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Estive em Belo Horizonte junto com os vereadores do PMDB, Moacir Ribeiro da Silva e Rosimeire Ribeiro de Mendonça e 

também com o Presidente do Vila Esporte Clube Sr. João Batista Barbosa para tratar de assuntos de interesse do município. 

No primeiro compromisso estivemos no escritório político do Deputado Federal Antônio Andrade onde fomos recebidos pelos 

funcionários do mesmo e tratamos das solicitações nossas que estão em andamento no gabinete e tem encaminhamento no 

estado. 

No segundo compromisso nos reunimos com a Superintendente Regional da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) 

Dra. Cleide Edvirges Santos Laia também do PMDB, para que a mesma autorizasse a liberação de gêneros alimentícios para 24 

entidades da cidade e também tratamos da operacionalização e ampliação do Programa de Agricultura Familiar – PAA no 

município. Na reunião ficou acertado a liberação em breve dos referidos alimentos e da marcação de uma palestra em Formiga 

envolvendo Emater e Produtores Rurais para ampliação do programa.

No terceiro compromisso estivemos no gabinete do Deputado Estadual Fábio Avelar para que o mesmo nos acompanhasse até a 

Secretária de Estado de Esportes com o objetivo de assinar o convênio de R$70.000,00 (Setenta Mil Reais), para a construção 

do novo Vestiário do Vila Esporte Clube. No quarto compromisso estivemos juntos com o Deputado Fábio Avelar, que também 

representou o Deputado Federal Antônio Andrade, o  Presidente e Diretores do Vila na Secretária Estadual de Esportes no 

gabinete do Secretário Dr. Gustavo Corrêa e assinamos o convênio de R$70.000,00 (Setenta  Mil Reais), beneficiando este 

importante e  tradicional clube da nossa cidade. Após isso voltamos para Formiga.
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