIAL DO PREFEITO 
ANO: 2020 – MÊS: MAIO 

01/05 - Assinou o decreto 065/2020, determinando o uso obrigatório de máscara em todo Município 

de Viseu. 

04/05 - Anunciou que o Município de Viseu já havia transmissão comunitária do novo Coronavírus. 

04/05 - Reuniu com o Gabinete de crise e médicos para avaliar e definir novas ações e estratégias no 

combate do novo Coronavírus. 

05/05 - Reunião com os empresários do setor de transportes rodoviário das comunidades, 

solicitando a ampliação nas formas de segurança e prevenção nos seus veículos para proteger os 

passageiros do novo Coronavírus. 

06/05 - Acompanhou na madrugada o desembarque na UPA dos 3 Respiradores comprados pela 

prefeitura para o enfrentamento do novo Coronavírus no Município de Viseu. 

06/05 - Fez uma visita de inspeção na obra de reforma e ampliação da Escola Dr.Mariano Antunes 

onde anunciou também a reforma da praça em anexo a frente da unidade escolar. 

06/05 - Assinou o decreto 066/2020 ( válido por 10 dias ) onde define horários para funcionamento 

de atividades não essenciais no Município de Viseu. ( 7h as 14h )  

06/05 - Reuniu através de vídeo conferência com o Gerente Geral da Caixa Econômica Federal em 

Bragança, Sr Francis dos Santos Oliveira, onde conseguiu o apoio para realizar os pagamentos dos 

auxilios emergências através de um Caminhão Móvel da Caixa. 

07/05 - Assinou a ordem de serviço para a revitalização da praça em anexo a escola Dr. Mariano 

Antunes em Viseu. 

07/05 - Reuniu com a Secretária de Saúde Dr. Stephanie Ferreira e os Médicos Dr. Renato Discacciati 

e Dr. PhillipeLukume, para definir os médicos que irão atender exclusivamente em regime de Platão 

os pacientes com a Covid-19. 

08/05 - Acompanhou mais uma etapa na montagem dos equipamentos respiratórios na Sala 

Vermelha da Upa. 

09 - Visitou as barreiras sanitárias instaladas no Município de Viseu constatando as orientações aos 

nossos munícipes sobre as medidas de prevenção contra o novo Coronavírus. 
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12/05 - Entregou na UPA mais 2 ambulâncias para atuar na saúde no município de Viseu,  uma 0km 

comprada com recursos próprios para atuar na comunidade de Mariana e vilas adjacentes e outra 

totalmente revitalizado para atuar exclusivamente no atendimento aos pacientes da Covid-19. 

12/05 - Instalou em anexo a UPA, a Farmácia de Campanha, onde disponibiliza os medicamentos 

para o tratamento da covid-19 ( mediante receituário médico ) de forma gratuita a nossa população. 

13/05 - Acompanhou o recebimento de 341 cestas de alimentos enviadas pelo Estado através da 

Defesa Civil Estadual para as famílias afetadas pela fortes chuvas no município de Viseu. 

13/05 - Visitou o local ( Ginásio Albino Jr. ) onde o Caixa móvel de pagamentos da caixa ficará 

instalado no município de Viseu. 

13/05 - Reuniu por vídeo conferência com o Promotor de Justiça Emério Mendes Costa e o 

Procurador Municipal Bruno Cardoso, para tratar das ações que a Prefeitura Municipal de Viseu tem 

feito no enfrentamento do novo Coronavírus. 

18/05 - Reuniu com os membros do Conselho Municipal de Saúde/CMS para apresentar as ações de 

combate ao Coronavírus no município de Viseu. 

15/05 - Assinou ofício solicitando a UEPA ( Universidade Estadual do Pará ) que valide 

temporariamente os diplomas para contratação de médicos cubanos do Programa " Mais Médicos" 

que residem em nosso Município para atuarem no combate ao novo Coronavírus. 

15/05 - Visitou o funcionamento da farmácia de Campanha no município de Viseu, e constatou que 

com dois dias de funcionamento, a mesma já havia atendido mais de 340 pacientes da Covid-19. 

16/05 - Assinou o decreto 066/2020 prorrogando por mais 10 dias sobre o funcionamento do horário 

dos estabelecimentos de atividades não essenciais no Município de Viseu. 

16/05 - Acompanhou na sede da Prefeitura o recebimento de mais materiais que auxiliarão no 

combate e enfrentamento do novo Coronavírus. 

17/05 - Disponibilizou Lancha Rápida no Porto do Itamixilia para socorrer pacientes de Covid-19 da 

região do II Distrito. 

18/05 - Reuniu com membros representantes do Conselho Municipais de Saúde do Estado do Pará, 

definindo novas estratégias adequadas a nossa realidade para o enfrentamento do novo Coronavírus 
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no Município de Viseu. Estiveram presentes, Secretária Municipal de Saúde, Dr. Stephanie Ferreira, 

CleiaCalandrini da SESPA e Dr. Valderez Fortunato do COSEMS-PA. 

18/05 - Acompanho do Secretário de Obras Carlos Corrêa e do Vereador Paulo Barros, visitou os 

trabalhos se reforma da sede da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Viseu. 

19/05 - Disponibilizou motoboys na farmácia de Campanha para entregar medicamentos do 

tratamento da covid-19 nas residências dos pacientes. 

19/05 - Realizou uma live acompanhado da Secretária Municipal de Saúde Dr. Stephanie Ferreira, 

falando das ações da Prefeitura de Viseu no enfrentamento ao Coronavírus no Município de Viseu. 

20/05 - Acompanhou na sede da Prefeitura, o recebimento de mais medicamentos no 

enfrentamento ao Coronavírus, ao todo recebeu 21.400 comprimidos de Azitromicina e 15 mil 

comprimidos de Ivermectina além de todo material necessário para o acompanhamento hospitalar 

dos pacientes da Covid-19. 

20/05 - Visitou a Unidade de Saúde do Bairro da Cidade Nova, para acompanhar o atendimento ao 

público e constatar o funcionamento da distribuição de medicamentos. 

21/05 - Visitou a obra de reforma e ampliação das escola Dr. Mariano Antunes e Umbelino Ferreira 

no Município de Viseu, onde constatou grande avanços na obras. 

21/05 - Participou da abertura do Curso de Ventilação Mecânica aos profissionais da Saúde no 

município de Viseu, iniciativa tomada pela prefeitura afim de preparar os profissionais para melhor 

atender os pacientes da Covid-19. 

23/05 - Anunciou a antecipação de 1/3 de férias aos professores efetivos do Município de Viseu, 

onde serão quase novecentos mil reais aplicados na economia do municio. 

26/05 - Assinou a ordem de serviço para construção de 11 pontes na estrada do Timbozal ao Faveiro. 

26/05 - Visitou a farmácia de Campanha para constatar os atendimentos feito de forma presente e 

também os de forma delivery, onde os motoboys deixam em suas residências, constatou que desde a 

inauguração a mesma atendeu mais de 1200 pacientes da Covid-19 disponibilizando toda a medição 

necessário e de forma gratuita. 
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26/05 - Entregou no Centro Farmacêutico do Município mais 500 testes rápidos, onde 120 foram 

enviados por governo do estado. 

26/05 - Assinou a prorrogação do decreto Municipal 066/20 por mais 10 dias e ajustou o horário de 

funcionamento para agora, 7h as 18h. 

27/05 - Anunciou no bairro da Boca Cibrasa em Açaiteua a construção de um novo sistema de água 

aos populares. 

27/05 - Visitou a Unidade de Saúde de Açaiteua para entregar mais medicamentos e testes rápidos a 

unidade, além de constatar o atendimento ao público na mesma. 

27/05- Visitou a Unidade de Saúde de Braço Verde para entregar mais medicamentos e testes 

rápidos a unidade, além de constatar o atendimento ao público na mesma. 

27/05 - Visitou a Unidade de Saúde de Fernandes Belo para entregar mais medicamentos e testes 

rápidos a unidade, além de constatar o atendimento ao público na mesma. 

27/05 - Visitou na companhia do Vereador Abudhy, os serviços de implantação de energia elétrica na 

comunidade de Sumaúma. 

27/05 - Reuniu com o Secretarios Municipais Edilton Tavares ( Administração ) e Carlinhos ( 

Agricultura ) para definir as ações do Programa Viseu Avança n Campo 2020. 

28/05 - Reuniu com os representantes do Conselho Municipal de Saúde para tratar dos novos 

investimento na área da saúde, tais como construção de novas unidades, compras de novos 

equipamentos e assim por diante. 

29/05 - Assinou acompanhado da Secretária Municipal de Educação, Angela Lima, a prorrogação do 

decreto 070/2020 onde prorroga a suspensão de aulas até o dia 15 de junho em virtude da pandemia 

do Coronavírus. 

 


