
Deputado Federal Deputado Estadual

Em 12 anos de trabalho como deputado estadual, Paulo Guedes tem muitas conquistas 
para Buritizeiro, sempre em parceria com os deputados Gabriel e Virgílio Guimarães, o 
vereador Marcelo Osório e lideranças. Conheça, neste informativo, um pouco deste 
trabalho. 

Nos últ imos anos, a população de 
Buritizeiro foi beneficiada com diversos 
investimentos e ações, viabilizados por 
meio dessas importantes parcerias. Só as 
emendas parlamentares, indicadas por 
Paulo Guedes e Gabriel Guimarães, 

somam R$1.230.000,00 (um milhão 
duzentos e trinta mil reais), nas áreas de 
Saúde, equipamentos agrícolas, rede de 
distribuição de água e recursos para a 
construção do Mercado, todos já liberados: 

EM INVESTIMENTOS
R$1,2milhão

MAIS  DE

- R$ 350 mil para a construção do Mercado Municipal

- R$ 150 mil para Hospital Municipal

- R$500 mil para Fundação Regional de Saúde

Apoio à agricultura familiar 
- R$ 130 mil para compra de trator e grade

- R$ 100 mil para abastecimento de água na comunidade Lança 3

Juntos para fazer mais por



mais infraestrutura

A partir de maio de 2017, a população de 

Pirapora, Buritizeiro e região passou a contar 
c o m  o s  s e r v i c o s  d o  I n s t i t u t o  d e 
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de 
Minas Gerais – Idene mais perto. Com a 
inauguração do novo espaço , importantes 
ações, programas e projetos do Governo de 
Minas Gerais ganharam ainda mais força na 
região, potencializando o desenvolvimento 
social e econômico dos municípios.

Região ganha escritório do Idene
em ação

No governo da presidenta Dilma, Buritizeiro foi indicada pelos deputados Paulo Guedes e 
Virgílio Guimarães para receber cinco máquinas do Programa de Aceleração do 
Crescimento – PAC, para auxiliar em serviço diversos de infraestrutura do municípiodo: 
patrol, pá-carregadeira, retroescavadeira, caminhão-pipa e caminhão-caçamba. 

- Perfuração de 3 poços artesianos em comunidades rurais.

- Destinação de um trator equipado com grade aradora, para atender às associações 
comunitárias. 

BURITIZEIRO

em ação

+ Investimentos em

4 TONELADAS
DE SEMENTES 
ENTREGUES PELO IDENE

- Distribuição mais de 4 toneladas de 
sementes de milho, feijão e sorgo, só em 
2017, para os agricultores familiares.
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