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Projeto de lei do deputado Paulo Guedes propõe mudanças nos critérios da Lei Robin
Hood e distribuição justa dos recursos do ICMS entre os municípios mineiros
O Projeto de Lei nº 4.773/2017 pretende promover a redistribuição dos recursos alterando os critérios atuais, de forma que os municípios mais pobres passem a receber mais. Com o aumento gradativo da receita, nenhum município
de Minas Gerais receberá menos que 70% da média per capita do estado (estimativa para o ano de 2034).
Nenhum município terá perda nominal: Para evitar impactos significativos nas
receitas dos demais municípios, o PL propõe a criação do critério Compensação para Manutenção do Valor Nominal do Exercício Base, que garante a todos os municípios, no mínimo, o valor nominal de sua participação, nos critérios de competência da lei estadual, do exercício anterior ao de vigência da
nova forma de distribuição.
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odos esperam que os impostos sejam justos: que sejam cobrados dos
ricos e transferidos aos menos afortunados. Em Minas Gerais, há uma Lei
que, ao fazer referência ao herói mítico
inglês, que segundo a lenda roubava da
nobreza para dar aos pobres, nos fazer
crer que praticamos justiça ao repartir o
ICMS. Infelizmente, não é bem assim. Há
mais de 20 anos, o Estado pratica uma
Robin Hood às avessas, que contribui para ampliar ainda mais o abismo da desigualdade entre os municípios.
Para entender o motivo desta distorção é
preciso diferenciar que a repartição do ICMS
entre o Estado e os Municípios possuem
dois momentos distintos. No primeiro, 2/3
dos recursos são distribuídos por um único
critério: o Valor Adicionado Fiscal (VAF) apurado no município. No segundo, um grande
elenco de indicadores, definidos no âmbito
estadual, é incapaz de reverter, minimanente, o efeito concentrador do peso VAF.
Para corrigir estas distorções, o deputado Paulo Guedes protocolou na Assembleia Legislativa – ALMG – o Projeto de Lei nº
4.773/2017, que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto da
arrecadação do ICMS pertencente aos municípios. O objetivo é alterar os critérios da
Lei Robin Hood, fazendo a redistribuição
dos recursos de forma mais justa e simplificada. Atualmente, a diferença do repasse
per capita entre os municípios mais ricos e
outros que estão em regiões como Norte
de Minas e vales do Jequitinhonha e Mucuri
chega a quase 100 vezes.
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Robin Hood: a divisão que reforça a desigualdade
Artigo publicado no Portal Brasil 247, em 31 de julho de 2015
O território de Minas Gerais é reconhecido por sua diversidade geográfica e por suas
desigualdades regionais. Em todo o Estado,
podemos relacionar como os recursos naturais facilitaram a construção econômica e
como essas vantagens, somadas a outras
que foram construídas no decorrer da história, marcam as diferenças de condições de
vida entre os vários territórios mineiros.
E na ausência de instrumentos para a
correção destas profundas desigualdades,
vemos acentuar o desequilíbrio social entre
os que habitam os lugares mais privilegiados
daqueles que vivem em condições adversas.
A repartição do ICMS deveria ser um
destes instrumentos para a redução das
diferenças que separam as Minas dos Gerais. Infelizmente, não é. Pelo contrário, age no
sentido inverso da lógica republicana, reforçando nossa desigualdade.
A Lei Robin Hood, inspirada na história
do herói mítico inglês que roubava dos ricos
para dar aos pobres, poderia ser um exemplo de justiça social com os municípios mineiros. Em 1995, quando ela foi criada, o então
governador Eduardo Azeredo já falava em
desconcentração de renda. Nas gestões
dos também tucanos Aécio Neves e Anasta-
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sia, a lei passou por várias modificações sempre apoiadas no discurso da distribuição justa da cota-parte do ICMS dos municípios. Mas, o que se viu nesses últimos 20
anos foi o aumento da desigualdade provocado por uma falsa Robin Hood, que tira dos
pobres e dá para os ricos.
A cota-parte do ICMS dos municípios
representa 25% do total do imposto. Em
2014, esse montante destinado aos 853
municípios de Minas Gerais somou R$ 7,8
bilhões. Considerando a população estimada pelo IBGE, os mineiros tiveram um repasse per capita de R$ 376,04. Porém, devido
às distorcidas regras de repartição do
ICMS, observamos grandes variações de
repasse per capita entre os diferentes, e
desiguais, municípios mineiros.
Por exemplo, enquanto um município
situado no rico Quadrilátero Ferrífero (a cerca de 100 km da capital) obteve um repasse
per capita de R$ 10 mil, noutra região, menos abastada, no Vale do Jequitinhonha/Mucuri, encontramos municípios com
um repasse per capita de pouco mais de R$
100,00. Voltamos a lembrar: a "média" apurada para o estado foi de R$ 376,04 por habitante. Porque há tamanha diferença?
Por dois motivos. Primeiro porque o Artigo 158 da Constituição Federal determina
que 2/3 da repartição do ICMS entre estados e municípios devem ter como referência
o Valor Adicionado Fiscal (VAF) apurado no
município. Segundo porque, no âmbito estadual, as regras existentes (embora limitadas) são incapazes de reverter, minimanente, o efeito concentrador do peso VAF.
É um fato que a predominância do VAF
concentra uma riqueza que deveria ser distribuída. Com isto, as distorções regionais
são acentuadas ao invés de serem corrigidas. Nas Regiões de Planejamento Norte,
Jequitinhonha/Mucuri, onde residem 12,7%
da população mineira, foram repassados
apenas 6,2% de todo o montante do Estado.
Nas duas regiões os repasses per capita
foram de R$ 189,33 e de R$ 178,55 respectivamente. Em contraste, temos o valor per
capita transferido para o Triângulo, de R$
565,2 e o valor repassado, por habitante,
para a Região Central, R$ 469,8. Nessas
privilegiadas regiões, ao contrário do que
verificamos ao Norte, a proporção de repasse é maior do que proporção de habitantes.
A verdade é que o peso do VAF faz com
que o imposto apenas retorne para onde ele
foi gerado. Por exemplo, existem apenas 21

municípios que possuem repasse per capita
superior a R$ 1.440,00. Este conjunto de
municípios, com 4,1% da população do
Estado, privilegiados pela geografia, receberam 19% de todo o repasse de 2014. Na
outra ponta, estão os municípios em que o
meio físico é menos favorável e as cidades
predominantemente terciárias. Em muitos
deles, o repasse per capita é inferior a R$
200,00. Em suma, são mais de 2 milhões de
mineiros que, mesmo iguais, recebem repasses muito menores do que os demais.
Outro fator pouco considerado é a extensão territorial dos municípios e o seu papel na
preservação ambiental do Estado. Juntos, o
Norte, o Jequitinhonha e Mucuri ocupam
quase 40% de todo o território de Minas Gerais e podem ser considerados o pulmão do
Estado. A distribuição dos recursos, que poderia ser um incentivo do governo para a preservação dessas matas, acaba por desestimular as regiões penalizadas. Se não, vejamos: um parque de um município da região
de Campo das Vertentes chega a receber R$
380,00 por hectare, enquanto um outro de
um município do Norte de Minas recebe (pasme!) R$ 0,001. A gritante discrepância chega
a quase 4 milhões de vezes.
O que se discute na proposta de revisão
dos critérios da Lei Robin Hood não é simplesmente tirar dos ricos e dar para os pobres, e sim corrigir distorções históricas que
ampliam o abismo da desigualdade em
Minas Gerais. Com pequenas mudanças
nas regras estaduais, é possível reduzir a
distância que separa os valores per capita
repassados aos municípios das diferentes
regiões do Estado. Na prática, isso significa
a melhoria de serviços essenciais como
educação, saúde e segurança, nas regiões
que sempre estiveram à margem do desenvolvimento. É a desconcentração de renda
para gerar justiça tributária e social.

Deputado Paulo Guedes; e o Doutor
em Economia Leonardo Guerra
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Representante do Norte de Minas Gerais na ALMG, o deputado Paulo Guedes quando tomou conhecimento das dificuldades encontradas
pelos moradores dos municípios de São Francisco e Pintópolis em reuniões abertas e com os prefeitos das respectivas cidades, levou ao
conhecimento do Governador Fernando Pimentel quando ainda candidato, que incluiu a obra em sua plataforma de governo

Autorizada construção da ponte entre São Francisco e
Pintópolis: conquista histórica para o Norte de Minas!
Um evento histórico, realizado no dia
19/9, na cidade de São Francisco, marcou o início da realização de um sonho
antigo da população do Norte de Minas.
Acompanhado do deputado Paulo Guedes, o governador Fernando Pimentel
autorizou o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas
Gerais (DEER) a licitar as obras de construção da ponte sobre o Rio São Francisco, na rodovia MG-402, que liga os municípios de São Francisco e Pintópolis.
Com previsão de investimentos da
ordem de R$ 105 milhões, a ponte terá
extensão de 900 metros, 13,8 metros de
largura e acessos com 2,1 km. A expectativa é que a obra facilite a logística de
transporte e escoamento da produção
das cidades do Norte e Noroeste do
Estado, melhorando a qualidade de vida
da população e impulsionando a economia e o desenvolvimento regional.
Paulo Guedes lembrou que a obra já
foi promessa de vários políticos da região nas últimas décadas e, por último,
um compromisso do governador Fernando Pimentel. "A ponte sobre o Rio
São Francisco é um sonho que todos
ouviam dizer, mas poucos acreditavam.
Sabemos que o Estado passa por uma
situação financeira delicada e, mesmo
assim, o governo não tem medido esforços para atender as principais demandas da nossa região", afirmou Paulo Guedes.

“A construção da ponte sobre o Rio São Francisco tem o significado dos sonhos de cada um
de nós", comenta Paulo Guedes sobre o importante investimento no Norte de Minas Gerais

Projeto da ponte Manga/Matias
Cardoso está sendo elaborado
O Norte de Minas Gerais também recebeu uma outra grande notícia: o projeto de
construção da ponte sobre o Rio São Francisco entre os municípios de Manga e Matias
Cardoso. Esses municípios em toda a sua
história enfrentaram problemas por depender de balsa para fazer a travessia, que frequentemente causa polêmica, devido à precária qualidade do serviço e aos preços cobrados. E essa dificuldade o deputado Paulo
Guedes conhece de perto, já que desde que
foi vereador e presidente da Câmara Municipal de Manga, realizou audiências e encaminhou ofícios solicitando providências do
governo de estado.
Por fazer o trabalho de expor a situação
para o executivo e o legislativo mineiro, o
então secretário de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais
Paulo Guedes solicitou ao governador Fernando Pimentel que a obra estivesse entre as
prioridades para o Norte de Minas Gerais. No

dia 8 de dezembro de 2015, data em que se
comemora o Dia dos Gerais no município de
Matias Cardoso, o Governo de Minas Gerais
anunciou a contratação de empresa para
elaborar o projeto da ponte. E hoje o sonho
também se tornou realidade, com o anuncio
da empresa Enecon Engenharia, vencedora
da licitação realizada pelo DEER/MG, que
está responsável pela elaboração do projeto
de engenharia. A previsão é que as condições construtivas para a obra sejam apresentadas no início do próximo ano.
O valor total previsto para a etapa de
projeto da ponte é de R$ 2,4 milhões. Conforme a nota técnica da Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas (Setop), a ponte terá 930 metros de extensão, 13,8 metros
de largura e acessos com 2,1 quilômetros. "A
ponte sobre o Rio São Francisco é uma obra
que representa progresso, geração de renda
e qualidade de vida para a região", disse o
parlamentar.
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Deputado Paulo Guedes trabalha
pelo asfaltamento da MGC-479
Uma demanda urgente e extremamente importante para população norte
mineira é o asfaltamento da MGC-479,
entre Januária e Chapada Gaúcha, que
liga todo o Norte de Minas a Brasília/DF.
A reivindicação tem sido uma bandeira
do deputado Paulo Guedes, que vem
trabalhando em parceria com representantes políticos da região e o Governo
de Minas Gerais, na tentativa de viabilizar os investimentos.
Após articulações do deputado Paulo Guedes, o governador Fernando Pimentel se reuniu com as lideranças da
região, no dia 28/10, quando foi dada a
autorização para que a Secretaria de
Estado de Transportes e Obras Públicas
(Setop) licite o projeto de engenharia da
obra. "Esta é uma conquista extremamente importante, é o primeiro passo
para a concretização deste grande sonho", disse o parlamentar.
Outra iniciativa do deputado Paulo
Guedes na tentativa de viabilizar a obra
tem sido a busca de um movimento su-

Importante conquista é a
autorização, pelo
governador Fernando
Pimentel, para a licitação
do projeto de engenharia
da obra. Termo de
Referência já está sendo
elaborado pelo DEER

prapartidário, envolvendo todos os
senadores e deputados votados na
região. Também no mês de outubro, o
parlamentar solicitou oficialmente a
cada representante político do Norte

de Minas a indicação de emenda individual e de bancada para a obra da MGC479. Na região, uma forte mobilização
das comunidades locais vem dando força a esta importante reivindicação.

Famílias que viviam isoladas entre Januária e Chapada Gaúcha recebem energia elétrica
Para cerca de 100 famílias que viviam praticamente isoladas num pedaço do Norte de Minas, ver a casa iluminada, usar eletrodomésticos, assistir
televisão e beber água gelada parecia
apenas um sonho. Em junho do ano
passado, o deputado Paulo Guedes
presenciou esse drama nas comunidades rurais de Angical, Patos, Jardins, Cajueiro e Retiro dos Bois, que
ficam a cerca de 170 km do município
sede, Januária, e a 80 km da cidade
mais próxima, Chapada Gaúcha.
Ao se deparar com aquela realidade, o deputado gravou um vídeo e enviou ao governador Fernando Pimentel e
à presidenta do Servas e primeira-

ção das primeiras instalações. Junto
com a energia, também foram entregues às famílias mais carentes 30 geladeiras adquiridas por meio do Programa de Eficiência Energética, da Cemig.

Famílias que vivem nas comunidades rurais de
Angical, Patos, Jardins, Cajueiro e Retiro dos Bois
estão entre as 50 mil que serão beneficiadas pelo
Programa de Eletrificação Rural em Minas Gerais

dama, Carolina Pimentel. Duas semanas depois, a Cemig foi autorizada a
iniciar a instalação da luz elétrica nas
comunidades.
Nesse mês de agosto, Paulo Guedes esteve na região para a inaugura-

Sobre o Programa
de Eletrificação Rural
A iniciativa do Governo de Minas
Gerais vai beneficiar cerca de 50 mil
famílias mineiras que ainda vivem no
escuro. Desse total, pelo menos 12.500
estão nas regiões Norte e Nordeste do
Estado. Ao todo, serão 15 mil km de
rede construída em 774 municípios
atendidos e um investimento de 800
milhões de reais.
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Luta pela regulamentação do transporte
alternativo de passageiros continua
A regulamentação do transporte alternativo intermunicipal de passageiros é
uma necessidade crescente dos dias atuais. Com um serviço de transporte precário,
principalmente entre os municípios de menor porte onde há pouca disponibilidade
de ônibus regulares, a população tem utilizado cada vez mais o transporte alternativo, como táxis, vans, ônibus e até a chamada carona solidária. Mas, a falta de
Movimento antigo liderado pelo deputado Paulo Guedes vem ganhando cada vez mais força em Minas Gerais

motoristas e usuários.

Os municípios de Bonito de Minas,
Juvenília, Cônego Marinho, Fruta
de Leite, Ibiracatu, Miravânia, São
João das Missões, Pedras de
Maria da Cruz e Josenópolis foram
contemplados na primeira etapa
do programa. A meta é que todas
as cidades do Estado sejam
beneficiadas ainda em 2018

E esta luta não é de hoje. Há pelo menos oito anos o deputado Paulo Guedes
trabalha na defesa da categoria, que durante muito tempo foi perseguida pelos
órgãos de fiscalização. Atualmente, tramita na ALMG o Projeto de Lei 424/2015, de
autoria do parlamentar. Além de melhorar

Programa +Asfalto beneficia cidades norte mineiras
Outra conquista importante para os
municípios do Norte de Minas Gerais é
o Programa + Asfalto, lançado pelo
Governo do Estado neste mês de dezembro. Em sua primeira etapa nove
municípios da região foram contemplados: Bonito de Minas, Juvenília,
Cônego Marinho, Fruta de Leite, Ibiracatu, Miravânia, São João das Mis-

uma legislação que regulamente o serviço
no estado tem gerado transtornos para

DIVULGAÇÃO

o serviço aos usuários, a proposta preten-

sões, Pedras Maria da Cruz e Josenópolis. O deputado Paulo Guedes conhece de perto a necessidade das
cidades atendidas, e informou que
novamente encaminhou à Secretaria
de Estado de Transportes e Obras Públicas (Setop) a inclusão de outras cidades que atendam os critérios do Programa.

de regulamentar o transporte alternativo
em todo o Estado.
Atento a outros projetos de lei que tramitam na Câmara Federal e no Senado,
Paulo Guedes também tem ampliado o
debate sobre o assunto em Minas Gerais.
Presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, ele solicitou a
realização de audiência pública na ALMG.

Manoel Marques/imprensa MG

APOIO À SAÚDE

Corpo de Bombeiros e Samu
contarão com helicóptero
Uma reivindicação antiga dos municípios do Norte de Minas, que está
sendo atendida pelo governo do Estado. Trata-se da instalação de uma
Companhia Especial de Operações Aéreas para serviços de transporte
de pacientes pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu Macro Norte. O pedido feito pelo deputado Paulo Guedes ao Governador Fernando Pimentel
em 1º de junho deste ano durante a realização do Fórum Regional em
Montes Claros, se tornou realidade, quando o governador anunciou durante a solenidade do Dia dos Gerais, em Matias Cardoso, no último dia
8/12 a destinação do helicóptero.
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Em visita a
cidades e
comunidades
rurais de todo o
Norte e Nordeste
de Minas Gerais,
o deputado Paulo
Guedes conhece
as principais
demandas da
população

Paulo Guedes destina recursos para
investimentos em obras e serviços à população
O deputado Paulo Guedes destinou,
por meio de emenda parlamentar e gestões junto ao Governo de Minas Gerais,
neste ano de 2017, vários recursos para
execução de obras como a construção,
reforma e ampliação de sedes da Polícia
Militar, reforma de parque de exposições,
equipamentos e materiais hospitalares,

além de aquisição de ambulâncias, veículos para atendimentos na área de saúde, patrulhas mecanizadas e veículos
utilitários para apoio das associações
comunitárias.
As ações beneficiam cerca de 50
municípios, melhorando o atendimento
à população. Segundo o deputado, a

destinação dos recursos é feita considerando as principais demandas que chegam por meio das lideranças comunitárias, vereadores e prefeitos do Norte e
Nordeste de Minas Gerais. Os recursos
foram viabilizados pelo Governo de Minas Gerais, por meio das secretarias de
estado de Governo e de Saúde.

ACADEMIAS AO AR LIVRE
Com o objetivo de melhorar a qualidade da saúde e incentivar a prática de atividades físicas nos
municípios do Norte de Minas, o deputado Paulo
Guedes destinou recursos de emenda parlamentar
para compra de equipamentos para instalação de
academias ao ar livre em várias cidades da região.

CARROS PARA A SAÚDE
Uma das grandes dificuldades que envolvem a saúde nos
municípios do Norte de Minas é o transporte de pacientes, principalmente nas cidades que não possuem estrutura para procedimentos de média e alta complexidade. Atento a esta necessidade, o deputado Paulo Guedes destinou recursos de emenda
parlamentar para a compra de veículos que estão melhorando
esse serviço em pelo menos 19 cidades da região.

Samu Macro Norte recebe 26 novas ambulâncias
O Samu Macro Norte recebeu, no último mês de junho, 26 novas ambulâncias. Em audiência com as secretarias de Governo e Saúde, o deputado Paulo Guedes apresentou a demanda, após solicitar e receber
relatório do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do
Norte de Minas – Cisrun que apontava a situação de manutenção urgente em parte dos veículos além do aumento no número de solicitações via
192. As novas ambulância têm o objetivo de fortalecer a rede de urgência e emergência e garantir mais segurança e qualidade no atendimento
à população dos 86 municípios que compõem o Cisrun.
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Lançada a campanha pelo reconhecimento
do Peruaçu como patrimônio da humanidade
A campanha em prol da indicação do Parque
Nacional Cavernas do Peruaçu como patrimônio da
humanidade já reúne várias entidades e tem ganhado força. O movimento, que visa ao reconhecimento
pela Unesco, tem o deputado Paulo Guedes como
um dos principais entusiastas. Em audiência pública
de autoria do parlamentar, realizada no mês de junho, em Januária, ele destacou a importância do
selo para o desenvolvimento do Norte de Minas.
No evento, a campanha recebeu dois importantes apoios: do Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional – IPHAN e do Ministério do Meio
Ambiente. Em Minas Gerais, o movimento também
conta com esteio do Governo do Estado.
A unidade, que possui 140 cavernas catalogadas e mais de 80 sítios arqueológicos registrados

Apoio à agricultura familiar
Numa parceria com o governo do Estado, o deputado Paulo
Guedes tem apoiado ações de fomento à agricultura familiar nas
regiões Norte e Nordeste do Estado. Por meio de indicação de
emenda parlamentar, ele destinou recursos para a compra de tratores e grades aradoras que já estão beneficiando dezenas de comunidades rurais. Os maquinários foram adquiridos pelo Idene, assim
como as 450 toneladas de sementes de milho, feijão e sorgo, que
vão beneficiar cerca de 50 mil agricultores familiares mineiros. Com
a chegada das chuvas e a estrutura para o plantio, a esperança é de
uma boa colheita nas lavouras.

Abastecimento de água
nas comunidades rurais
Milhares de famílias
mineiras estão sendo beneficiadas com a melhoria
do abastecimento de
água. Isso foi possível pelo fato do deputado Paulo
Guedes quando Secretário de estado ter realizado
um levantamento para
saber quais deveriam ser
as metas do Governo do Estado para atender a população.
Atualmente, o Governo por
meio do Idene, está realizando

diversas obras de perfuração e
equipagem de poços tubulares, instalação de cisternas
entre outras.

em uma área de 57 mil hectares, pode se tornar o
primeiro sítio misto do Brasil, com o título de Patrimônio Natural e Cultural. Embora o parque seja ainda
pouco explorado por visitantes, suas pinturas rupestres de até 11 mil anos e a diversidade da fauna e da
flora local atraem a atenção de pesquisadores de
todo o mundo.

Paulo Guedes quer incluir mais
seis municípios na área do IDENE
Um projeto de lei do deputado Paulo Guedes,
que tramita na ALMG, pretende incluir na área de
abrangência do Instituto de Desenvolvimento do
Norte e Nordeste de Minas Gerais – Idene os municípios de Brasilândia de Minas, Bonfinópolis de Minas, Uruana de Minas, Cabeceira Grande, Dom Bosco e Natalândia.
O parlamentar lembra que os municípios possuem características semelhantes aos atendidos pelo
Instituto, porém, por não estarem na área de atuação legal do órgão, ficam prejudicados quanto à
participação nas políticas públicas voltadas para os
municípios mais carentes do Norte e Nordeste de
Minas Gerais. Com 258 municípios em sua área de
abrangência, o Idene tem a missão de promover e
coordenar ações que visem o desenvolvimento sustentável e a redução das desigualdades entre as
regiões mineiras.
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Paulo Guedes é agraciado
com a Grande Medalha JK
O deputado Paulo Guedes
foi agraciado, no úiltimo mês
de setembro, com a Grande
Medalha Presidente Juscelino
Kubitschek. Realizada em Diamantina, terra natal de JK, a
honraria distingue, anualmente, no dia do seu aniversário,
personalidades de Minas Gerais e do país comprometidas
com a construção da democracia, da justiça e do desenvolvimento econômico e social.

Amigo da Casa da Memória:
homenagem em Januária
"A Casa da Memória do Vale
do São Francisco é uma das
referências mais fortes da cultura januarense e norte mineira.
Ter o reconhecimento de um
trabalho realizado em prol desta importante entidade cultural
é motivo de muito orgulho e
satisfação", disse o deputado
Paulo Guedes, que, no último
mês de junho, recebeu o diploma Amigo da Casa da Memória. Segundo a presidente Maura Moreira, a homenagem faz
parte do Projeto Reconhecendo
Valores, uma iniciativa que visa
ao reconhecimento das pessoas que contribuem para a valorização da cultura regional.

Trabalho e empenho de Guedes
garante a melhoria de importantes
estradas do Norte de Minas
Com muito trabalho e empenho junto
ao Governo de Minas Gerais após levar à
Secretaria de Estado de Transportes e
Obras Públicas (Setop) demandas apresentadas pelos prefeitos em reuniões em
seu gabinete, o deputado Paulo Guedes
comemora as melhorias que estão sendo
feitas em várias estradas do Norte de Minas Gerais. A LMG-657, conhecida como
Estrada da Produção, que liga os municípios de Capitão Enéas, São João da Ponte, Varzelândia e Verdelândia ao Projeto
Jaíba (maior projeto de irrigação da América Latina) já começou a receber as obras
de cascalhamento.
Em outro lado, as rodovias MG-161, nos
trechos entre o Rio Mangai e São Romão;
MG-402, entre Pintópolis a Jatobá; LMG-

622, que compreende o trecho do entroncamento da MG-402 até a Serra das Araras
também estão sendo contemplados com
recuperação e revestimento primário.
A MCG-479, entre Januária e Chapada
Gaúcha, é outra que está recebendo investimento em manutenção. Na mesma
região, o trecho da entrada do distrito de
São João também passou por reparos. A
população que mora ou que passa pela
rodovia LMG-626, entre o distrito de Mirandópolis/ Taiobeiras e Curral de Dentro, também já percebe as melhorias das condições da estrada.
O deputado Paulo Guedes afirma que
as melhorias dessas estradas garantem
condições de tráfego e que seu empenho
permanece pelas obras de asfaltamento.

Cidadão Arinense, Gonçalvense,
Várzea-Palmense e Espinosense
Entre as homenagens recebidas pelo deputado Paulo Guedes
nesse ano de 2017, estão também
as de cidadão honorário dos municípios de José Gonçalves de Minas e de Arinos. As honrarias foram conferidas pelas respectivas
Câmaras Municipais, por meio
dos vereadores Stanácio Viana
(José Gonçalves de Minas) e
Alberto Muniz (Arinos). Ainda neste mês de dezembro, Paulo Guedes também foi agraciado com o
mesmo título na cidade de Várzea
da Palma e Espinosa.

