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Estive em Belo Horizonte participando de várias audiências em busca de benefícios  para o município de Formiga. 

Na 1ª, estive reunido no Gabinete do Deputado Estadual Fábio Avelar onde lhe entreguei ofício acompanhado de um vasto 

abaixo assinado, solicitando que o mesmo em parceria com o Deputado Federal Antônio Andrade, intercedesse junto ao 

Ministro das Comunicações, Senador Hélio Costa e junto aos Presidentes da Oi, Tim, Vivo, Claro para que as comunidades 

rurais de Cunhas, São Pedro, Nova Zelândia, Gonçalves, Timboré, Albertos, Córrego do Atalho, Vigilatos e Cerrado sejam 

beneficiadas com a instalação de antenas de telefonia móvel beneficiando milhares de pessoas que moram, freqüentam e 

transitam.

Já no 2º compromisso, estive na sede da Diretoria Regional dos Correios junto com seu Diretor Regional Dr. Fernando Miranda 

onde lhe entreguei ofício com a documentação exigida para liberação de 2 salas de inclusão digital com 6 computadores 

acompanhados de mesa e cadeiras, sendo 3 para a Mão Amiga e 3 para o Centro Espírita Lazaro. 

Na ocasião, foi autorizado por ele mais 9 computadores com mesas e cadeiras, sendo 3 para os alunos e pais da creche 

Apromid mantida pelo Lions Clube, 3 para o Grupo de 3ª idade Nova Vida do Bairro Sagrado Coração de Jesus e 3 para os 

Atletas mirim e pré-mirim do Vila Esporte Clube. Na ocasião eu agradeci ao nobre Diretor a autorização para entrega postal 

domiciliaria nos bairros Ramiro Batista e São Benedito, uma vez que os mesmos não contavam com este serviço.                                                                                                                                    

No 3º compromisso estive no escritório político do Deputado Federal Antônio Andrade reunido com sua assessoria para tratar 

da liberação de recursos para reforma das escolas estaduais de Formiga e também de outros assuntos de interesse do 

município cujo encaminhamento se dá no estado. Após isso voltei para Formiga.  
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Estive em Belo Horizonte para participar de   audiências em busca de benefícios  para o nosso município. 

No primeiro compromisso estive no Gabinete do Deputado Estadual Fábio Avelar para tratar das liberações de emendas 

parlamentares que serão destinadas para o município de Formiga por indicação dele. Fui saber a documentação necessária 

para que as entidades que receberão recursos quando forem contempladas, estejam aptas na esfera estadual.                                                                                                                                                    

No segundo compromisso estive no escritório político do Deputado Federal Antônio Andrade para acompanhar o andamento 

dos pleitos de minha autoria e que se dão no estado. Após isso voltei para Formiga. 

Belo 

Horizonte
       14,00 429

08:15 - 

20:18
Focus 120,00    

Fui a Belo Horizonte para participar de audiências em busca de benefícios para o município de Formiga. 

Na primeira estive no Gabinete do Deputado Federal Antônio Andrade onde solicitei ao mesmo que intercedesse ao Ministro de 

Saúde e junto ao Secretário de Estado da Saúde para que possa verificar a possibilidade de liberação de recursos da ordem de 

R$130.000,00 (Cento e Trinta Mil Reais) para aquisição de um consultório médico móvel para o município de Formiga, 

conforme sugestão do Prefeito Municipal Aluísio Veloso.

Também tratamos de variados assuntos de interesse do município, e que em breve, anunciaremos boas noticias para a nossa 

cidade.

Após isso fui para a Diretoria Regional dos Correios encontrar-me com seu Diretor Regional Dr. Fernando Miranda onde lhe 

entreguei a Documentação do Vila Esporte Clube, Associação da Chapada e Apromid, para liberação de 3 salas de inclusão 

digital, sendo 01 sala para cada entidade, com 3 computadores acompanhados de mesa e cadeiras.

Depois fui para Assembléia Legislativa encontrar-me com o Deputado Estadual Fábio Avelar onde lhe entreguei o mesmo pleito 

que antes havia falado com deputado Federal Antônio Andrade a respeito da liberação de R$130. 000,00 (Cento e Trinta Mil 

Reais)  para aquisição de um consultório medico móvel e também decidir com ele quais seriam as comunidades que 

receberiam recursos de emendas parlamentares de sua autoria no valor de R$60.000,00 (Sessenta Mil Reais). Após isso 

retornei para Formiga.    
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