
Deputado Federal

Senador Modestino
em ação

Como deputado estadual, Paulo Guedes tem muitas conquistas para Senador Modestino, 
alcançadas com a parceria Sedinor/Idene, ex-vereador Maurício e lideranças. Conheça, 
neste informativo, um pouco deste trabalho!  

MAIS
abastecimento
de água

A atuação de Paulo Guedes junto ao Idene possibilitou o acesso à 
água para dezenas de famílias das comunidades de Pindaíba, 
Moreiras, Itanguá, Rancho de Telha, Barreiro, Largo e Grota do 
Buraco. Entre as conquistas estão: 

· 6.400 metros de tubos/3.400 km de rede de abastecimento de água

· 03 poços tubulares para Pindaíba, Manoel Pereira e Fazenda do Largo

· 04 caixas d'água de 20 mil litros  Barreiraas, Lagoa de Baixo, Sobradinho e 
Pindaíba

R$480mil para asfaltamento
O deputado Paulo Guedes, em parceria com o deputado Gabriel Guimarães, 
destinou para Senador Modestino  emenda no valor de R$ 480 mil para 
pavimentação de vias. O projeto aguarda aprovação na Caixa Econômica Federal.



Me�orias
Transporte Escolar

O fortalecimento da agricultura é um dos destaques do trabalho de 
Paulo Guedes. Nos últimos anos, todas as comunidades 
rurais do município receberam, com a indicação do 
deputado, sementes de milho e feijão para plantio. Associações 
de pequenos produtores rurais também foram beneficiadas com a 
destinação de dois tratores equipados com grade aradora. 

Paulo Guedes participou ativamente das ações do 
Programa Nacional de Habitação Rural na região, levando 
moradia digna a cerca de 20 mil famílias do Norte de Minas e 
vales do Jequitinhonha e Mucuri. Em Senador Modestino, 
ele apoiou a construção de 64 moradias na 
comunidade de Agrespe.

Centenas  de  c r ianças  e  jovens 
estudantes de comunidade rurais agora 
podem ir à escola com mais conforto e 
segurança. O novo ônibus escolar, com 
p o l t r o n a  m ó v e l  ( e l e v a d o r  p a r a 
deficientes) é uma importante conquista, 
que foi possível com a indicação 
parlamentar do deputado Paulo Guedes. 
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