
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU 

AGENDA DO PREFEITO JUNHO/2022 

 
01/06 - Assinei e sancionei a Lei Municipal 557/2022, que nomeia a tradicional festa junina 

viseuense como Festival Junino Margarida Santana Lopes Gomes, "Tia Guida". 

01/06 - Assinei o Decreto 012/2022, que dispõe sobre a nomeação dos membros do Comitê 

Gestor das Micro e Pequenas Empresas de Viseu. 

08/06 - Junto com o Vereador Sandro Limão, visitamos a obra de reforma e ampliação da 

Escola do Juçaral. 

08/06 - Realizamos a abertura do Festival Junino "Tia Guida" onde os alunos brilharam no 

Arraiá da escola Ana Dutra 

09/06 - Assinei o lançamento do projeto "Viseu Fortalecendo seu Empreendedorismo" onde 

por meio da sala do empreendedor, microempreendedores consigam através do Banco 

BANPARÁ empréstimos para aplicação em seus empreendimentos e assim poder gerar mais 

renda e oportunidades de empregos em nosso município. 

09/06 - Junto com minha esposa, Célia Rayol e minha filha, Isabela Oliveira estivemos no 

Terreiro Municipal, para prestigiar mais uma noite do Festival Junino Tia Guida. 

16/06 - O Prefeito de Viseu Isaías Neto esteve na Vila de Itambá, região de Curupaiti, junto 

com vereadores e secretários municipais e assinou a Ordem de Serviço para a Retomada 

da Obra de construção da escola da comunidade. 

22/06 - O Prefeito Isaías Neto, foi recebido pelo Secretário Adjunto de Gestão e 

Desenvolvimento da SEDOP, Dr. Valdir Acatauassu no encontro foi solicitado celeridade 

para as obras de asfaltamento das vilas do japim e cristal.  

23/06 - O Prefeito Isaías Neto esteve na comunidade do Assentamento São Francisco, para 

a solenidade de Assinatura da Ordem de Serviço para a construção da escola da 

comunidade.  

23/06 - O Prefeito Isaías Neto, esteve em Vila Nova Piquiá, região da Pará Maranhão, onde 

anunciou a Retomada da Obra de Construção da Quadra Poliesportiva da comunidade. 

23/06 - Na região da Pará Maranhão, o Prefeito Isaías Neto visitou algumas frentes de 

trabalhos que estão acontecendo e também visitou locais planejando outras ações. 

25/06 - O Prefeito de Viseu Isaías Neto, esteve na comunidade de Vila Cardoso para a 

solenidade de reinauguração da Escola Municipal Dona Rosa Cavalcante.  

28/06 - O Prefeito Isaías Neto esteve na comunidade de Açaiteua para a solenidade de 

Assinatura da Ordem de Serviço para a obra de Reforma e Revitalização da Praça Matriz de 

Açaiteua. 

 


