
   
   

   

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU   

AGENDA DO PREFEITO AGOSTO/2022   
   
03/08- No final da tarde, o Prefeito Isaías Neto esteve inaugurado a escola Francisca dos Reis e a 

praça Antônio José Luz Araújo na comunidade de Carrapatinho.   

   

05/08 - O gestor municipal Isaías Neto acompanhou o início dos serviços de implantação asfáltica 

nas ruas da vila de Japim.   

   

07/08 - O Prefeito Neto participou da solenidade de abertura da Copa Viseu de Futebol 2022, no 

estádio em Viseu.   

   

08/08 -  O Prefeito Isaías Neto esteve na Vila Braço Verde, assinando a Ordem de Serviço para a   

Obra de Reforma e Ampliação da Escola Municipal João Damasceno.   

   

08/07, Durante a tarde, o Prefeito esteve na comunidade de Piquiateua para visita de inspeção na 

obra de reforma e ampliação da escola local.   

   

09/08- O Prefeito esteve no auditório do Cras - Apevi em Viseu, entregou novos equipamentos de 

informática como impressoras e computadores para a informatização das unidades básicas de saúde 

de nosso município.    

   

09/08 - O Prefeito Isaías Neto realizou a vistoria a obra de construção da nova Escola Álvaro Adolfo, 

no Centro de Viseu.   

   

10/08 - O Prefeito Isaías Neto participou da solenidade de abertura do VIII Encontro de Gestores 

Municipais, promovido pela Semed na cidade de Viseu.   

   

12/08-  Durante a manhã esteve entregando a escolas Antônio Sousa Rodrigues na comunidade de 

Igarapé de Pedra e Praça Deuzamado Moura na Vila Timbozal.   

  

12/08- Estive na Vila Nova Juçaral, onde assinamos a Ordem de Serviço para a obra de 

reforma e ampliação da Escola Abel Ribeiro do Nascimento.  

  

16/08- Assinamos a Ordem de Serviço para a obra de Reforma e Ampliação da Escola Maria 

de Nazaré Reis, em Vila Bombom, região do Primeiro Distrito.  

  

20/08- O Prefeito esteve realizando a visita de inspeção na obra de reforma e ampliação da escola 

da comunidade de Juçaral.  

  



21/08- Esteve na cidade de Viseu participando da solenidade de Assinatura de contratos "Viseu 

fortalecendo seus empreendedores".  

  

22/08- Acompanhado de várias autoridades, o Prefeito Isaías Neto esteve na solenidade de 

reinauguração da UBS e realizando a assinatura para reforma do Ginásio de Esportes da comunidade 

de Cristal.  

  

23/08- Estivemos na comunidade do Cristal, região Pará Maranhão, onde entregamos a nova 

Unidade Básica de Saúde e assinarmos a ordem de serviço para reforma do ginásio 

poliesportivo local.  

  

 

  


