
COMPROMISSOCOMPROMISSO
Emenda parlamentar
garante R$ 100 mil reais
para custeio da saúde de
Angical 
Em 2021, O Deputado Franzé Silva(PT) esteve no
município durante a entrega de kits de irrigação
para os agricultores familiares. 

Deputado garantiu aplicação de recursos por
emendas em Angical

   O Prefeito Bruno Neto e Vice-Prefeito,
Hélder Jordão, realizaram entrega, na
última sexta-feira (25/3), de dois
caminhões para coleta de lixo do
município. 

      No último dia 10 de março deste ano o
Vice-Prefeito, Hélder Jordão,
acompanhado do líder comunitário,
Antônio Freitas, conhecido como
Banduzinho, do bairro Canto do Olho
Dágua, estiveram em audiência com o
Deputado Estadual Franzé Silva(PT), em
busca de recursos para Angical/PI. O
parlamentar garantiu recursos para
custeio da saúde pública no município.

RAPIDINHAS DA PREFSRAPIDINHAS DA PREFS

Assistência e Saúde realizam ações em 
comemoração ao Dia Internacional da 
Mulher

Infra está realizando recuperação de 
vias públicas no Conjunto Neno Santos
e Centro

Unidade Mista tem novo sistema
online para regulação de leitos

Abertura da sessão de licitação da PPP
Cidades Inteligentes
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ADMINISTRAÇÃO

     Durante esta audiência, o Deputado
Franzé Silva garantiu emenda parlamentar
no valor de 100.000.00 (cem mil reais) para
a saúde.
       Em junho de 2021, o deputado esteve
no município durante a entrega de kits de
irrigação para os agricultores familiares.
Ao final do evento, o parlamentar, então,
destacou a importância da agricultura
familiar, como também garantiu ao
Prefeito Bruno Neto aplicação de recursos,
oriundos de emendas, em Angical.

INVESTIMENTOINVESTIMENTO  

  Em 15 dias, será iniciada a obra do
aterro sanitário

Prefeito Bruno Neto
entrega dois caminhões
para coleta de lixo

Meio Ambiente inaugura II Praça
Ecológica na comunidade Pau de Terra

Agricultura realiza distribuição de
mudas frutíferas para a população

Prefeitura finaliza nos próximos dias 
calçamento da comunidade Recreio

Seleção de futsal está na final do
campeonato do Médio Parnaíba

Entrega dos veículos aconteceu no centro 
 da cidade


