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02 - Anúncio volta as aulas em toda rede municipal de educação.  

03 - 3º Edição Copa Atitude - Apoio Prefeitura Municipal de Viseu.  

03 - Jogo pela copa Viseu de Futebol, onde Barcelona de Mariana e Flamengo da Serra se 

classificam para a final do campeonato.  

03 - Anuncio vagas na escola de música do município de Viseu.  

04 - Anúncio de matrícula para o projeto jiu-jítsu Viseu.  

06 - Programa Criança Feliz realizou evento em comemoração ao Dia Internacional da 

Mulher, realizado no Residencial Vale do Piriá em Viseu.  

06 - Visita de Inspeção na obra de reforma da UBS do Bairro da Cidade Nova em Viseu. ( 

Estiveram presente os vereadores Abudhy e Fernando Melo, além do secretário de obras 

Carlos Correa)  

06 - Recebeu a visita dos Pastores Teotônio Guerreiro ( Vice presidente da AD - Viseu ) e do 

Pastor Cauby Ataíde ( Presidente do Campo de São José do Gurupi ) na companhia do Vice 

Prefeito Franklin Costa  

06 – Matéria sobre as intensas ações da Secretaria de Saúde do Municipio de Viseu durante 

o mês de Janeiro  

07 – Participou da abertura do Dia Internacional da Mulher na comunidade de Basília, região 

do II Distrito.  

08 – Fechamento do Dia Internacional da mulher com caminhada contra a violência e 

valorização da mulher.  

09 – Final do Campeonato Sub23 de Fernandes Belo com Atletico de Açaiteua Camepeao 

sobre o São Raimundo da Seringa por 3x2.  

09 – Anuncio proibição trafego de caminhões madeireiros pela PA – 108 que liga a 

comunidade do Japim.  

09 - Visita a sede do SEDOP onde fui recebido pelo secretário Estadual de Desenvolvimento 

Urbano e Obras Públicas, Dr. Ruy Cabral, na companhia do Dep. Estadual Renato Ogawa e do 

secretario municipal de obras, Carlos Correa, na busca da aceleração e conclusão dos 

procedimentos burocráticos para a pavimentação asfáltica .  

10 – Programção da Campanha Março Lilas pelo município de Viseu.  
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11 - Cumpriu agenda de trabalhos em Brasília, onde fo recebido pela Dra. Karine Silva 

Santos, Presidente do FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Na reunião, 

trataram de assuntos relacionados aos investimentos que a PMV está fazendo no município, 

assim como dos que ainda precisam ser feito para melhorar ainda mais a educação dos 

viseuenses. Estiveram presentes, além do Deputado Cristiano Vale, os vereadores Abudy e 

Paulo Barros e o Secretário de Obras Carlos Corrêa.  

12 - Início da Campanha Março Lilás na comunidade do Km74, região da Pará-Maranhão.  

12 - Realização de atividades no Cras-74, com gestantes e idosos promovido pelo NASF .  

12 - Banner informativos sobre o Coronavírus, o que é e como se previnir.  

13 - Esteve acompanhando de perto a situação causada pelas cheias dos rios Piriá e Japim, 

que por conta do aumento do volume de água, devido as intensas chuvas, onde várias casas, 

ruas e estradas foram alagadas. Toda estrutura do Governo Municipal, composta por Defesa 

Civil, Secretarias de Obras, Educação, Saúde e Assistência estiveram no local avaliando e 

fazendo um levantamento de toda a situação para tomar ações emergenciais, 

principalmente no apoio e acolhimentos das pessoas.  

13 - Visitou a obra de reforma de ampliação da UBS da comunidade do Japim, na companhia 

dos vereadores Fena e Junior Mandi e os Secretários Municipais, Sthefani Ferreira ( Saúde ), 

Carlos Corrêa ( Obras ), Angela Lima ( Educação ) , Lázaro Dias ( Assistência Social) Edilton 

Tavares ( Administração )  

14 - Inaugurou a nova Escola Isabel Rosa dos Santos, em São José do Piriá, região do II 

Distrito. Estiveram presentes os vereadores Manduca e Paulo Barros e os Secretários 

Municipais, Carlos Corrêa ( Obras ), Angela Lima ( Educação ) , Lázaro Dias ( Assistência 

Social) Edilton Tavares ( Administração ).  

16 - Comunicado de suspensão da aulas por tempo indeterminado nos polos de Curupaiti e 

Japim, devido as fortes chuvas e enchentes dos rios que impossibilitam o tráfego as 

comunidades.  

16 - Visita de inspeção na obra de reforma e ampliação da Escola Umbelino Ferreira, no 

bairro do Mangueirão em Viseu.  

16 - Esteve na palestra de preparação dos profissionais da saúde no enfrentamento contra o 

novo Coronavírus no Município de Viseu, juntamente com a secretária de Saúde Sthefany 

Ferreira.  
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17 - Visita de Inspeção na obra de reforma da escola Dr. Mariano Antunes no bairro do 

Mangueirão em Viseu, na companhia do Secretário de Obras, Carlos Corrêa.  

17 - Decreto N005/2020 suspendendo às aula na rede Municipal como medida preventiva ao 

novo Coronavírus.  

18 - Anúncio de novas medidas preventivas ao novo Coronavírus no Município de Viseu. As 

medidas são as seguintes:  

 Paralisação das ações socioeducativas, como aulas e cursos nos órgãos da Assistência 

Social como Cras, Creas e SCFV.  

 Portaria para o uso obrigatório de álcool em gel nos transportes municipais, 

rodoviários e hidroviários, com punição para o descumprimento.  

 Portaria que permite abordagens educativas, pela Secretaria de Saúde e Vigilância 

Sanitária, nas entradas das regiões do município de Viseu.  

 Decreto que proíbe a realização de eventos para público acima de 100 pessoas.  

 As solenidades de inauguração das obras prontas continuarão acontecendo, mas de 

forma simbólica, sem a presença de público.  

18 - Portaria 05/2020 determinando a paralisação das atividades socioeducativas nós órgãos 

da secretaria de Assistência Social nos, CRAS , CREAS E SCFV.  

19 - Determinou a suspensão dos jogos e competições promovido pela secretaria de 

esportes ( SETURDEL ).  

19 - Recebeu a visita dos Pastores da Assembleia de Deus, Marcos Eliezer ( Presidente ) e 

Teotônio Guerreiro ( Vice presidente ) na companhia do Vice Prefeito Franklin, solicitando o 

apoio da instituição religiosa nas medidas preventivas contra o Coronavírus.  

20 - Portaria 070/2020 Suspensão das atividades nós ginásios esportivos do Município de 

Viseu.  

20 - Equipe da vigilância sanitária e grupo de bombeiros civil de Viseu, iniciaram as 

abordagens educativas no porto hidroviário de Viseu.  

21 - Banner com medidas preventivas contra o Coronavírus.  

21 - Banner com medidas preventivas contra o Coronavírus a fazer em casa.  

21 - Equipe da saúde com apoio do grupo de bombeiros civil e polícia militar, iniciaram as 

blitz educativas com Informação e orientação contra o Coronavírus em pontos estratégicos 

de entrada e saída do município de Viseu.  
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21 - Portaria 071/2020 suspensão das atividades administrativas nas escolas municipais.  

21 - Portaria 335/2020 suspensão no atendimento presencial no cad-único Programa Bolsa 

Família.  

22 - Blitz da saúde nas entradas e saída do município de Viseu passaram a ser 24h por dia.  

22 - Banner Informação sobre o covid-19  

23 - Banner Informação sobre prevenção ao Coronavírus.  

24 - Entregou uma nova viatura da SAMU para reforçar os atendimentos emergências no 

Município de viseu.  

24 - Em reunião com o setor de compras do Município de Viseu e Secretaria de Assistência 

Social, determinou a confecção de 15 mil unidades de máscara no município de Viseu, com a 

contratação dos alunos formados no curso de corte e costura pelo programa capacita Viseu.  

25 - Início da Campanha de Vacinação contra a Gripe Influenza  

25 - Determinou junto a secretaria de saúde a vacinação domiciliar dos idosos pela 

campanha contra a Gripe Influenza, os profissionais irão de casa em casa fazer está ação, 

que evitará a saída dos idosos diminuindo o risco de contaminação.  

25 - Acompanhou de perto o serviços da blitz educativas na entrada da cidade de Viseu.  

25 - Visitou na companhia do Secretário de Obras, Carlos Corrêa os serviços de reforma do 

prédio da Secretaria de Saúde .  

25 - Primeiro dia da vacinação contra a Gripe Influenza foi um sucesso no Município de 

Viseu.  

25 - Reunião com a CDL e comerciantes do Município de Viseu tratando de medidas 

preventivas contra o Coronavírus.  

26 - Prefeitura entregará 6 mil kits de higiene e limpeza a população carente do município, 

os produtos foram comprados no comércio local assim ajudando na prevenção das pessoas 

mais necessitada e ajudando o o comércio neste momento de crise.  

26 - Banner alertando sobre a vacinação da gripe Influenza, onde não imuniza contra o 

covid-19.  



 
 

AGENDA OFICIAL DO PREFEITO 
ANO: 2020 – MÊS: MARÇO 

26 - Vacinação contra a gripe Influenza sendo bem sucedida em todas as comunidades do 

Município de Viseu.  

26 - Prefeitura mantém as barreiras e fiscalização em pontos estratégicos do Município de 

Viseu, com intuito de evitar aglomeração e Informar a população sobre o Coronavírus.  

26 - As 15 mil máscaras já estão sendo confeccionadas no Município de Viseu.  

26 - Decreto 059/2020 Prefeitura decreta estado de calamidade pública no município de 

Viseu.  

27 - Prefeitura contrata 30 novos profissionais da saúde para ajudar no enfrentamento 

contra o Coronavírus no Município de Viseu.  

27 - Curso de capacitação na coleta de sangue para exame do Coronavírus aos profissionais 

da saúde.  

27 - Em solenidade simbólica, entregou a 68ª obra, a UBS no bairro da Cidade Nova, na 

companhia dos vereadores Abudhy e Domingos Leite, além dos Secretarios Municipais, 

Sthefany Ferreira ( Saúde ) e Carlos Corrêa ( Obras ) e funcionários da unidade de saúde .  

28 - Prefeitura inicia a entrega dos 6 mil kits no Município de Viseu, começando pela sede do 

município onde foram entregues mais de 1500 kits de higiene e limpeza nos bairros mais 

carentes da cidade.  

29 - Segunda etapa da entrega dos kits de higiene, desta vez sendo entregue nas 

Comunidades do I Distrito, Bombom e Sumaúma.  

30 – Anuncio do Calendario de pagamentos dos funcionários da Administração e Saúde, por 

polos e comunidades do dia 02/04 a 06/04 como forma de medida preventiva para evitar 

aglomerações na unidades bancarias. 


