Deputado Federal

Juntos para fazer mais por

Serranópolis de Minas

Em 12 anos de serviços prestados para a população de Serranópolis de Minas, o
trabalho do deputado Paulo Guedes vai muito além de emendas parlamentares.
Saiba um pouco do que ele já fez pela cidade, em parceria com os governos Lula/ Dilma
(federal) e Pimentel (estadual), deputados federais, Marcão, vereadores e lideranças.

MAIS
abastecimento
de água para

240 familias
O trabalho do deputado Paulo Guedes, junto ao Idene, Dnocs e Codevasf, levou
abastecimento de água a diversas comunidades rurais, beneﬁciando mais de 240
famílias com a perfuração e equipagem de poços artesianos, com reservatórios de
água e tubulação, entre elas: Gameleira - Baixa de Areia - Touro - Saco do
Mato - Várzea - Agreste - Barreiro Branco - Conceição - Assa Peixe Pontal - Valentim - Sanharol - Lagoa - Pintado - Brutiá II
Só na comunidade de Brutiá, foram

29 mil metros de tubos e
2 reservatórios de
10 mil litros, atendendo a
86 famílias (em execução).

R$500mil
para

saneamento

Por meio de parceria com a Funasa, foram
viabilizadas melhorias no saneamento de
diversas moradias, nas áreas rural e urbana,
com a construção de módulos sanitários.
Investimento de R$ 500 mil.

habitação

morar no Quilombo,
viver com dignidade!

Com o apoio do deputado Paulo
Guedes, 20 famílias das comunidades
quilombolas de Campos e Brutiá,
conquistaram uma moradia digna, por
meio do PNHR - Programa de Nacional
de Habitação Rural, no governo Dilma.

Agricultura
e
desenvolvimento
- 1 trator com grade aradora, que atende agricultores familiares
de todo o município.
- Sementes de milho, feijão e sorgo, para plantio, distribuídas por
meio de parceria com o Idene.
- 28 mata-burros para comunidades de todo o município.
- 30 kits de irrigação para a região dos Gerais e Caborges (parceria Codevasf).
- 10 unidades de PAIS (Produção Agroecológica Integrada e Sustentável) para as
comunidades de Pintado, Gerais e Lagoa (parceria Codevasf).
- Indicação de 121 agricultores para serem atendidos por meio do projeto de Titulação
de Terras Devolutas, numa parceria com SEDA/Governo de Minas Gerais. 78 títulos já
foram entregues.
- Paulo Guedes também articulou parceria para a doação de alimentos produzidos pelos
agricultores familiares a associações comunitárias, famílias carentes e alunos da Escola
Estadual Ananias Alves - PAA/Conab.

