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INFORMATIVO DO MANDATO

Em Defesa dos Animais!
IRAN APRESENTA PROJETO QUE PREVÊ A
INSTALAÇÃO DE CÂMERAS EM PET SHOPS
Está pronto para ser votado no plenário da Assembleia Legislativa
o Projeto de Lei 3813/2016, de autoria do deputado Iran Barbosa, que prevê a instalação de câmeras de monitoramento em Pet
Shops. Após uma série de denúncias de maus tratos e reportagens
exibidas na imprensa, o parlamentar decidiu apresentar a proposta.

EDIÇÃO Nº 09 - SETEMBRO/OUTUBRO/2016

De acordo com o texto, apenas os estabelecimentos localizados
em cidades com mais de cem mil habitantes seriam obrigados a
Foto: Sarah Dutra / UFMG

implantar o sistema. Cada cliente terá uma senha de acesso para
acompanhar o serviço em tempo real pela internet. “O objetivo
é estimular o mercado a oferecer serviços com qualidade e boas
práticas ao tratamento dos animais. Chega de maus tratos a quem
não pode se defender.

HOSPITAL RISOLETA NEVES RECEBE REPASSE
APÓS PEDIDO DE IRAN BARBOSA
Após realização de audiência pública a pedido do
deputado Iran Barbosa, o Governo de Minas Gerais
anunciou, no início do mês de outubro, o aumento
de R$ 800 mil no repasse para o Hospital Risoleta
Neves. Segundo o governador, o estabelecimento,
que fica na região Norte da capital, poderá receber
um valor ainda maior a partir de 2017.
Em julho deste ano, o atendimento na pediatria
foi suspenso por falta de recursos. Cerca de 800
crianças deixaram de ser atendidas mensalmente.
Segundo Iran, este foi apenas o primeiro passo para
retomar o funcionamento total da unidade. “Vamos

acompanhar de perto a situação do Risoleta, que
é um hospital muito importante não só para Belo
Horizonte, mas também para cidades do chamado
Vetor Norte, como Ribeirão das Neves, Santa
Luzia, Vespasiano, entre outras”, afirmou.
O deputado acrescentou que outra medida importante é definir quem ficará responsável pelos
repasses, que atualmente são feitos pelo município,
estado e a União. “Vamos nos esforçar para ver o
hospital funcionando com todos os serviços e com
mais qualidade para a população”.

DEPUTADO IRAN BARBOSA AJUDA A DESTINAR MAIS
DE R$ 600 MIL PARA UTI NEONATAL EM PIRAPORA
A saúde sempre foi uma das preocupações do Deputado Iran Barbosa. Por isso, o parlamentar sempre
buscou junto ao governo do estado, recursos para melhoria da estrutura e do atendimento à população. Foi
assim na cidade de Pirapora, onde uma solicitação feita pelo Deputado Iran Barbosa, em conjunto com o
Prefeito Léo Silveira e o Secretário Municipal de Saúde, Rogério Pontes, ajudou a destinar mais de R$600mil
para aquisição de materiais e equipamentos para a Fundação Hospitalar Doutor Moisés Magalhães Freire e
auxiliou no custeio da UTI Neonatal.
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CIDADES MINEIRAS RECEBEM VEÍCULOS
COM A AJUDADO DEPUTADO IRAN BARBOSA
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IRAN É DECISIVO PARA O LICENCIAMENTO DE
USINAS SOLARES NO NORTE DE MINAS

DEPUTADO UTILIZOU
O TWITTER PARA
DIVULGAR O FEITO
HISTÓRICO

O deputado Iran Barbosa destinou, por meio de indicações e emendas
parlamentares veículos para nove cidades mineiras e duas instituições,
localizadas em Esmeraldas e Espinosa, até o momento. São ônibus para o
transporte escolar, carros de transporte de passageiros, vans e ambulâncias,
que vão contribuir para a qualidade de vida da população. Confira na lista
abaixo quais locais já foram beneficiados e aguarde as cidades que ainda irão
receber outros veículos.
Deputado Iran Barbosa e Leleu,
Prefeito de Gurinhatã

• Capinópolis – uma ambulância
• Carneirinho – dois ônibus escolares
• Esmeraldas (Centro Restauração Vida Nova) – uma ambulância
• Espinosa (Associação Prod. Rurais) – um carro de passageiros
• Gurinhatã – um ônibus escolar
• Icaraí de Minas – quatro carros de passageiros
• Pirajuba – um carro de passageiros
• Raul Soares – uma ambulância e um carro de passageiros
• Santo Antônio do Rio Abaixo – um carro de passageiros

Vereador Genomar, Deputado Iran Barbosa
e Willian, Prefeito de Carneirinho

• São João do Oriente – uma ambulância
• Vermelho Novo – uma Van Ducato

Final feliz na luta pela instalação da maior usina de energia solar da
América Latina em nosso estado. Foram assinadas na segunda-feira
(11/7) as licenças necessárias para início das obras, que vão gerar cerca
de três mil empregos diretos e indiretos. Os investimentos ultrapassam
os R$ 2 bilhões em dois anos e meio e podem chegar a R$ 6 bilhões
em dez anos.
“Uma grande vitória para Minas Gerais. Fico feliz por ter intermediado
toda a discussão e que o desfecho seja o do progresso para nosso
Estado, em especial na cidade de Pirapora e municípios próximos”, afirmou Iran.

@iranbarbosa

A nova usina trará para Pirapora um novo tempo.

• Viçosa – um carro de passageiros

Confira o vídeo de apenas 1 minuto em que o prefeito
de Pirapora, Leo Silveira, e o presidente da Solatio
Energia, Pedro Vaquer, elogiam a participação do
deputado Iran Barbosa.

Acesse:
www.euacredito.com/mandato/videos

Prefeito Celio Nesce, de Raul Soares e
o Assessor do Dep. Iran Barbosa,
Guilherme Regatos

ESPORTE

ou utilize o leitor de código
de barras do seu celular na
imagem ao lado.

Reforma e revitalização do Tereza Cristina Esporte Clube, em Santa Luzia, está pronta! O Deputado Iran
Barbosa destinou cerca de R$ 70 mil para a realização das obras.
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R. RODRIGUES CALDAS, 30 - GAB. 209 - SANTO AGOSTINHO
BELO HORIZONTE - MG - CEP. 30.190-921 - TEL.: (31) 2108-5285

DEPUTADO IRAN BARBOSA
REMETENTE

Depois

facebook.com/iranbarbosa
@iranbarbosa
dep.iran.barbosa@almg.gov.br

Antes

Falecido

Prefeito Joaquim “Véio”, de São João do
Oriente e o Assessor do Dep. Iran Barbosa,
Guilherme Regatos

Ausente

Pastor João Marcos, presidente do Centro
Restauração Vida Nova, de Esmeraldas e o Assessor
do Dep. Iran Barbosa, Guilherme Regatos

