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R$3,1milhões
garatiram o asfaltamento de várias ruas da cidade

Indicação de emenda parlamentar no valor de R$550 mil para calçamento de vias.

R$1,1 milhão para o Hospital
Cerca de R$ 2 milhões para

a construção de
novas UBS em 3 distritos - parceria Ministério da Saúde.

Emenda para APAE

2 novas viaturas
para a PM

Indicação de recursos para aquisição
de Van e computadores.

MAIS DE 50 COMUNIDADES BENEFICIADAS

Canalização
do Córrego
Mocambinho
Atuação de Paulo Guedes, junto ao Governo de Minas:
+ R$1MILHÃO PARA
TRANSPORTE ESCOLAR

- 120 famílias das comunidades de Angical,
Patos, Jardins, Cajueiro e Retiro dos Bois,
que ainda não tinham energia elétrica.
- Eletriﬁcação da escola Quilombola/Patos

Troca de geladeiras:
Parceria entre Cemig e Paulo Guedes viabilizou a
entrega de 200 geladeiras novas.

- 6 Academias ao Ar Livre
- 1 Ambulância
- 4 veículos para atendimentos nas comunidades
- 1 pá-carregadeira
- 1 motoniveladora
- 1 caminhão compactador
- R$ 55 mil para modernização Conselho Tutelar
- Caminhão Coletor de leite
- Sementes de feijão, sorgo e milho para plantio
- Através do PAC: patrol, pá-carregadeira,
retroescavadeira, caminhão-pipa
e caminhão-caçamba.

Emenda parlamentar de R$ 30 mil

Asilo ganha lavanderia semi-industrial
RECURSOS PARA A CASA DA MEMÓRIA
- equipamentos audiovisuais,
informática e de escritório;
- projeto Natal Barraqueiro.

Mais de R$1milhão para restauração da Igreja Nossa
Senhora do Rosário/ Brejo do Amparo, foi reivindicação de Paulo
Guedes junto ao Governo.

Parceria com o Idene garantiu recursos para Cavalhadas/
Brejo do Amparo.

AS LUTAS

Pelo reconhecimento do Parque
do Peruaçu como Patrimônio
da Humanidade, junto à Unesco.

pela regulamentação do
transporte intermunicipal
alternativo.

Licitação do projeto de engenharia da MGC-479, no valor de R$8 milhões - um passo
importante para o asfaltamento da estrada que liga Januária a Chapada Gaúcha.

Aeroporto ampliado
e reformado

TORRES TELEFÔNICAS
Cerca de
moradores atendidos,
em diversos distritos

moradias construídas através do
Programa Minha Casa, Minha Vida

