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01/10 – Visita ao projeto farol da esperança na nova sede – bairro Maçarico. 

02/10 – Visita nas obras da cidade, bairro Vianna sendo asfaltada. 

04/10 – reunião ao gabinete 

04/10 – reunião gabinete 



 

06/10 – Reunião em Belém, no comando Geral da PM-PA, com o Deputado Luth Rebelo e o Dilson Junior Comandante Geral policia militar  PA, solicitando o mediato 

transformação da atual companhia em um batalhão de patrulhamento. 

08/10 – Reunião com o Deputado Luth Rebelo em Capanema. Pelo período da manhã, aonde o mesmo doou a bombas para ajudar na água em Salinópolis. 

Noite – visita nos bairros junto com vereadores para a implantação das bombas nos postos do bairro da américa, ponto do gato e nova Brasília. 

12/10 – Ação no campo do batata em prol ao dia das crianças. 

13/10 – Ação Outubro Rosa – Mercado Municipal do PA. 

14/10 – Reunião Gabinete  

16/10 – Visita a vila do cuiarana – bairro da portelinha, acompanhando a instalação de posteamento e iluminação pública – acompanhado pelo vereador André. 

18/10 – Visitando as obras das pontes no bairro da prainha, acompanhado pelo vereador naldo. 

19/10 – Reunião no Gabinete  

20/10 – Inicio a festa do aniversário da cidade (Salinópolis). 

21/10 – Acompanhando as atividades pela manhã no ginásio pólio esportivo  

22/10  - Aniversário de salina – pela manhã – passeio ciclístico, logo após entrega das cestas básicas e premiações com apoio do SESI e FIEPA. 

23/10 – Regata 

26/10 – Reunião no gabinete com prefeito de Maracanã 

 Reunião com os representantes dos taxista, moto taxista e ônibus. 

27/10 – Reunião no gabinete com os vereadores 

 Visita na carreta do Senai, Curso de Construção Civil do Senai. 

29/10 – Outorga de títulos honoríficos na câmara Municipal. 

30/10 – Unidade Intinerante na vila da Enseada. 


