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EDIÇÃO Nº 3 - SETEMBRO/OUTUBRO - 2015

No decorrer dos meses de Junho a Agosto, foram realizados
encontros regionais nas cidades
de Montes Claros, Divinópolis, Governador Valadares, Ubá, Poços de
Caldas, Belo Horizonte, Araçuai,
Paracatu e Uberlândia. Os encontros mostraram a diversidade dos
problemas vividos por um Estado
do tamanho de Minas Gerais, onde
cada região apresenta um cenário
próprio. No Triângulo mineiro, por
exemplo, não falta chuva como no
norte de minas, que por sua vez,
oferece as melhores condições
para implantação de Usinas Solares, que poupariam recursos hídricos no Estado.
Vários assuntos relativos ao saneamento, recuperação e conservação de nascentes e fontes alternativas de geração de energia,
foram levantados nesses encontros regionais, que reuniram todas
as sugestões em documentos, que
serão lidos e discutidos durante a
plenária ﬁnal em Belo Horizonte.
Ao ﬁnal do Seminário, será elaborado um documento que servirá
de base para um novo marco regulatório da água em Minas.
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PARACATU

UBERLÂNDIA

ENTRE OS DIAS 28 DE SETEMBRO E 2 DE OUTUBRO DE
2015, BELO HORIZONTE SEDIARÁ A PLENÁRIA FINAL
DO SEMINÁRIO “ÁGUAS DE MINAS III”.
O seminário é um evento oﬁcial, realizado pela Assembleia Legislativa de Minas
Gerais, para discutir a crise hídrica, a ﬁm de elaborar planos que busquem soluções, principalmente no
campo da atividade parlamentar, em parceria com especialistas, estudiosos, instituições e organizações
públicas e privadas, e a sociedade civil como um todo.

PÁG. 02
USINA DE ENERGIA SOLAR
INVESTIRÁ MAIS DE R$1,5
BILHÃO EM PIRAPORA.

PÁG. 03
NEVES RECEBERÁ TERMINAL
DEFINITIVO PARA O MOVE,
ALÉM DE OUTRAS OBRAS.

PÁG. 04
PASSEATA PELA PRESERVAÇÃO E
CRIAÇÃO DE ESTAÇÃO ECOLÓGICA
NA MATA DO PLANALTO.

USINA DE ENERGIA SOLAR INVESTIRÁ
MAIS DE R$1,5 BILHÃO EM PIRAPORA
Pirapora poderá se tornar a maior
produtora de energia solar da
América do Sul e gerar, até 2017,
entre 4 e 5 mil empregos diretos
na montagem da usina fotovoltaica, além de gerar Royalties para o
município. Esse cenário só se tor-

nou possível devido à atuação do
Deputado Iran Barbosa, junto ao
Ministério Público e a Secretaria
de Meio Ambiente, que identiﬁcou
erros que impediam este tipo de
investimento no Estado. A Usina
Solar de Pirapora será instalada em

uma área de 800 hectares, arrendada na Fazenda Marambaia, e a
previsão é que sejam produzidos
em cerca de 370 megawatts, ou
seja, mais energia que a hidrelétrica de Três Marias.
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RIBEIRÃO DAS NEVES RECEBERÁ TERMINAL DEFINITIVO
PARA O MOVE, ALÉM DE OUTRAS OBRAS

relatadas durante a reunião.
Outra reivindicação foi a melhoria
da iluminação e da pavimentação
da avenida Juscelino Kubitschek,
uma das principais do município,
e que não está preparada para o
tráfego de veículos pesados, resultando em buracos, afundamentos e
vazamentos de tubulações de água
e esgoto.
O Deputado Iran Barbosa usou
a palavra para dizer que rivalidades
políticas vêm atrapalhando as conquistas para a cidade, e isso precisa
melhorar. Iran aﬁrmou também que
o sistema MOVE foi planejado para
Belo Horizonte, o que foi um erro,
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Em Audiência Pública realizada
no dia 10 de julho de 2015, os moradores da cidade de Ribeirão das
Neves criticaram a precariedade
da estação do Move na região de
Justinópolis que está inacabada.
Segundo usuários do MOVE, as
linhas troncais são muito demoradas, inviabilizando a integração,
fazendo com que usuários que utilizam o cartão Ótimo paguem duas
tarifas no lugar de uma. Além disso, a falta de transporte noturno
e nos ﬁnais de semana, a péssima
situação das vias públicas, insuﬁciência de veículos e a falta de uma
estação central na cidade, foram

IRAN BARBOSA REPRESENTOU A ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA NO LANÇAMENTO DO PROGRAMA
MINAS DIGITAL, DO GOVERNO ESTADUAL

considerando que o sistema atende usuários da região metropolitana, e pediu uma atenção maior do
governo estadual para a região.
O secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas, Murilo
Valadares, anunciou durante a audiência pública que o governador
Fernando Pimentel assinará as
ordens de serviço para iniciar as
obras de um terminal deﬁnitivo em
Justinópolis e para recuperação
asfáltica da avenida Juscelino Kubitschek e do entorno da estação.
De acordo com Valadares, há R$ 14
milhões disponíveis para a obra.

O Deputado Iran Barbosa esteve presente na Cidade Administrativa para participar do lançamento
do Programa Minas Digital, onde
representou oﬁcialmente a Assembleia Legislativa. O Governador
Fernando Pimentel discursou aos
presentes sobre a importância do
programa. Atualmente, cerca de
300 empresas digitais estão ativas
em Minas Gerais, e o objetivo é
ampliar as atividades do setor para
transformar o Estado em referência
mundial no campo da inovação e da
educação tecnológica.

Atualmente, cerca de 300 empresas digitais estão ativas em Minas
Gerais, e o objetivo é ampliar as atividades do setor para transformar
o Estado em referência mundial no
campo da inovação e da educação
tecnológica. A expectativa é que sejam gerados investimentos da ordem
de R$1 Bilhão nos próximos 10 anos
entre recursos públicos e privados.

A primeira fase do programa Minas
Digital deve ser a inscrição de estudantes interessados em cursar disciplinas de ensino superior, técnico ou
pós-graduação relacionadas à área
de tecnologia como: desenvolvimento de softwares e games, mídias
digitais e programação. Depois, será
aberta a fase de estudos para criação
de empresas de economia digital.
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Na Assembleia, o deputado Iran
Barbosa já trabalha na elaboração
de um Marco Zero que possa entrar
em discussão no segundo semestre deste ano. “Já demos início mas
ainda é preciso concluir os estudos
antes da elaboração de um Projeto
de Lei que possa regulamentar e
fortalecer a expansão do programa”,
disse Barbosa.

IRAN BARBOSA PARTICIPOU DA PASSEATA PELA
PRESERVAÇÃO DA MATA DO PLANALTO E PROPÕE A
CRIAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO ECOLÓGICA NO LOCAL
Sábado, dia 08 de agosto de 2015,
foi o dia escolhido para protestar
contra o desmatamento da Mata do
Planalto. Moradores do entorno se
organizaram em uma grande caminhada, que partiu da concentração
na Avenida General Carlos Guedes,
no bairro Campo Alegre, passou
pelo centro comercial da Avenida
Dr. Cristiano Guimarães, entre os
bairros Planalto e Itapoã, e terminou com uma grande corrente de
oração às margens da Mata do Pla-

nalto, no antigo Campo do Aliança.
O objetivo da passeata, que contou com o apoio logístico da polícia
militar, era chamar a atenção das
autoridades para a preservação da
Mata do Planalto, um local repleto
de nascentes de água e rico em biodiversidade animal e vegetal, que
pode ceder lugar a um condomínio
de prédios com mais de 750 apartamentos.
O Deputado Iran Barbosa, exímio
defensor da preservação das matas

remanescentes na capital, foi convidado e participou ativamente do
evento, onde pôde conversar com
moradores e ambientalistas sobre
o projeto de sua autoria, já apresentado na Assembleia Legislativa,
que pretende transformar a Mata
do Planalto em uma Estação Ecológica, caso a justiça mantenha a recomendação do Ministério Público
para não autorizar a construção de
prédios na região.

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