Deputado Estadual

Deputado Federal

em ação

URUCUIA

Em 12 anos de serviços prestados para a população de Urucuia, 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
ex-prefeito Anchieta, o ex-vice-prefeito Matusalém, vereadores e lideranças.

rede de abastecimento
caixas d’água
tubulação
Mais de mil famílias de várias comunidades já foram beneﬁciadas com
equipamentos e obras de abastecimento de água:

Perfuração e instalação de poços artesianos (tubos,bombas e caixas
d’água)

570 caixas d’água de 16 mil litros, para captação de água de chuva,
beneﬁciando diversas comunidades
Caixas d’água de 20 mil litros para cerca de 100 famílias.
13 mil metros de tubos, via Dnocs, para diversas comunidades rurais
30 cisternas telhadão multiuso

habitação
famílias

morando com dignidade!

Com o apoio do deputado Paulo Guedes, 35 famílias de
Urucuia conquistaram uma moradia digna, por meio do
PNHR - Programa de Nacional de Habitação Rural, nos
governos de Lula e Dilma.

R$600mil para Educação
O Governo de Minas liberou recursos, através do Programa Escolar Sustentável,
verba de 592 mil Reais para escolas estaduais em Urucuia. Com o recurso, as
escolas Policarpo Ramos e Antônio Esteves dos Anjos foram reformadas

A parceria de Paulo Guedes com
Urucuia também possibilitou:
Educação
Saúde

Em 2015, Urucuia recebeu dois ônibus escolares, para auxiliar
no transporte de estudantes, principalmente das comunidades rurais.
Aquisição 1 desﬁbrilador para o Hospital
Encaminhamento de demandas de saúde, especialmente na
realização de cirurgias

Comunidades
Rurais

3 tanques de armazenamento de leite
1 trator com grade aradora para comunidade P. A. Vereda
Grande
1 grade aradora para a comunidade de Pró-Árvore

2010, o deputado Paulo Guedes apoiou a
Agricultura Familiar Em
reestruturação da feira municipal, que recebeu 40 barracas.

+

Infra
estrutura

Parceria dos deputados Paulo Guedes, Virgílio e Gabriel
Guimarães com o município também viabilizou a aquisição de

1 Caminhão Compactador de Lixo

A LUTA pelo ASFALTAMENTO da

MG402

Após anos de luta, Paulo Guedes conseguiu, junto ao governo de Minas
Gerais, a licitação das obras de melhoramento e pavimentação da estrada
entre Pintópolis e Urucuia, extensão de 73,14 km, na rodovia MG-402.

