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PROPOSTA PARA TAXAR O NIÓBIO PODERIA TER
TIRADO O ESTADO de minas gerais DA CRISE

EDIÇÃO Nº 5 - JANEIRO/FEVEREIRO DE 2016

Iran Barbosa vai cobrar do Governo de Minas a
apresentação do projeto que reajusta as tarifas
referentes à exploração do nióbio em nosso estado.
O assunto foi discutido no ano passado após iniciativa
do parlamentar, mas após longa discussão acabou
vetado. Apesar da derrota, Iran Barbosa ouviu do
governador Fernando Pimentel a promessa de que em

MAIOR USINA SOLA R DA A M ÉR I CA LAT I NA
ENTRARÁ EM FUNCI O N A M EN TO EM 2 0 17
Com investimento da ordem de R$ 1,6 bilhão, a
maior usina de geração de energia solar da América
Latina será instalada em Pirapora, no Norte de Minas.
A pedra fundamental do empreendimento foi lançada
em fevereiro deste ano e a previsão é a de que o local
esteja em pleno funcionamento em 2017.

O Deputado Iran Barbosa teve papel fundamental
para que este sonho se tornasse realidade. Foi ele o
responsável por viabilizar o negócio entre o Governo
de Minas, empresários e a Prefeitura da cidade para
a instalação da usina, que vai gerar cerca de dois mil
postos de trabalho.
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2016 retomaria o debate, mas isso não aconteceu
até o momento. Em tempos de crise e de cofres
vazios, onde o Governo promete cortar na “própria
carne”, a arrecadação com o imposto representaria
uma importante alternativa para os cofres públicos,
com um detalhe importante: sem afetar o bolso do
cidadão!

RELATÓRIO SOBRE AS ÁGUAS É ENTREGUE À ALMG
O Deputado Iran Barbosa desde o início do mandato
tem se preocupado com a questão relacionada à
preservação das nascentes e o incentivo ao consumo
consciente de água. Como presidente da Comissão
Extraordinária das Águas, ele participou de reuniões

e conduziu fóruns regionais em várias partes do
estado. Estes encontros serviram de base para a
elaboração de um relatório que servirá de parâmetro
para criação de políticas públicas e projetos de lei
voltados para o setor.
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Moradores e comerciantes da
avenida Vilarinho, na região de
Venda Nova, em Belo Horizonte,
ainda são obrigados a conviver
com o medo de novos alagamentos. Depois da tragédia em outubro do ano passado, quando carros
foram arrastados e muitos lugares
cobertos pela água, a Prefeitura se
comprometeu a ressarcir os prejuízos e elaborar estudos que pudessem, ao menos, amenizar os efei-
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MORADORES E COMERCIANTES
TEMEM NOVOS ALAGAMENTOS
NA AVENIDA VILARINHO
tos, mas pouco foi feito até agora.
O Deputado Iran Barbosa segue
ao lado da população e tem feito
cobranças frequentes junto às autoridades responsáveis. “Este não
é um problema só de quem vive na
região, mas sim de todos. É preciso que a Vilarinho e outros pontos
de alagamento da capital recebam
ações preventivas. Não podemos
mais conviver com esta realidade”,
afirmou Iran.

R$ 4,465 MILHÕES
R$ 4,465 MILHÕES

ESTE FOI O VALOR DESTINADO PELO DEPUTADO
IRAN BARBOSA PARA A SAÚDE, EDUCAÇÃO, ESPORTE,
OBRAS E AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, ENTRE OUTROS.

homenagem do PMDB em reconhecimento pelos
trabalhos prestados ao município de pirapora

ESTE FOI O VALOR DESTINADO PELO DEPUTADO
IRAN BARBOSA PARA A SAÚDE, EDUCAÇÃO, ESPORTE,
EMENDAS
EM
OUTROS.
ENTRE
OBRAS E AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS,

PARA ENTIDADES
MUNICÍPIOS
EEM
EMENDAS
MINEIROS.
ENTIDADES
PARA

E MUNICÍPIOS
O Deputado Iran Barbosa conseguiu destinar R$4,465 milhões em emendas para a saúde, educação,
MINEIROS.
esporte, obras, aquisição de veículos, equipamentos e ambulâncias para diversas
entidades e prefeituras
mineiras. Com um trabalho sério e competente de avaliação dos documentos dos beneficiários, Iran teve
100% das suas indicações aprovadas no orçamento 2016.

RESPEITO

O Deputado recebeu, na tarde do
dia 16 de fevereiro, uma homenagem
(certidão de nascimento) do PMDB
de Pirapora, através do presidente
Beto Fulgêncio. Diversas autorida-

des foram agraciadas, entre elas o
vice-governador de Minas, Antonio
Andrade. O título é um reconhecimento pelos trabalhos prestados ao
município. Iran Barbosa se destacou

recentemente por viabilizar a instalação da maior usina solar da América Latina na cidade. A expectativa
é a de que o local esteja em pleno
funcionamento já em 2017.

Em respeito ao cidadão, a lista de CIDADES e VERBAS destinadas será divulgada
somente após a confirmação da liberação do dinheiro por parte do Governo estadual.

facebook.com/iranbarbosa
@iranbarbosa

dep.iran.barbosa@almg.gov.br
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