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JUVENÍLIAem ação
Em 12 anos de serviços prestados para a população de Juvenília, o trabalho do deputado 
Paulo Guedes vai muito além de emendas parlamentares.
Saiba um pouco do que ele já fez pela cidade, em parceria com os governos Lula/ Dilma 
(federal) e Pimentel (estadual), os deputados Virgílio Guimarães e Gabriel Guimarães, o 
prefeito Rômulo Carneiro, vereadores e lideranças.

rede de abastecimento

caixas d’água

tubulação

A parceria com Idene e com a Copasa garantiu abastecimento de água em diversas 
comunidades: 

  7 cisternas telhadão multiuso e 4 caixas d'água de 20 mil litros. 

  20 mil metros em tubos PVC para a melhoria da rede de abastecimento de água. 

  O distrito de Porto Agrário passou a fazer parte da rede de localidades atendidas 
pela Copasa; Recebeu tubulação e a instalação de Estação de Tratamento de 
Água - ETA.  (em andamento)

  Extensão da rede de abastecimento de Juvenília 

  instalação de um reservatório com maior capacidade de armazenamento 
no distrito de Monte Rei.

R$760mil
para a saúde

A parceria dos deputados Paulo Guedes e Gabriel Guimarães 
com o prefeito Rômulo também viabilizou para Juvenília:

- R$ 760 mil para investimento nos serviços de Saúde 

- 1 veículo van de 14 lugares para transporte de 
pacientes (indicação a ser retirada)

- 2 novas ambulâncias



. Destinação de 4 ônibus escolares, para auxiliar no 
transporte de estudantes, principalmente nas 
comunidades rurais. 

Por meio de emendas parlamentares, Paulo Guedes e 
Gabriel Guimarães destinaram veículos para Juvenília: 
- 2 minivans
- 1 caminhonete
- 1 veículo para Associação dos Agricultores do Vale do 

Carinhanha
- 1 trator equipado com grade aradora para o distrito de 

Porto Agrário
- Distribuição de sementes de milho, feijão e sorgo para 

plantio, em parceria com o Idene. 
- 18 mata-burros
- 3 pontes (uma já entregue, duas para serem retiradas)

Apoio ao município e comunidades

segurança+

Liberação de R$ 300 mil para a 
construção de dois campos de futebol 
gramado: um na sede do município e outro 
no distrito de Porto Agrário 
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A segurança no município agora 
conta com reforço de uma viatura 
destinada para a Polícia Militar.

recursos para

Juvenília

. esporte

O trecho de 18km entre o distrito de Monte Rei e o município 
de Montalvânia foi asfaltado, e devidamente sinalizado 
graças à luta dos deputados Paulo Guedes, Gabriel e 
Virgílio Guimarães em prol da melhoria da qualidade de 
vida da população e do desenvolvimento da região. 

Transporte escolar 

A luta 
pela 
BR-135

 Acompanhe nossos mandatos nas redes sociais
Prontos#

@virgilioguimaraesoficial @deputadopauloguedes

(38) 8823-5804 (31) 99565-9792
pra
Luta!


