
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU 

AGENDA DO PREFEITO JULHO/2022 

 
01/07 - A convite do Governador, o Prefeito Isaías Neto esteve na cidade de Salinopolis, onde 

assinou ordens de serviços para as obras em nosso município. 

 

03/07 - o Prefeito esteve participando da missa em ação de graça aos 127 anos da cidade e em 

seguida show católico na orla da cidade. 

 

04/07 - Esteve visitando e entregando equipamentos aos alunos de jiu-jitsu na academia do 

Neguinho em Viseu. 

 

04/07 - Durante a noite o Prefeito esteve participando do culto em ação de graça pelos 127 anos 

de Viseu, realizado na Orla da cidade. 

 

05/07 - O Prefeito entregou a Creche Maria Paiva Ferreira e Helena Amim Fernandes no bairro da 

cidade Nova e assinou as Ordens de serviços de reforma e Revitalização da Praça São Benedito e 

reforma do Ginásio do Mangueirão. 

 

05/07 - Durante a noite o Prefeito esteve na orla da cidade acompanhando os eventos alusivos em 

comemoração aos 127 anos de Viseu, durante a programação prestigiou o concurso garota Viseu e 

apresentação de shows durante a noite.  

 

09/07 - O Prefeito esteve Esteve participando da missa solene de recepção do padre Nelsinho 

Soeiro, novo vigário da Paróquia Nossa Senhora do Rosário em Curupaiti. 

 

12/07 - O Prefeito Isaías Neto, através de suas redes sociais que na que na quarta-feira 13/07, 

estará creditando na conta dos 121 ACS do município, o valor de 1.748,00 reais, referente à 

complementação salarial dos meses maio e junho deste ano e também o reajuste salarial do piso 

nacional dos ACS.  

 

17/07 - A convite da coordenação da comunidade, o Prefeito Isaías Neto esteve participando da 

abertura de festividade católica da comunidade de Japim. 

 

28/07 - O Prefeito esteve realizando a inspeção na obra de construção da nova Escola da vila de 

Sapucaia.  

 

28/07 - O Prefeito esteve vistoriando  obra de Reforma e ampliação da escola da comunidade de 

Itambá.  

 

29/07 - O Prefeito participou da solenidade de entrega da nova Escola Francisca de Deus na 

comunidade de Carrapatinho. 

 


