
Deputado Federal Deputado Estadual

Japonvar
Em 12 anos de serviços prestados para a população de Japonvar, o trabalho do deputado 
Paulo Guedes vai muito além de emendas parlamentares. 

Saiba um pouco do que ela já fez pela cidade, em parceria com os governos Lula/ Dilma e 
Pimentel, os deputados Virgílio e Gabriel Guimarães, prefeitos, vereadores e lideranças. 

em emendas beneficiando Japonvar
+ de R$1milhão

- R$ 150 mil para melhorias na Saúde
- 2 veículos para transporte de pacientes e apoio 

às atividades da saúde
- 1 academia ao ar livre para o bairro São Geraldo

Desenvolvimento
e Infraestrutura

ComunidadeAgricultura Familiar

Saúde

Graças à união de forças entre os deputados Paulo Guedes, Virgílio e Gabriel 
Guimarães, várias e importantes conquistas foram adquiridas para melhoria 
na qualidade de vida dos moradores do município e região, confira:

2 tratores com grade aradora para as comunidades 
Melancias e Dois Barreiros

- kits de material esportivo
- 1 veículo para obras, via IDENE. 
- R$ 250 mil para obra do Portal de 

Entrada do município
- R$ 300 mil para construção do 

Estádio de Futebol de Japonvar



No governo da presidenta Dilma, Japonvar 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

A atuação do deputado Paulo Guedes, junto 
ao Idene, levou para Japonvar:

04 caixas de 20 mil litros  

Poços tubulares para as comunidades de Quatis, 
Passagem Funda, 2 Barreiros,  Santa Rita, 
Desejada, Vila do Andú e  Distrito de Nova Minda.

Troca de rede e caixa d'agua para as comunidades 
Passagem Funda I, Santa Rita, 2 barreiros, Quatis 
e Desejada

 
abastecimento

MAIS

de água

 Acompanhe nossos mandatos nas redes sociais
Prontos#

@virgilioguimaraesoficial @deputadopauloguedes

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


