
Deputado Federal Deputado Estadual

Arinosem ação

Em 12 anos de trabalho como deputado estadual, Paulo Guedes tem muitas conquistas 
para Arinos, alcançadas com a parceria dos deputados Virgílio Guimarães e Gabriel 
Guimarães, vereador Alberto Muniz e lideranças locais. Conheça, neste informativo, um 
pouco deste trabalho! 

MAIS
abastecimento
de água
e
MAIS
saneamento

A parceria do mandato do deputado Paulo 
Guedes com o Idene beneficiou o município 
de Arinos com 4 caixas d`água de 20mil 
litros para as comunidades rurais de 
Pedrinhas, Rancharia, Acampamento 
Lagoa Bonita e Banco da Terra Santa Maria 
I, e perfuração de poços artesianos para as 

comunidades de Mangues I, PA Santa 
Terezinha, Mangues II, PA Carlos Lamarca, 
Piratinga, Vale Santa Maria, Boa Vista, 
Ipoeira e Agrovila Cabral. Através da 
CODEVASF, foi realizada a reforma de 12 
poços artesianos, com instalação de 
bombas e novas caixas d`água.

Foram liberados mais de 60.000 (sessenta mil) 
metros de tubos de PVC, para construção de 
rede de abastecimento de água, amenizando 
assim a grande escassez de água em diversas 
comunidades.

60milmetros de tubos +
para rede de abastecimento 



A população da zona rural de Arinos 
conseguiu 105 cisternas 
e 77 módulos sanitários. 

Através do Servas, em parceria mediada pelo 
deputado Paulo Guedes, foram liberadas 105 
caixas/cisternas, de 16 mil litros, para a população 
da zona rural de Arinos. Foram liberados também 105 
módulos sanitários (banheiros). 

As comunidades de Carlos Lamarca, 
Mangues I, Mangues II, Santa Terezinha, 
Chácara Ipoeira, Banco da Terra Agrovila 
Cabral, Vale do Santa Maria, Boa Vista e 
Palmeira/Piratinga, estão recebendo poços 
artesiano equipados. Este é mais um 
compromisso honrado pelos Deputados 
Gabriel Guimarães e Paulo Guedes, para 
com o povo de Arinos.

Com a liberação de tubos através da 
SEDINOR-IDENE-Governo de Minas, em 
parceria com a prefeitura e famílias das 
comunidades, estão sendo construídas 
redes de distribuição de água em várias 
localidades rurais, entre elas: Assentamento 
Grande Bora, Banco da Terra Santa Maria II, 
A s s e n t a m e n t o  C a r l o s  L a m a r c a , 
Comunidade Ilha em Sagarana, Piratinga, 
Assentamento Buriti Grosso e outros. 

Água
poços artesianos e
redes de distribuição de água

Projeto Água Vida

uma solução para muitas vidas 

+

Água Para Todos

A pedido do vereador Alberto Muniz e lideranças locais, e por indicação do deputado 
Paulo Guedes, o Idene está instalando 750 caixas/cisternas de 16 mil litros nas casas 
de famílias rurais. 

Um investimento de mais de 
R$3 milhões 

nos municípios de Arinos e Formoso.



recursos para

Arinos
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- 4 veículos para a Prefeitura

- 1 veículo para ADESA

- 2 veículos para Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Arinos

- 1 veículo para Secretaria de Esportes

- Kit de material esportivo, todos os anos

- Liberação de emenda de R$75 mil para construção do muro do cemitério

- 7 geladeiras e 350 lâmpadas de led para instituições ABAC, Acomar, Adesa, Abrigo 
Frei Pio, Colônia dos Pescadores, CCN e Sindicato dos Trabalhadores Rurais.

Através de emendas parlamentar e indicações,  Paulo Guedes 
conseguiu diversas conquistas importantes para o município:

O mandato de Paulo Guedes conseguiu 
destinar uma Patrulha Mecanizada com 
trator equipado e grade aradora para a 
Associação do Assentamento Mimoso. 

Foram destinadas 4,5 toneladas de 
sementes de milho, feijão e sorgo,  via 
S e d i n o r / I d e n e ,  a t e n d e n d o  a o s 
agricultores, através das associações.

Agricultura e desenvolvimento:



PAVIMENTAÇÃO: 

A pedido do Vereador Alberto Muniz, os 

deputados Gabriel Guimarães e Paulo 
Guedes liberaram  emenda parlamentar 
no valor de R$ 300.00,00 (trezentos mil 
reais), para asfaltamento de ruas do nosso 

município, o recurso está sendo aplicado 
nas ruas do Bairro Primavera.            O 
asfalto sempre foi uma grande cobrança 
dos moradores, que tanto sofrem em 
períodos secos com a poeira e, em 
períodos de chuvas, com a lama.

uma demanda antiga da comunidade

Outra importante conquista para Arinos foi a 
abertura de um escritório de atendimento do 
IDENE,  em a tend imento  à  demanda 
apresentada pelo vereador Alberto Muniz e o 
Chico da ADESA, junto à SEDINOR e IDENE.

IDENE EM ARINOS

Reunião com lideranças Reunião com taxistas
Paulo recebe título de 

Cidadão Honorário de Arinos!

da comunidade#SempreJunto

No governo da presidenta Dilma, Arinos foi indicada pelo 
deputado Paulo Guedes para receber cinco máquinas do 
Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, para 
auxiliar em serviços diversos de infraestrutura do município: 
patrol, pá-carregadeira, retroescavadeira, caminhão-pipa e 
caminhão-caçamba. 

mais 
infraestrutura

em asfalto
R$ 3OOmil

 Acompanhe nossos mandatos nas redes sociais
Prontos#

@virgilioguimaraesoficial @deputadopauloguedes

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


