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Originalmente
somos
dez irmãos, nascidos em
Nazaré de Minas, sendo cinco
homens e cinco mulheres,
porém dois vieram a falecer.
Meu pai, nascido em 1930,
faleceu aos setenta e oito
anos, enquanto minha mãe
completará oitenta e três
anos nesse mês. Atualmente,
cinco irmãos vivem em Boa
Esperança/MG, bem como
minha mãe, enquanto há
outros dois que residem em
São Paulo/SP.
Meus
pais
eram
agricultores, acostumados com o trabalho árduo, mas meu pai tinha um
fascínio destacável pela política mesmo nunca tendo se lançado como
candidato, limitando-se a participar dos comícios e acompanhar as eleições.
Já eu, que trabalhava desde a infância, estudei da 1º à 4º série na Escola
Estadual de Nazaré de Minas, partindo para o Ginásio Estadual Padre
Anchieta em Coqueiral/MG, visando à conclusão do Ensino Fundamental.
Mudamo-nos para Boa Esperança/MG, tendo passagens pelo Colégio São
José e Comendador Geraldo Freire, mas por fim mudei-me para Guarulhos/SP,
ingressando na Escola Érico Veríssimo.
Em 1979, retornei para Boa Esperança, estudando novamente no
Colégio São José para terminar o terceiro ano do curso de Contabilidade.
Antes de findar os estudos da área contábil, dediquei-me a realização de
trabalhos na Fazenda Limeira, pertencente a meus pais. Finalmente concluí o
terceiro ano de Contabilidade, realizado na Escola Estadual Dr. Ernane Vilela
Lima em Nepomuceno/MG.
Em 1992, iniciei a trajetória política filiando-me ao Partido dos
Trabalhadores (PT), não obtendo êxito na candidatura a vereador,
conquistando 79 votos, insuficientes para a eleição. Em 1996, agora pelo
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), obtive 215 votos, que não foram o bastante
para uma das cadeiras na Câmara.
No ano de 2000, pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), fui
eleito pela primeira vez, onde me tornei o quinto candidato mais votado na
referida eleição. Em 2004, apesar dos 429 votos, não obtive sucesso na

tentativa de reeleição novamente pelo PTB. Por certo período trabalhei na
Secretaria de Saúde prestando serviços que já realizava como voluntário. Em
2008, pelo Partido Progressista (PP), meu partido desde então, fui eleito com
586 votos, enquanto em 2012 fui reeleito com 440 votos, exercendo até o
presente momento, o terceiro mandato.
Atualmente sou casado há 12 anos, residindo em Nepomuceno/MG, na
Fazenda Limeira.

