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No dia 07/04/09 estive em Belo Horizonte na Assembléia Legislativa, no gabinete do Deputado Estadual Fábio Avelar para 
participar de uma reunião de trabalho em que fui convocado pelo mesmo para tratar de assuntos de interesse do município.
Na reunião discutimos quais os pleitos se faziam mais urgentes de serem atendidos, pois tenho diversas solicitações das mais 
diversas áreas, junto ao nobre parlamentar para que o mesmo atue junto do Governo Federal e Estadual na busca de soluções. 
Ficou decidido que temos 04 prioridades de imediato, sendo elas:
 Audiência c/ a Secretaria de Estado da Educação para atender o pleito de todas as diretoras de escola no tocante 
Superintendência de ensino para Formiga. 
 Audiência com o Presidente da Cemig junto com o seu Diretor de Distribuição e Transmissão para tratar da questão do apagão 
em Furnas em dias de pico junto com empresários da região.
Cobrar do Secretário de Estado de Esporte a audiência para o mais rápido possível o Vila E. Clube assinar o convênio no valor 
R$70.000,00 (Setenta Mil Reais), para construção de seu novo vestiário.
 Tratar da questão de liberação  de recursos de emendas no orçamento do estado para  Formiga em atendimento ao pleito deste parlamentar e dos vereadores do PMDB, recursos estes voltados para a Saúde e Infra Estrutura Urbana.
Após reunião com o Deputado Estadual Fábio Avelar, encontrei-me com o meu padrinho político o ex-deputado por 5 vezes, ex-secretario de Estado por 2 vezes nos governos Hélio Garcia e Eduardo Azeredo e  empresário de sucesso do ramo Hoteleiro, lazer e ensin
 Também fui ao escritório político do Deputado Federal Antonio Andrade ver o andamento dos meus pleitos que tem encaminhamento no estado. Após isso voltei para Formiga.
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