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Deputado Estadual por três mandatos, Paulo Guedes é reconhecido pelo seu trabalho nos
Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce e no Norte e Noroeste de Minas Gerais. Conheça,
neste informativo, as principais conquistas para Felício dos Santos, frutos de parcerias do
Deputado Paulo Guedes com o prefeito Ricardo Rocha, vereadores e lideranças do
município.

R$307mil
MAIS
abastecimento de água

A parceria de Paulo Guedes com o Idene beneﬁciou o
município com 04 caixas d’água de 20 mil litros e 03
tubulões. As comunidades de Palmital, Grota do
Caçanjo, Terra Vermelha, Cachoeira de Baixo, Erédio e
outras comunidades foram contempladas com a
melhoria, entre outras.
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Através de emendas parlamentares e
indicações, Paulo Guedes conseguiu
diversas
conquistas importantes
j
para o município:
- 1 trator com grade aradora
- 1 caminhonete
- 1 micro-ônibus para atender às escolas do
município.
- Kit material esportivo
- 21 mata-burros de ferro
- 3 toneladas de sementes para plantio

R$ 1 mi ão e meio
+ Convênio
BDMG
Com o apoio de Paulo Guedes, a prefeitura de
Felício dos Santos conseguiu ﬁnanciamento
de 1 milhão e meio de Reais
para aquisição de veículos e equipamentos.
Parte do recurso já foi gasto com a compra de:

01 patrol - R$455mil
01 caminhão - R$168mil

DEPUTADO FEDERAL
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INFRAESTRUTURA

R$ 100 mil para pavimentação asfáltica nas comunidades rurais
de São José da Cachoeira e Real

R$ 100 mil para calçamento de vias na sede do município.

+ Cultura

+ A parceria do deputado Paulo Guedes com o Idene e o município também tem sido
importante para a valorização e preservação da tradicional Marujada: R$ 20 mil foram
disponibilizados para aquisição do fardamento e de instrumentos.
+ O Festvale também contou com R$ 80 mil em recursos.
+ Além de levar o curso de artesanato a Felício dos Santos, Paulo Guedes apoiou os
artesãos em feiras realizadas em Almenara, no Expominas e no Mineirinho, em Belo
Horizonte.
+ 12 novos instrumentos musicais para o município, em uma parceria de Paulo Guedes
com a Secretaria Estadual de Cultura.

#Junto das comunidades
- A Casa de Apoio a Pacientes de Felício
dos Santos, localizada em Belo Horizonte,
recebeu alimentos, roupas de cama,
geladeiras, lâmpadas, cobertores e
cadeiras. A ação foi possível por meio de
parceria entre o deputado Paulo Guedes, a
prefeitura e o Servas.

Projeto
Laticínio

Em parceria com o Idene e o deputado Paulo Guedes, a
prefeitura de Felício dos Santos conseguiu recurso de

R$ 237 mil para a criação do Projeto Laticínio

2,8milhões +

infraestrutura

Assinatura do convênio COPANOR
para tratamento de água e esgoto
em Felício dos Santos

+ DESENVOLVIMENTO NO CAMPO
Paulo Guedes viabilizou o pagamento da emenda que beneﬁcia os produtores rurais
de Felício dos Santos, no valor de R$191 mil, que está aguardando a licitação para
compra de um trator, 2 grades aradoras, 2 carretas e sucador.
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Acompanhe nosso mandato nas redes sociais
(38) 8823-5804

@virgilioguimaraesoﬁcial

