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EDIÇÃO Nº 01 - ABRIL/MAIO/JUNHO/2015

Iran Barbosa participou do 7º Fórum Mundial da Água, sediado em
Daegu e Gyeongbuk, na Coréia do
Sul, entre os dias 12 e 17 de abril
de 2015. Nesse período, o Deputado pôde conhecer mais sobre o
Programa Hidrológico Internacional e participar de discussões sobre Mudanças Climáticas, Governança dos Recursos Hídricos, Água
e Saneamento, Água e Energia,

entre outros. Barbosa retornou à
Assembleia Legislativa de Minas
Gerais, onde preside a Comissão
Extraordinária das Águas, com a
certeza de que o problema hídrico
de Minas tem a ver com gestão, e
acredita que com investimentos
corretos e pontuais, o Estado pode
contornar a crise hídrica e economizar centenas de milhões de reais
no futuro.

emPreendimento imoBiliário Pode
colocar em riSco a mata do Planalto

iran é PreSidente da comiSSão
eXtraordinária daS águaS
Mesmo tomando posse em fevereiro deste ano, o Deputado Estadual Iran Barbosa, já
começou a mostrar seu trabalho. Em momento de crise hídrica, Iran assume a responsabilidade de ser presidente
da Comissão Extraordinária das Águas, que visa debater e buscar soluções para o tratamento, armazenamento
e utilização de água na indústria, agricultura, pecuária e residências. É certo que a população vem fazendo
sua parte ao economizar água, mas isso não basta para resolver um problema que é muito maior. É preciso
desenvolver políticas de planejamento adequado e viabilizar recursos para investir no setor, que é de fundamental
importância para a vida e o desenvolvimento. A população pode se informar e participar de audiências para
tratar o tema, as reuniões acontecerão semanalmente, às quintas-feiras, às 14h30.

PÁG. 02

Participação no 7° Fórum
Mundial da Água, na Coréia
do Sul, gera conhecimento e
novas idéias para Minas.

PÁG. 03

Deputado Iran Barbosa
se coloca à disposição da
população do Vetor Norte.

A mata do Planalto, repleta de nascentes de água, é composta por
áreas particulares e pelo Parque do
Planalto. Parte dessa área verde foi
negociada pelo proprietário com as
construtoras Direcional Engenharia, Rossi Residencial e Petiolare
e poderá receber empreendimento residencial de 115 mil m², onde
serão construídos oito prédios de
15 andares, totalizando 752 apartamentos. O Deputado Iran Barbo-

o Que eStá Por vir

Continuando sua linha de trabalho que o elegeu duas vezes vereador de Belo Horizonte, Iran
busca combater a corrupção e
gerar economia aos cofres públicos, por isso, após receber várias
denúncias de irregularidades e
superfaturamento nas obras do
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ParticiPação no 7° Fórum mundial da água, na coréia
do Sul, gera conhecimento e novaS idéiaS Para minaS

sa participou da Audiência Pública
que discutiu o tema e se mostrou
totalmente contrário à execução
do projeto. Para Iran, Belo Horizonte se tornou forte alvo da especulação imobiliária, e isso reflete
uma tendência preocupante para
os grandes centros urbanos. Quando Vereador de BH, Iran liderou um
movimento que acionou o Ministério Público contra o desmatamento dessa região. Foram realizados

estudos e houve a recomendação
do MP para que a Câmara Municipal de BH não concedesse licença
para execução do empreendimento, mas a Câmara parece ignorar a
recomendação, e aprovou o licenciamento do empreendimento. A
população está fazendo a sua parte e promete não dar trégua. Passeatas, protestos e reuniões estão
sendo realizadas constantemente
para impedir a destruição da mata.

novo Mineirão, Iran Barbosa pretende, em caráter de urgência,
que seja aberta uma CPI para investigar as denúncias de desvio
e superfaturamento na execução
da obra. Para iniciar os trabalhos
e entender melhor como se deu
a reforma e a instalação da nova

gestão, foi solicitada uma reunião
para debater o contrato de parceria público-privada (PPP) firmado
entre o Governo do Estado e a
empresa Minas Arena, bem como
as obras, a exploração, a operação e a manutenção do estádio.
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moradoreS do Bairro itaPoã
Pedem o Fechamento de unidade
Socioeducativa

O Deputado Iran Barbosa, que é
morador do bairro Itapoã em Belo
Horizonte, participou da Audiência Pública realizada no clube XV
Veranistas, no dia 23 de março de
2015. Iran é co-autor dos requerimentos que pedem o fechamento
da unidade de cumprimento de
medidas socioeducativas, e a investigação da motivação da insta-

lação deste tipo de estrutura em
local residencial. Denúncias apontam que a escolha do local pode
ter tido motivações políticas. A
população reclama da falta de segurança no local e o consumo de
drogas nas vias públicas. A Polícia
Militar, representada pelo comando do seu 13º Batalhão, prometeu
intensificar a patrulha na região.

vida política de cada município. Por
isso, o Deputado Estadual Iran Barbosa (PMDB), se colocou à disposição para representar e lutar pelas
causas dessa região junto à Assembleia Legislativa de Minas Gerais
e o Governo do Estado. Segundo
Iran, a população deve se organizar
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Santa
luZia Sem
hoSPital
A população de Santa Luzia
foi pega de surpresa no dia
25 de março de 2015, com o
fechamento do Hospital São
João de Deus, que apesar da
falta de recursos, dava suporte ao atendimento médico pelo SUS à população de
Santa Luzia e região. A partir
do fechamento do hospital, o Pronto Atendimento
São Benedito passou a ser a
única unidade de saúde em
funcionamento e, sobrecarregado, não consegue atender a demanda. O resultado
disso tem sido corredores
lotados, atendimento fora
de locais apropriados e falta
de medicamentos. O Deputado Iran Barbosa solicitou
urgência para a realização
de uma Audiência Pública a
fim de discutir os problemas
e apresentar soluções para
a reabertura do hospital.
A data para a realização do
evento ainda será definida.

o dePutado iran BarBoSa Se coloca à diSPoSição
da PoPulação do vetor norte
Os municípios da RMBH, em especial aqueles situados no vetor norte como Santa Luzia, Vespasiano,
Ribeirão das Neves e Lagoa Santa,
passam por diversos problemas
de infraestrutura e, esse quadro
somente mudará se a população
passar a participar efetivamente da
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e participar, sugerindo a realização
de reuniões e audiências públicas
para discutir e tratar as possibilidades de melhora do sistema de saúde, educação e segurança pública,
por exemplo.

move não atende a demanda e gera
dÚvida SoBre a Sua eFiciÊncia
Completando um ano de funcionamento, o MOVE, sistema que era
visto como solução para atender
e melhorar a qualidade e agilidade
do transporte público para BH e
região de Santa Luzia, Vespasiano,
Justinópolis e Ribeirão das Neves,
ainda apresenta muitos problemas.
Os usuários reclamam de atrasos,
superlotação, defeitos nas portas

de embarque e desembarque, falta de segurança e as constantes
obras nas estações, algumas ainda
inacabadas. Para o Deputado Iran
Barbosa, estudos apontaram que
o sistema utilizando ônibus não
seria a melhor opção para resolver
o problema de transporte público,
mas já que foi escolhido, cabe agora cobrar da prefeitura que o sis-

tema funcione conforme divulgado
antes da implantação. Para isso, o
Deputado Iran Barbosa solicitou
que seja realizada uma audiência
pública para discutir os problemas
técnicos apresentados, atropelamentos, filas, acessibilidade e a falta de segurança do transporte para
os usuários.

iran BarBoSa é
agraciado com
a medalha da
inconFidÊncia
Pelo trabalho realizado e a contribuição para o desenvolvimento de
Minas Gerais, Iran foi um dos homenageados no dia 21 de abril de
2015, com a Medalha de Honra da
Inconfidência. A cerimônia foi realizada na cidade de Ouro Preto/
MG, e contou com a presença de
diversas autoridades e personalidades de Minas e do Brasil.

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