Deputado Estadual

Deputado Federal

em ação

Varzelândia

Em 12 anos de trabalho como deputado, Paulo Guedes tem muitas conquistas para
Varzelândia, sempre em parceria com os governos Lula e Dilma (federal) e Pimentel
(estadual), os deputados Gabriel e Virgílio Guimarães, o ex-vice-prefeito Amâncio Oliva, os
ex-prefeitos Josemar Soares e Teodomiro Germânio, vereadores e lideranças. Conheça,
neste informativo, um pouco deste trabalho.

1.470

CISTERNAS DE CAPTAÇÃO DE CHUVA

paraVarzelândia

A atuação do deputado Paulo Guedes, junto ao Idene, levou para Varzelândia:
1.470 cisternas de 16 mil litros, beneﬁciando dezenas de comunidades rurais.
04 caixas d'água de 20 mil litros
50 cisternas de telhadão multiuso
Implantação do programa Água para Todos, que atende
município
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R$ 250 mil para construção de duas praças no Distrito de
Brejo do Mutambal, atendendo reivindicação do vereador Madson
1 Academia ao Ar Livre para o Distrito de Brejo do Mutambal

Tratamento de água
Nova máquina para
dessalinizar
água, beneﬁciando a
comunidade de Tabocas

asfaltamento

Paulo Guedes liberou recursos para ligação
asfáltica do Povoado de Brejinho e também da
Rua João Borges, na Vila São Pedro.

PAULO +
VIRGÍLIO+
GABRIEL+

recursos

Varzelândia

mais Educação

Emenda de R$ 500 mil para instalação de uma unidade da UAITEC (Universidade
Aberta e Integrada de Minas Gerais), que está funcionando na Praça Cícero Dumont, no
centro de Varzelândia
Em parceria com a Prefeitura, foram adquiridos 08 ônibus escolares para
melhoria do transporte de alunos das redes municipal e estadual, além de
universitários.
Recursos para a área escolar do Distrito de Campo Redondo
Obras de Infraestrutura no CEMEI Antônia Soares de Jesus

mais infraestrutura
Com o apoio de Paulo Guedes, o Matadouro Regional foi inaugurado. A moderna
estrutura oferece condições para o abate de animais com as devidas medidas
sanitárias e de higiene.

No governo da presidenta Dilma, Varzelândia foi indicada pelos deputados Paulo
Guedes e Virgílio Guimarães para receber cinco máquinas do Programa de Aceleração
do Crescimento – PAC, para auxiliar em serviço diversos de infraestrutura do município:
patrol, pá-carregadeira, retroescavadeira, caminhão-pipa e caminhão-caçamba.

Apoio às Associações
- 2 veículos caminhonete
- Emenda para instalação da sede para Associação Comunitária dos
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de São Vicente
- 1 veículo para Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais da
Vila Dona Rosa
- 1 veículo para Associação de São Vicente I
- 1 Veículo para Associação de Tabual
- 1 veículo para Associação de Vila Dona Rosa - Povoado de Brejinho
- 1 veículo para Associação das Mulheres Pequenas Produtoras Rurais de
Varzelândia
- 4 jogos de mesa para Associação Comunitária dos Moradores de Vila
Estivinha

#SemprePresente nas comunidades

