Deputado Federal

em ação

Deputado Estadual

Verdelândia

Em 12 anos de serviços prestados para a população de Verdelândia, 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), os deputados Virgílio Guimarães e Gabriel Guimarães, o
prefeito Wilton Madureira, vereadores e lideranças.

A atuação do deputado Paulo Guedes, em parceria com o Idene, levou para
Verdelândia:
04 caixas d'água de 20 mil litros, beneﬁciando as comunidades de Olhos
D´água, Vista Alegre, Volta da Serra e Lagoa da Pedra.
30 cisternas de telhadão multiuso, para diversas comunidades.

Convênio FUNASA traz benefícios para população
Com o apoio de Paulo Guedes e Gabriel
Guimarães, a Prefeitura de Verdelândia conseguiu
um convênio com a FUNASA para construção

de módulos sanitários, abastecimento
de água na zona rural, controle da
dengue, além da aquisição caminhão
para coleta de lixo.

+ de

R$7milhões

em saneamento

PAULO +
VIRGÍLIO+
GABRIEL+

A parceria garantiu a destinação de mais de R$
7 milhões para serem investidos em esgotamento
sanitário, com extensão da rede e Estação de
Tratamento de Esgoto – ETE, por meio da
Copasa. Convênio assinado em julho de 2018.

recursos para
Verdelândia

+ saúde
. Destinação de R$ 800 mil para custeio dos serviços de Saúde do município
. 1 academia ao ar livre ao lado do Ginásio poliesportivo Mirandinha em Janaíba
.. 1 veículo para transporte de pacientes e apoio às atividades da Saúde.
1 aparelho ultrassom

+ Educação . 3 ônibus escolares
+. Apoio à Agricultura Familiar
2 tratores com grade aradora
. Sementes de milho, feijão e sorgo para plantio
+ 1 caminhão de lixo através de emenda parlamentar de Gabriel Guimarães
parceria com o Idene, o deputado Paulo Guedes viabilizou recurso
+ Cultura Em
para a realização do Torneio de Team Penning em Verdelândia, em 2017.

