
AGENDA DA PREFEITA 2021 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

Reunião com 
todos os 
secretários 
municipais, às 
10:00 horas 
do dia 12/01 
no prédio da 
prefeitura 

Reunião com o 
Superintendente 
do SEBRAE, Dr. 
Alberto Leal, 
Projeto Cidade 
Empreendedora 
em frente ao 
Shopping São 
Luís, às 11:00 do 
dia 03/02 

Reunião com 
todos os 
secretários e 
vereadores 
na escola 
Castro Alves, 
às 14:00 
horas do dia 
09/03 

Reunião com 
os agentes 
comunitários 
de saúde, às 
10:00 horas 
do dia 12/04 
no prédio da 
prefeitura 

Visitas em 
alguns 
povoados 
onde deu 
ordem para 
iniciar os 
trabalhos e a 
recuperação 
dos pontos 
mais críticos 
das estradas 
no dia 01/05 

Ação social 
com 
entrega de 
cestas 
básicas no 
povoado de 
Rio de 
Peixe às 
15:00 horas 
do dia 
02/06 

Reunião com 
o Secretário 
de 
Agricultura, às 
17:00 horas 
do dia 12/01 
no prédio da 
Agricultura 

Reunião com o 
Gerente 
Regional do 
SEBRAE em 
Pinheiro- MA na 
sala do 
empreendedor 
do dia 05/02 

Reunião no 
Quilombo 
Nazaré, às 
10:00 horas 
do dia 10/03 

Reunião com 
os donos de 
bares, às 
10:00 horas 
do dia 13/04 
no prédio da 
prefeitura  

Entregas de 
cestas 
básicas em 
alguns 
bairros da 
cidade no 
dia 07/05 e 
08/05 

 

Reunião com 
o Secretário 
Municipal de 
Assistência 
Social, às 
14:00 horas 
do dia 13/01 
no prédio do 
CRAS 

Reunião com o 
Secretário do 
Estado e 
Planejamento, 
Luís Fernando 
Silva em São 
Luís no dia 
10/02 

Reunião com 
o 
Comandante 
da Polícia, às 
14:00 horas 
do dia 11/03 
no prédio da 
prefeitura 

Reunião com 
o Secretário 
do Estado da 
Igualdade 
Racial 
Gerson 
Pinheiro, às 
13:00 do dia 
14/04 na 
Câmara 
Municipal 

Reunião com 
o Delegado 
de Cururupu 
na 
residência 
do Tiago no 
dia 11/05 

 

Reunião com 
o Secretário 
de Saúde do 
estado, das 
08:30 às 
17:00 horas 
do dia 14/01 
na Av. São 
Marcos Ponta 
da Areia, São 
Luís 

Reunião no 
Quilombo 
Flechal com 
alguns líderes, 
às 09:00 horas 
do dia 18/02  

  Reunião com 
todos os 
gestores da 
Educação às 
09:00 horas 
do dia 17/05 
na escola 
Castro Alves 

 

Reunião com 
o Secretário 
Municipal de 
Assistência 
Social, e 
alguns de 

Reunião com o 
Técnico Walter 
no porto do 
Sindin, e 
Barraca, às 
09:00 horas do 

  Ação de 
entrega de 
vale gás das 
08:00 às 
16:00 horas 
do dia 19/05 

 



seus 
funcionários, 
às 15:00 
horas do dia 
18/01 no 
próprio 
prédio 

dia 20/02 na escola 
Municipal 
Augusto 
Lima 

Reunião no 
dia 19/01 com 
os secretários 
da Educação, 
e da 
Assistência, às 
08:00 horas, e 
às 17:00 
horas com a 
Guarda 
Municipal 

Audiência com o 
vice-governador 
para celebração 
de convênios 
(Praça da 
família) no dia 
24/02  

  Ação social 
no povoado 
de Portinho 
com equipes 
de cada 
secretaria, 
das 08:00 às 
17:00 horas 
do dia 20/05 

 

Reunião na 
comunidade 
de Vila Nova, 
às 14:00 
horas do dia 
20/01 

   Entrega das 
atividades 
pedagógicas 
não 
presenciais 
das 08:00 às 
16:00 horas 
do dia 24/05 

 

Reunião com 
todos os 
secretários 
municipais, às 
08:00 horas 
do dia 21/01 
na Câmara 
Municipal 

   Ação social 
no povoado 
de São 
Benedito 
com equipes 
de cada 
secretaria 
das 08:00 às 
17:00 horas 
do dia 28/05 

 

Reunião com 
o Conselho 
Tutelar, às 
09:00 horas 
do dia 27/01 
no prédio da 
prefeitura 

     

Reunião com 
o Sindicato 
dos 
Professores, 
às 15:00 
horas do dia 
28/01 na 
escola Castro 

     



Alves 

 


