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TrABALHO DE DESTAQUE Em DIAmANTINA

DESTINADOS PARA A SAÚDE em DIAMANTINA

O Deputado Iran Barbosa já é 
um dos deputados mais atuan-
tes no município de Santa Lu-
zia. Dessa vez, o parlamentar 
destinou um veículo Fiat Uno, 
zero km, para a secretaria de 
saúde. O automóvel foi rece-
bido pelo secretário de saúde 
da cidade, Luciano Murta, e 
pelo Diretor de hospitais, Dr. 
Gustavo Aquino; que repre-
sentaram a prefeita Roseli, em 
uma cerimônia realizada dia 7 
de agosto, na Cidade Adminis-
trativa.

Além do Fiat Uno, Iran conse-
guiu junto ao governo estadu-
al a indicação de:
•  uma ambulância para a secre-

taria de saúde no valor de 
r$105 mil

•  r$70 mil - reforma e ampliação 
do vestiário do teresa cristi-
na esporte clube

•  r$10 mil para a aquisição de 
equipamentos para a escola 
estadual são João da escócia

É importante ressaltar que as 
conquistas para Santa Luzia 
são fruto do trabalho do De-
putado Iran Barbosa em parce-
ria, principalmente, com a Pre-
feita Roseli, com as secretarias 
de Saúde e de Esporte, e com 
o vereador Ivo Melo, autor de 
vários requerimentos enviados 
ao gabinete do parlamentar.
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Mais uma vez, Iran Barbosa 
mostra porque está entre os 
deputados que possuem maior 
aprovação dos moradores de 
Diamantina. Ele é o autor de 

uma emenda parlamentar que 
destinou R$600mil para o 
Fundo Municipal de Saúde da 
cidade. Esse dinheiro é funda-
mental para custear a aquisi-

ção de medicamentos e outros 
suprimentos necessários para 
o diagnóstico, tratamento e a 
prevenção de doenças na rede 
pública da cidade.

Cumprindo o seu primeiro 
mandato como Deputado Es-
tadual, Iran Barbosa já tem 
participação de destaque em 
Diamantina. Além de destinar 
o recurso para a saúde, ele tra-
balha para promover a repac-
tuação, a fim de melhorar as 

condições para a realização de 
exames de média e alta com-
plexidade, as cirurgias eletivas 
e as transferências de pacien-
tes graves para grandes cen-
tros de referência, como Belo 
Horizonte. Iran atuou também 
junto à Cooperativa de Ga-

rimpeiros do Jequitinhonha, 
Ministério Público e a Secre-
tária de Meio A mbiente para 
a legalização da atividade de 
garimpeiro na região, o que 
beneficiou mais de setecentas 
famílias que trabalhavam na 
informalidade.

mAIS Um VEÍcULO pArA A SAÚDE Em SANTA LUZIA



Água, esgoto, luz e a regularização dos terrenos passam
a fazer parte da realidade dos moradores da comunidade
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Quem acompanha o traba-
lho do Deputado Iran Barbo-
sa sabe que ele se tornou o 
principal interlocutor entre a 
comunidade e o poder público 
na luta pela urbanização da re-
gião do Dandara. Desde quan-
do era vereador na capital ele 
carrega esta bandeira. Agora, 
como Deputado Estadual, Iran 
conseguiu importantes avan-
ços para a comunidade.

•  Instalação da rede de água e 
esgoto da COPASA, em feve-
reiro deste ano;

•  Início da regularização dos ter-
renos, através da Companhia 
Urbanizadora e de Habitação 
de Belo Horizonte (Urbel);

•  Compromisso da CEMIG de 
ativação da rede de energia 
elétrica para finalizar o proces-
so de urbanização.

As obras não param e a comu-
nidade do Dandara já tem mui-
to o que comemorar!

prEFEITO ALEXANDrE KALIL VISITA DANDArA 
AO LADO DO DEpUTADO IrAN BArBOSA
No último dia 26 de agosto, mais 
uma vez o Deputado Iran Bar-
bosa esteve na comunidade do 
Dandara. Desta vez, ao lado do 
Prefeito de Belo Horizonte, Ale-
xandre Kalil. Eles acompanharam 
as obras de melhoria na rede de 
água e esgoto, regularização dos 

terrenos através do PRU (Plano 
de Regulamentação Urbana) e a 
ligação de luz, compromisso este 
firmado com a CEMIG.
Durante a visita Iran fez ques-
tão de reiterar seu compromisso 
de trabalhar pela comunidade, 
postura que ele adota desde os 

tempos em que era vereador na 
capital. “Sou um apoiador e que-
ro que a população do Dandara 
tenha uma qualidade de vida me-
lhor, e isto começa pela implan-
tação dos serviços básicos. Ainda 
podemos fazer muito mais por 
este povo”, afirmou Iran.
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IrAN VISITA A rEGIÃO DO pONTAL 
DO TrIÂNGULO mINEIrO

O Deputado Iran Barbosa 
participou de uma reunião 
na sede da COPASA e soli-
citou o empenho da diretoria 
da companhia para resolver 
um grave problema de sane-
amento na região do bairro 
Belvedere (Ribeirão das Ne-
ves), a ligação do sistema de 
esgoto.
Iran se preparou para o en-
contro. Ele elaborou um 
documento e organizou um 
abaixo-assinado com mais de 
300 assinaturas. Para isso, 
o Deputado contou com a 
ajuda dos representantes da 
comunidade (Willian, Edna e 
Paula), da equipe do próprio 
gabinete e também do vere-
ador, Carlinhos Figueiredo.
Após a reunião, a diretoria 
da COPASA informou que 
um processo de licitação 
será iniciado em setembro, e 
espera atender a demanda o 
mais rápido possível.

Em uma jornada de quase 
dois mil quilômetros partindo 
da capital, o Deputado Iran 
Barbosa visitou as cidades de 
Fronteira, Pirajuba, Iraí de Mi-
nas, Campo Florido, Planura e 
Nova Ponte. Na oportunidade, 
Iran se reuniu com políticos e 
lideranças da região para veri-
ficar as necessidades de cada 
município, além de definir as 
próximas metas para destina-
ção de recursos e elaboração 
de projetos. Iran é um dos 
parlamentares que mais traba-
lham para o desenvolvimento 
do Pontal.

BELVEDErE, Em 
rIBEIrÃO DAS
NEVES, VAI rEcEBEr 
SErVIÇO DE
ESGOTO DA cOpASA

“Agradeço a excelente re-
cepção que tive nessa via-
gem, são pessoas muito im-
portantes para mim e que 
tenho como amigas, inde-
pendente do trabalho polí-
tico que realizamos juntos. 
Vou me empenhar cada vez 
mais para conseguir os re-
cursos necessários junto ao 
governo estadual para ver o 
Pontal do Triangulo Mineiro 
cada vez se desenvolvendo 
mais. Muita coisa boa está 
por vir”, disse Iran.


