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R$ 1 MILHÃO PARA A SAÚDE
EM DIAMANTINA E VESPASIANO

EDIÇÃO Nº 13 - MAIO/JUNHO/2017

/Imprensa PBH

Venda Nova vai ganhar um novo Batalhão de Polícia
Graças ao trabalho do Deputado Iran Barbosa | pÁg. 3

Mais uma vez, o Deputado
Estadual Iran Barbosa mostra
porque está entre os deputados que possuem maior atuação na saúde em Minas Gerais. Ele é o autor das emendas

parlamentares que destinaram
R$400mil para o Fundo Municipal de Saúde de Vespasiano
e outros R$600mil para Diamantina. Esse dinheiro é fundamental para custear a aquisi-

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

A IMPORTÂNCIA DE CONTAR COM UM DEPUTADO ATUANTE

DESTINADO PARA SAÚDE EM

DIAMANTINA E VESPASIANO
17 novas viaturas
destinadas para
três municípios | pÁg. 2

mais recursos
para santana
do paraíso | pÁg. 4

NOVO
BATALHÃO

POLÍCIA
MILITAR

SANTA LUZIA RECEBE
AMBULância após
indicação | pÁg. 4

o Estado, com o objetivo de
buscar os recursos necessários
para suprir as demandas.
Quando

uma

cidade

conta

17 novas viaturas

Seis novos veículos foram entregues ao sistema prisional
de Ribeirão das Neves em
uma cerimônia realizada na Cidade Administrativa. Os automóveis, todos zero km, ajudarão as equipes de segurança
no transporte e na escolta dos
detentos. Além disso, outras
onze novas viaturas foram en-

tregues à Polícia Civil. As corporações de Ribeirão das Neves,
São José da Lapa e Vespasiano
já contam com os novos veículos
desde o fim do ano passado.
O Deputado Iran Barbosa se empenhou junto ao governo do Estado para que essas 17 viaturas
fossem rapidamente colocadas à
disposição dos três municípios.

com um representante atuante
na Assembleia Legislativa, ela
larga na frente na luta por melhorias e investimentos.
Marlon Leandro/Imprensa PC

R$ 1 MILHÃO

O Deputado estadual é o representante eleito pela população que pode mediar as negociações entre a Prefeitura e
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SANTANA DO PARAÍSO

SANTA LUZIA
RECEBE
AMBULÂNCIA

APÓS INDICAÇÃO DO
DEPUTADO IRAN BARBOSA
Marcelo Sant’Anna / Imprensa MG

/Imprensa PBH

VENDA NOVA

IRAN TRABALHA POR MAIS RECURSOS PARA

TERÁ O MAIOR BATALHÃO
DE POLÍCIA DO ESTADO

| 04

A região de Venda Nova vai
ganhar um novo Batalhão de
Polícia! Graças ao trabalho do
Deputado Iran Barbosa, foi assinado um protocolo de intenções entre a Prefeitura de Belo
Horizonte e a PM para que

seja instalado no bairro Nova
América o maiore complexos
do Estado, o 49° Batalhão de
Polícia Militar. O local escolhido
é o terreno do antigo Centro Social, na Rua João Ferreira da Silva, mas que também tem acesso

pela Avenida Padre Pedro Pinto.
O Prefeito Alexandre Kalil e o
Comandante-Geral da PM, Coronel Helbert Figueiró, assinaram o documento. Iran Barbosa
foi o principal interlocutor entre a PBH e a PM.

MAIS SEGURANÇA COM O MAIOR BATALHÃO DO ESTADO
•5
 0 viaturas a mais circulando
pela região;

• Ocupação de um local que
atualmente está abandonado;

•R
 edução do tempo de deslocamento de viaturas para apenas 9 minutos;

• Mais espaço para treinamento
e preparação dos Policiais e
da Guarda Municipal;

•N
 ova sede para a Companhia
do Tático Móvel, que combate
a criminalidade de alta periculosidade.

O Deputado Iran Barbosa se
reuniu com os vereadores Tião
Dubeijo e João da Associação,
de Santana do Paraíso. Participaram também do encontro
os assessores do Deputado
Federal Marcelo Álvaro Antônio, Beto e Jandir Vieira. Na
pauta, importantes demandas
do município que serão enca-

minhadas pelo Deputado Iran
Barbosa em conjunto com o
Deputado Federal Marcelo
Álvaro Antônio. “A intenção é
unir forças para que os objetivos sejam alcançados de maneira mais rápida e a cidade
possa contar com os recursos
para atender às solicitações
dos vereadores”, disse Iran.

ACADEMIAS POPULARES
Uma das demandas trazidas
pelos vereadores de Santana
do Paraíso, foi a instalação de
duas academias populares na
cidade, e o Deputado Iran Barbosa se comprometeu a fazer
a indicação na próxima oportunidade.
PARA USO DOS CORREIOS
Mudou-se

Não procurado

Reintegrado ao Serviço
Postal em __/__/__

Recusado

CEP

Falecido

Não existe nº indicado

__/__/__ ______________
Responsável

Ausente

Informação escrita pelo
porteiro ou síndico

Desconhecido

Uma grande conquista para o
povo de Santa Luzia! Após indicação do Deputado Iran Barbosa, a cidade recebeu uma ambulância do Governo do Estado.
A cerimônia de entrega foi realizada no Palácio da Liberdade,
em Belo Horizonte. O veículo
zero km, avaliado em R$105
mil, será usado para o transporte de pacientes da Rede Pública, nas urgências e na transferência de hospitais. Além de
Iran Barbosa, compareceram ao
evento a Prefeita Roseli, o vereador Ivo e a secretária de Saúde,
Karina, que trabalharam em conjunto para consolidar a indicação
para a cidade.
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