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No dia 19/08/2009, estive em Belo Horizonte para participar de diversas audiências na busca de recursos e benefícios para o 

município de Formiga.

Sai de Formiga às 05h55min da manha levando as servidoras da Câmara Municipal  Carla Teles Costa, Flávia Tereza da Silva 

e Elisângela para que as mesmas pudessem participar de um curso de capacitação e qualificação na Escola do Legislativo da 

Assembléia Legislativa de Minas Gerais.

Após deixá-las no referido local, rumei para o escritório político do Deputado Federal Antônio Andrade deixar uma paciente 

para sua assessoria de saúde para que a mesma fizesse um procedimento médico sem especialidade em Formiga e fui 

despachar e acompanhar com sua assessoria política os meus pleitos de diversas áreas cujo encaminhamento se dão no 

estado.

Após isso fui para o CONAB encontrar-me com a Superintendente Regional de Minas Gerais, Dra. Cleide Edwiges dos Santos 

Laia tratar de assuntos referentes aos programas sociais de abastecimento  e que em nossa cidade beneficiam mais de 25 

entidades. Aproveitando que o escritório político do Ministro das Comunicações e Senador da Republica pelo PMDB – MG é no 

mesmo prédio da CONAB e que o mesmo encontrava-se em reunião com a cúpula do PMDB mineiro, inclusive o Deputado 

Federal Antônio Andrade, cheguei até lá para cumprimentá-los.

Após uma breve conversa com os mesmos, fui com a Dra. Cleide, Superintendente Regional da CONAB para o CEASA Minas  

encontrar-me com o Presidente João Alberto Paixão Lages, que na ocasião foi representado pelo seu chefe de Gabinete Dr. 

Luiz Otavio Iannini de Freitas, onde tratamos dos Programas Sociais de abastecimento e de como podem ser ampliados 

através da parceria CEASA Minas e CONAB MG com o objetivo de beneficiar as entidades e o município de Formiga.

Da reunião resultou o compromisso de ambos dirigentes em liberar alimentos, implementar programas e ampliar os já 

existentes o mais breve possível.  

Da CEASA fui para Assembléia Legislativa no gabinete do Deputado Estadual Fábio Avelar encontrar-me com o mesmo e sua 

assessoria onde entreguei o pleito de 2 veículos tipo VAN sendo 01 para a Mão Amiga e outro para o Conselho Tutelar de 

Formiga através do PAE (Programa de Apoio as Entidades), coordenado pelo Servas. Também tratamos da liberação de 

emendas parlamentares para entidades de Formiga e acompanhei o andamento dos pleitos já protocolados no gabinete, após 

isso retornei para Formiga chegando aqui às 20h52min da Noite.
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