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Icaraí de Minas
em ação

MAIS
abastecimento
de água

Como deputado estadual, Paulo Guedes tem muitas conquistas para Icaraí de Minas, 
sempre em parceria com os governos Lula e Dilma (federal) e Pimentel (estadual), os 
deputados Virgílio e Gabriel Guimarães, prefeitos, vereadores e lideranças. Conheça, 
neste informativo, um pouco deste trabalho.

A parceria de Paulo Guedes, Virgílio e Gabriel Guimarães com Icaraí de Minas viabilizou o 
abastecimento de água em toda a zona rural do município, beneficiando centenas de famílias, 
por meio do programa Água para Todos, Sedinor/Idene, Dnocs e Codevasf: 

 500 cisternas de captação de água de chuva

  mais de 130 mil metros de tubulação para instalação de rede de água

 28 poços artesianos perfurados em diversas comunidades rurais

  2 caminhões-pipa



Água
ASFALTAMENTO

Paulo Guedes destinou recursos de emenda parlamentar para asfaltamento na Vila 
Rica, Vila Brejo Grande, Vila Santos Reis e povoados Nova Aparecida, Morrinhos e o 
Logradouro ( ruas A, B1 e B2).
Foram asfaltadas as ruas da sede do município:  Antônio Ramos, Luiz Magalhães, 
Eva Maria de Jesus, São Francisco, Epaminondas Leite, e avenida do bairro 
Planalto.

Povoado Nova Aparecida

Povoado Morrinhos

Vila Santos Reis

1 veículo para o CRAS

Em parceria com o deputados Gabriel Guimarães e Paulo Guedes, o ex-

prefeito Raimundinho garantiu a Icaraí de Minas a construção de 
uma nova creche.

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

mais infraestrutura

mais desensolvimento



Apoio às comunidades rurais

Apoio

Recursos para reforma da sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (2011)

1 trator com grade aradora para a Associação Comunitária de Nova Aparecida 

1 trator com grade aradora para a Associação de Brejo Grande e Prata

1 trator para a Associação de Baixada e Castelo

1 trator para a Associação de Pindurado e Alecrim

- Agricultores familiares de Icaraí de Minas recebeu, nos últimos três anos, 
sementes de milho, feijão e sorgo para plantio. O incentivo é fruto de parceria do 
deputado Paulo Guedes com o Idene. 

Apoio à Agricultura Familiar+

+



na comunidade#SemprePresente

recursosPAULO
VIRGÍLIO
GABRIEL

+
+
+ Icaraí

1 ambulância para o hospital

1 veículo para o PSF do povoado de Morrinhos

1 veículo para o PSF do povoado de Nova Aparecida

1 veículo para o PSF de Icaraí

1 Academia ao Ar Livre no povoado de Nova Aparecida

Apoio à Saúde e ao Esporte

 Acompanhe nossos mandatos nas redes sociais
Prontos#

@virgilioguimaraesoficial @deputadopauloguedes

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


