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04/01 – O Prefeito de Viseu Isaías Neto, acompanhado do Deputado Federal Cristiano Vale, 

Deputado Tonheiro e do Secretário Estadual de Obras Públicas Rui Cabral, estiveram na Vila Cristal 

para o ato de início das obras de pavimentação asfáltica nas ruas da comunidade. 

06/01 – O Prefeito Isaías Neto, esteve na comunidade Quilombola de João Grande, região do 

Primeiro Distrito, onde assinou a Ordem de Serviço para a construção de uma escola com duas salas 

de aula climatizadas. 

07/01 – O Prefeito de Viseu, Isaías Neto, esteve na manhã desta sexta-feira, na comunidade de 

Itapuriteua, onde junto com vereadores, assinou a Ordem de Serviço que determina o iniciou da 

construção de uma escola com uma sala de aula climatizada para atender à nove alunos. 

07/01 – O Prefeito Isaías Neto esteve nas comunidades de Jaraquara região do Primeiro Distrito, 

para o ato de assinatura de Ordens de Serviço, para a construção de uma escola referida localidade. 

11/01 – O Prefeito Isaías Neto, esteve na comunidade de Juçaral, onde assinou a Ordem de Serviço 

que permite à Prefeitura o início das obras de reforma e ampliação da escola local. 

11/01 – O Prefeito de Viseu Isaías Neto, sancionou a Lei de Incentivo Pecuniário que autoriza o 

pagamento de bonificação à todos os servidores da educação da Rede Municipal. 

12/01 – O Prefeito Isaías Neto esteve na comunidade de Piquiateua, região do Primeiro Distrito, onde 

inaugurou a Quadra Poliesportiva Getúlio Tavares dos Santos. A Prefeitura de Viseu, através da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em parceria com Associação Rare do Brasil, realiza amplo 

trabalho de pesquisa e coleta de materiais nos rios Gurupi e Piriá para análise da qualidade dos 

pescados e da água. 

18/01 – O Prefeito Isaías Neto, junto com os vereadores Avelino Siqueira e Fena Oliveira, além do 

secretário de obras Carlos Corrêa e do líder local Welington Oliveira, realizaram uma visita técnica 

no trecho urbano da PA-108, na comunidade do Km 74. 

21/01 – Aconteceu o resgate aéreo do jovem Rafael Pimentel Miranda, de 26 anos, da comunidade 

de Apeú Salvador, que teve fratura cervical, ao tentar pular na água, nesta quinta-feira. 


