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Em cerimônia feita no Palácio da Liberdade, antiga sede
do governo de Minas, foram entregues os veículos indicados através de emenda parlamentar. Os carros para
transporte de passageiros e a ambulância serão utilizados para atender demandas das secretarias de saúde e
de governo dos municípios agraciados. Dezenas de auto-

ridades e representantes das cidades estiveram presentes na solenidade. O Deputado Iran Barbosa e o assessor
Marcos de Melo, participaram do evento e fizeram a entrega das chaves dos veículos indicados pelo parlamentar
aos representantes das prefeituras.

Cascalho Rico: Um Toyota Etios

Centralina: Uma ambulância Doblô

Limeira do Oeste: Um Toyota Etios

Santa Vitória: Uma Chevrolet Spin

IRAN BARBOSA ENTREGA VEÍCULO PARA A PREFEITURA DE DIAMANTINA

IRAN ENTREGA veículos PARA CIDADES DO TRIÂNGULO | pÁg. 2
ESCOLAS DE RIBEIRÃO
DAS NEVES RECEBEM KITS
DE CARTEIRA | pÁg. 3

IRAN VIABILIZA VIGAS PARA
PONTE EM VESPASIANO | pÁg. 3

KIT ENVIADO POR IRAN
BARBOSA É SUCESSO
EM FRONTREIRA | pÁg. 4

O Deputado esteve em Diamantina para entregar um
veículo Toyota Etios, via emenda parlamentar, que será
utilizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Rural, atendendo a um pedido da administração
municipal. O veículo servirá para a fiscalização de obras
na cidade e possibilitará a prefeitura verificar se tudo está
sendo entregue com baixo custo e com boa qualidade.
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DEPUTADO VIABILIZA VIGAS PARA PONTE EM VESPASIANO

Mais calçadas
e passeios estruturados

KIT ENVIADO POR IRAN É
SUCESSO EM FRONTEIRA

em Iraí de Minas!

As fortes chuvas de dezembro de 2016 levaram a ponte
que ligava o bairro Santo Antônio à MG-10. Desde então, a
população sofre com a ausência da passagem direta para
a rodovia e precisa utilizar caminhos alternativos que aumentam o tempo e o gasto com o deslocamento.
Responsável pelas obras de recuperação, a prefeitura de
Vespasiano fez o possível para acelerar as obras, mas
questões burocráticas e a falta de alguns materiais impediam a sequencia das obras.

Diante da dificuldade, o Deputado Iran Barbosa protocolou um ofício do pedido à Secretaria Estadual de Obras e
Transportes (SETOP) e conseguiu a liberação urgente das
Vigas Metálicas, peças fundamentais para a sustentação
e estruturação da ponte. A partir disso, a prefeitura pode
dar sequencia às obras. Graças a ajuda do Deputado Iran
Barbosa, os transtornos para sair do bairro Santo Antônio
já estão perto do fim!

Assim podemos definir como serão empregados os R$80 mil indicados através
de emenda parlamentar pelo Deputado Estadual Iran Barbosa. O dinheiro já
está disponível na conta da prefeitura do município. A necessidade da construção das estruturas para pedestres na cidade foi tema de uma reunião no
gabinete do parlamentar, que solicitou apoio do Secretário de Cidades, Carlos
Murta, para o atendimento da demanda.
Essa é uma importante conquista para Iraí, fruto de um trabalho conjunto dos
representantes municipais em parceria com o Deputado Iran Barbosa.

ESCOLAS DE NEVES RECEBEM NOVOS KITS DE CARTEIRAS

A comunidade estudantil já pode contar com móveis novos nas salas de aula! Essa é uma antiga demanda dos
diretores de escolas estaduais de Ribeirão das Neves
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que acaba de ser atendida graças ao empenho do Deputado Iran Barbosa, que protocolou um ofício do pedido
ao governo do Estado e a secretaria de educação para
conseguir a liberação de kits de mesas e cadeiras para
professores e alunos da rede pública.
Ao todo, foram entregues quase 3mil conjuntos de mesas
e cadeiras para estudantes e 71 conjuntos para professores, distribuídos entre as escolas estaduais: Vereador
José Roberto Pereira, no bairro Botafogo; José Joaquim
Lages, no Esperança; Henrique Sapori, no bairro Veneza
e Professor Helvécio Dahe, no Conjunto Henrique Sapori.

REMETENTE
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Para incentivar as famílias de agricultores do município de Fronteira
a comercializarem seus produtos
de maneira mais fácil e organizada,
o Deputado Iran Barbosa destinou
através de emenda parlamentar, um
“Kit Agricultura”, composto por 10
barracas, 10 Jalecos, uma balança
de precisão e 60 caixas de plástico.
O material está sendo utilizado na
feira do distrito de Santo Antônio
do Rio Grande (Lagoa Seca), e já é
um sucesso aos sábados, próximo
à represa. O assessor do Deputado
Iran Barbosa, Marcos de Melo, prestigiou o evento de inauguração.

