
Deputado Federal

Ponto Chique
em ação

Em mais de 20 anos de trabalho em prol do Norte de Minas, 12 deles como deputado 
estadual, Paulo Guedes tem muitas conquistas para Ponto Chique conseguidas com a 
parceria do prefeito Zé Boy, de vereadores e lideranças do município. Várias demandas 
antigas estão sendo atendidas.  Conheça, neste informativo, um pouco deste trabalho! 

MAIS
abastecimento
de água

A parceria de Paulo Guedes com o Idene tem sido fundamental para o combate aos efeitos 
da seca em Ponto Chique. Entre os benefícios estão: poços artesianos para as 
comunidades de Mariana e Caraíbas; 4 caixas d'água para as comunidades de Pé de Serra, 
Bom Jardim, São Gregório e Caraíbas. 

Uma das grandes conquistas foi 
a ponte sobre o rio veredinha que 
liga o Distrito de Bom Jardim à 
sede do município.

Ponte sobre o 
Rio Veredinha



 - 1 ambulância do SAMU
   - 1 veículo para atender às demandas de saúde 

+Saúde - R$250 mil para reforma do PSF de Bom Jardim e Russão, com 

equipamentos novos 

   - 1 Academia ao Ar Livre na comunidade Bom Jardim

GUEDES
PAULO garantindo + recursos para

Ponto Chique

Emendas e indicações do deputado Paulo Guedes junto ao governo de 
Minas Gerais garantiram importantes conquistas para o município

+Apoio aos produtores rurais

- 1 trator para comunidade de Xiquinha 

Com o apoio dos deputados Gabriel Guimarães e Paulo Guedes foram adquiridos:
- 1 trator para Associação dos Moradores de Pé de Serra via CODEVASF

- 1 trator para comunidade de Água Azul
-  Sementes de milho e feijão para plantio, beneficiando centenas de agricultores 

familiares.

+Apoio à Educação - 2  novos ônibus escolares 

     - 21 novos mata-burros

+Integração e Desenvolvimento

     - 2 bueiros

    - R$150 mil para a reforma da Praça Santana
   - 3 veículos para atender às demandas do município


