Novembro/Dezembro de 2015 - Informativo do Mandato

2

INFORMATIVO DO MANDATO

PROPOSTA DE IRAN BARBOSA PREVIA VERBA PARA
FISCALIZAÇÃO DE MINERADORAS E SUAS INSTALAÇÕES

EDIÇÃO Nº 4 - NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2015

ACORDO HISTÓRICO BENEFICIA GARIMPEIROS
Da região de DIAMANTINA | Minas Gerais
Graças a uma intervenção do deputado Iran Barbosa,
pela primeira vez na história os garimpeiros da região
de Diamantina vão poder atuar de maneira legalizada.
Foi assinado em dezembro um Termo de Ajustamento
de Conduta (TAC) que autoriza e normatiza a ação dos
trabalhadores.
O deputado foi o responsável por intermediar as
conversas entre as partes envolvidas. O acordo foi
firmado pela Cooperativa de Garimpeiros do Jequitinhonha, Ministério Público e a Secretaria de Meio Ambiente (Semad).

A exploração mineral está liberada a partir de agora em áreas específicas da região, desde que não haja
uma agressão ao meio ambiente. O acompanhamento
das atividades será constante por parte das autoridades. Cerca de 700 famílias serão beneficiadas com a
decisão.
“Fico feliz por fazer parte deste momento histórico. Graças à nossa intervenção foi possível contribuir com as famílias, colocando os trabalhadores
na legalidade. E o melhor: sem agredir a natureza”,
afirmou Iran Brabosa.
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No dia 05 de novembro, Minas
Gerais viveu uma das maiores tragédias da sua história! O rompimento da barragem no distrito de
Bento Rodrigues, em Mariana, deixou muitos mortos, desabrigados e
destruiu a fauna de vários pontos
de Minas e do Espírito Santo.
O prejuízo é incalculável e a situação denuncia um fato grave em
nosso estado: a falta de uma legislação rigorosa, que fiscalize e puna

os que cometerem irregularidades.
Tragédias como essa de Mariana
poderiam ser evitadas. Quando
o deputado Iran Brabosa propôs
a alteração nos valores cobrados
pela Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração
e Aproveitamento de Recursos Minerários (TFRM) do nióbio, metal
extraído em abundância no nosso
estado, parte do dinheiro arreca-

dado deveria ser utilizado para
a fiscalização dos espaços onde
existe a exploração mineral.
O texto, porém, acabou derrotado, e o Estado segue ainda sem
recursos e planejamento para aumentar a fiscalização de empresas
com alto risco de causar danos ao
meio ambiente. O Governo de Minas se comprometeu a enviar um
projeto de lei para tratar do tema
em 2016.

Deputado apura possível rodízio velado
Comissão Extraordinária das
Águas da Assembleia Legislativa
quer saber se a Copasa implantou
um “rodízio velado” em vários pontos do estado, com destaque para a
região metropolitana de Belo Horizonte. O tema deveria ter sido discutido durante audiência pública
na Assembleia, mas a presidente da
Copasa, Sinara Meireles, não compareceu. O requerimento para a
audiência pública foi assinado pelo

deputado Iran Barbosa (PMDB),
que, após acompanhar o trabalho
das empresas nos últimos meses,
detectou que os cortes no abastecimento para execução de serviços de manutenção no sistema de
abastecimento estão cada vez mais
frequentes. Com isso, milhões de
pessoas acabam prejudicadas.
Além do suposto racionamento,
a comissão quer avaliar a situação

dos municípios mineiros e o que
tem sido feito para evitar o desperdício de água. “Queremos um
detalhamento do serviço prestado. Os cortes afetam os moradores
e o serviço, em alguns casos, não
foi reestabelecido dentro do prazo
estipulado. A presidente não compareceu à primeira audiência, mas
nós vamos batalhar para esclarecer
o assunto”, afirmou Iran Barbosa.
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SEMINÁRIO DAS ÁGUAS SE ENCERRA COM PROPOSTA
DE UM PLANO ESTADUAL DE SEGURANÇA HÍDRICA

prioritária. “Esta não foi a primeira
vez que os moradores e comerciantes da região da Vilarinho foram atingidos. É um problema histórico. O pior foi que ouvimos dos
representantes da Prefeitura que
não há, neste momento, nenhum
projeto ou obra emergencial prevista. Por isso queremos celeridade para resolver o impasse”, afirmou.
Moradores da região que tiveram suas casas afetadas pela enchente poderão pedir isenção de
IPTU junto à prefeitura de Belo
Horizonte, mas casos serão avaliados individualmente após vistoria
do local.
Foto: EM/DA PRESS

A Comissão Extraordinária das
Águas recebeu, no fim do mês de
outubro, representantes da Prefeitura de Belo Horizonte para
discutir sobre a necessidade de
obras emergenciais no sistema de
drenagem da capital, em especial
na região da avenida Vilarinho, em
Venda Nova, que alagou recentemente. Durante o encontro, foram
apresentadas diversas solicitações
para amenizar os problemas enfrentados atualmente.
O deputado Iran Barbosa (PMDB),
presidente da comissão, ressaltou
que a região convive com o problema há anos e o poder Executivo deveria tratar a situação como

Após solicitação do deputado
Iran Barbosa e realização de reunião com moradores e representantes da Copasa, medidas técnicas foram tomadas para controlar
o mau cheiro resultante da emissão de gases em uma estação de
esgoto nas proximidades do Conjunto Henrique Sapori, em Ribeirão das Neves.
De acordo com relatório apresentado pela empresa de saneamento, foram adotadas medidas
iniciais para amenizar os problemas. O espaço funciona desde fevereiro deste ano e os moradores
reclamavam muito, principalmente na parte da noite.
Além de executar a obra inicial,
a Copasa se comprometeu a adotar outras ações em breve, como
a instalação de um equipamento
mais eficiente para contenção
dos gases e a aquisição de mudas,
que serão plantadas no entorno
da estação e vão ajudar no controle do mau cheiro.
“Estamos ao lado da população
e não vamos medir esforços para
melhorar a qualidade de vida de
todos. A estação de esgoto é importante para a região, mas não
podemos solucionar um problema e criar outros. Por isso, vamos
continuar a acompanhar de perto
este caso”, afirmou o deputado
Iran Barbosa.
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COMISSÃO DAS ÁGUAS COBRA AÇÃO
DA PREFEITURA NA AV. VILARINHO

O deputado Iran Barbosa conduziu os trabalhos da
plenária final do Seminário Águas de Minas, que produziu um documento com 72 propostas em defesa dos
recursos hídricos. Nessa etapa conclusiva, realizada no
Plenário da Assembleia Legislativa (ALMG) em outubro, os participantes analisaram e aperfeiçoaram as
propostas apresentadas pelos seis grupos de trabalho.
Em relação à crise hídrica, um dos destaques do documento final é a necessidade de regulamentar a questão do reuso da água, com fiscalização, controle de
qualidade, incentivos fiscais e formulação de políticas

públicas sobre o tema. Para complementar, a sugestão
é dar ênfase na elaboração do Plano Estadual de Segurança Hídrica, a fim de organizar a gestão desses
recursos, universalizar o projeto Produtor de Água e
ampliar as reservas hídricas com qualidade de água.
Além disso, foi apresentada a necessidade de regulamentação da Lei 12.503, de 1997, de forma a garantir
que as concessionárias promovam, com recursos próprios, a recuperação das nascentes e matas ciliares nas
bacias onde exploram os recursos.

USINA SOLAR EM PIRAPORA/MG PRODUZIRÁ MAIS
ENERGIA QUE HIDRELÉTRICA DE TRÊS MARIAS/MG
O deputado Iran Barbosa, que ajudou a trazer as Usinas Solares para o Estado, disse que o empreendimento que ocupará uma área de 800 hectares e que foi
orçado em R$ 1,5 bilhão, vai gerar cerca de 2 mil em-
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pregos e terá capacidade para produzir 18% da energia solar de toda a América Latina. Ao todo, serão 360
megawatts, o que representa 120% da capacidade da
hidrelétrica de Três Marias (Região Central).

