Deputado Estadual

Deputado Federal

Matias Cardoso

R$1,7milhão

em recursos para pavimentação
Mais de R$ 1,7 milhão para pavimentação e infraestruturaVárias ruas da cidade e das
localidades de Lajedão, Lajedinho e Gado Bravo receberam obras de asfaltamento e
calçamento, com o apoio dos deputados Paulo Guedes, Virgílio Guimarães e Gabriel
Guimarães, nas administrações do ex-prefeito João Cordoval e do atual prefeito
Edmárcio Moura Leal. A parceria também garantiu o calçamento para a Praça e
Avenida Beira Rio e Praça da Igreja Matriz.

R$760mil

PARA
RESTAURAÇÃO
DA MATRIZ

Paulo Guedes trabalhou, junto ao
Governo de Minas Gerais, pela
liberação de R$760 mil para a
restauração da Igreja Matriz de
Nossa Senhora da Conceição, em
Matias Cardoso.

MAIS ABASTECIMENTO DE ÁGUA
A atuação de Paulo Guedes, juntamente ao Idene, levou para Matias Cardoso:
04 caixas de 20 mil litros ao município.
77 cisternas telhadão multiuso.
Poços tubulares para as comunidades de Gleba 5, Cabeça da Onça,
Quilombo da Lapinha, Nova Era e Lajedão.
O município também recebeu investimentos na rede de abastecimento através de
emendas indicadas por Gabriel Guimarães:
4.560 tubos
16 bombas d´água
1 caixa d’água
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Graças à união de forças entre os deputados Paulo Guedes, Virgílio e Gabriel
Guimarães, aconteceram várias e importantes conquistas para o município.
- 1 automóvel para a Saúde
Comunidade
- 1 automóvel para o município
- 4 tratores com implementos
Agricultura
Familiar
Comunidade
- 1 caminhão caçamba
- 2 tanques de leite
- Caminhão compactador para lixo
- 3 motores de barco
- 3 freezers
Saúde - Emenda para custeio no valor de R$ 150 mil
- 1 academia ao ar livre
Segurança
Educação

Cultura

- 1 viatura com cela

- 2 ônibus escolares
- 1 kit conselho tutelar
- Construção do campo de futebol
- Apoio à I Festa do Limão com a banda Raça Negra
- Apoio à II Festa do Limão com a banda Calypso
- Apoio à III Festa do Limão com Chicabana

do bairro Eldorado
+ habitação 30 famílias
morando com dignidade!
Emenda do deputado Virgílio Guimarães, levou recursos para construção de 30 casas
para atendimento às famílias em situação de extrema pobreza no município.

mais infraestrutura

No governo da presidenta Dilma, Matias Cardoso foi indicado
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.

Dia dos Ger is
Paulo Guedes é autor do Projeto de Emenda à Constituição
21/2011, que reconhece a importância histórica de Matias
Cardoso para a fundação do nosso Estado. O Dia dos Gerais,
comemorado todo dia 8 de dezembro, tornou-se uma das três
datas magnas do calendário mineiro, juntamente com o Dia de
Minas, em 16 de julho, e o Dia de Tiradentes, em 21 de abril.

