
  Quem acompanha o trabalho do Deputado Iran 
Barbosa sabe que o fim dos contantes alagamentos 
na Avenida Vilarinho é um dos maiores desafios 
enfrentados por ele. Há anos, o parlamentar luta por 
melhorias na região, mas até hoje nada foi feito pelas 
autoridades competentes. Para reverter este quadro, 
Iran aposta agora no prefeito Alexandre Kalil, que 
assumiu neste ano o comando da cidade.
    Vale lembrar que no fim de 2015, quando ainda era 
o Presidente da Comissão Extraordinária das Águas da 
Assembleia Legislativa, Iran convidou a Prefeitura para 
avaliar a situação. Hoje, quase dois anos depois, ele 
lamenta que absolutamente nada tenha saído do papel.

   “À época a Prefeitura já dizia que sequer tinha um 
projeto. As últimas administrações tinham o dinheiro e 
não fizeram nada. Agora, mesmo sem caixa, o comando 
da capital não pode mais errar. Por isto, temos que unir 
forças para buscar as soluções. Não vamos descansar 
enquanto não resolvermos este problema”, afirmou Iran, 
que se colocou à disposição para ser o interlocutor 
junto ao Governo de Minas e na Assembleia 
Legislativa. As declarações foram dadas no mês de 
março, durante uma audiência pública promovida 
pela Câmara Municipal. Também participaram do 
encontro moradores, comerciantes e representantes 
da Prefeitura e Defesa Civil.

Iran segue na luta pelo fIm das 
enchentes na avenIda vIlarInho
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COMUNIDADE DANDARA
UMA NOVA REALIDADE
   Dando sequência às discussões 
que visam melhorar a qualidade de 
vida da comunidade Dandara, em 
Belo Horizonte, o Deputado Iran 
Barbosa se reuniu, no mês de mar-
ço, com representantes da Cemig, 
Sudecap e da Urbel, para discutir 
sobre a instalação da Rede Elétrica 
no local. A reunião foi importante 
porque colocou no mesmo espa-
ço todas as partes envolvidas na 
discussão, o que dará maior cele-
ridade ao processo. Todos se com-
prometeram a unir esforços para 
resolver o problema.
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    Quem acompanha a luta dos mo-
radores do Dandara sabe que Iran 
Barbosa se tornou o principal in-
terlocutor entre a comunidade e o 
poder público. Desde quando era 

vereador na capital ele carrega esta 
bandeira. Recentemente, ele conse-
guiu junto à Copasa a instalação da 
Rede de água e esgoto. As obras já 
estão em andamento. “Somos mui-

to agradecidos ao Iran pelo que fez 
e faz por nós. Há oito anos estamos 
nesta briga e ele sempre nos aju-
dou”, afirmou Dona Sônia, morado-
ra e líder comunitária do Dandara.

REfORMA DA PREVIDêNCIA
DEPUTADO IRAN BARBOsA DIz NãO à

  O Deputado Iran Barbosa é 
contra a PEC 287/16, que trami-
ta no Congresso Nacional e tra-
ta da reforma da Previdência. As 
declarações foram dadas durante 
encontro realizado na Assembleia 

Legislativa e que contou com a 
participação de deputados Fede-
rais e Estaduais, além de entida-
des e representantes de diversas 
categorias. Segundo Iran, nos 
moldes em que foi apresentada, a 

reforma não trará benefício para 
os trabalhadores. Por isto, ele 
defende que seja elaborado um 
novo texto e que haja um amplo 
debate antes da consolidação da 
matéria.
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TRIÂNGULO
O deputado realizou no início des-
te ano importantes reuniões com 
lideranças e empresários de várias 
cidades do Triângulo Mineiro. Na 
pauta, temas variados, mas mui-
to importantes para a população. 
Ele visitou as cidades de Uberaba, 
Uberlândia, Capinópolis, Centra-
lina, Pirajuba, Frutal, Fronteira, 
União de Minas, Limeira do Oes-
te, Carneirinho, Gurinhatã, Caná-
polis, Centralina, entre outras.
SÃO JOÃO DO MANTENINHA 
Graças ao trabalho de Iran Bar-
bosa, a população de São João do 
Manteninha terá, em breve, uma 
nova realidade. Dois problemas 

crônicos do município, o abaste-
cimento de água e a ampliação da 
rede de telefonia, estão cada vez 
mais próximos de saírem do papel.
FELISBURGO
Após pedido apresentado pelo 
Deputado, a Secretaria de Espor-
tes do Governo de Minas entregou 
dezenas de kits esportivos para a 
Prefeitura de Felisburgo, no Vale 
do Jequitinhonha. São bolas de 
vôlei, futebol e futsal, além de co-
letes, uniformes, redes e troféus. O 
objetivo é promover o esporte e o 
desenvolvimento social na cidade.
PIRAJUBA - Um sonho de Piraju-
ba que se tornou realidade. Com 
o apoio de Iran Barbosa, o muni-

cípio conseguiu comprar uma Van, 
que será utilizada pela Secretaria 
de Esportes. Ainda na cidade, Iran 
destinou cerca de R$ 10 mil usa-
dos na compra de equipamentos 
para a Escola Estadual Coronel 
Oscar de Castro, além de um ve-
ículo para a Secretaria de Saúde.
MATHIAS LOBATO
O Deputado Iran Barbosa esteve 
na cidade de Mathias Lobato, no 
Vale do Rio Doce, em busca de 
melhorias do serviço de abaste-
cimento de água da cidade. Par-
ticiparam da reunião o Prefeito 
Valdir do Lete, o Vice, Adalberto, 
vereadores, secretários munici-
pais e representantes da Copasa.
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CONfIRA ABAIxO As PRINCIPAIs NOTíCIAs sOBRE O
TRABALHO DO DEPUTADO PELO INTERIOR DE MINAs

Marcos Melo, Iran Barbosa, Elsinho, Prefeito de Centralina e Leleu, Ex-Prefeito de GurinhatãReunião Pauta Energia Solar no Grupo Decio

Deputado Iran Barbosa, Valdir, Prefeito de Mathias Lobato e o pessoal da Copasa 
em Mathias Lobato
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AssUNTOs MUNICIPAIs
IRAN é EsCOLHIDO PARA PARTICIPAR DA COMIssãO DE
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G   O Deputado Iran Barbosa foi 
escolhido como membro efetivo 
da Comissão de Assuntos Muni-
cipais e Regionalização da Assem-
bleia Legislativa, uma das mais 
importantes da Casa. A publica-
ção foi lida pela Mesa Diretora da 
Casa. O anúncio permitirá que o 
Deputado atue ainda mais próxi-
mo das pessoas, uma vez que o 

objetivo é analisar propostas e 
assuntos relacionados com o de-
senvolvimento urbano e regional, 
buscando soluções para os pro-
blemas dos municípios.
   Além da indicação na pasta de 
Assuntos Municipais, Iran foi es-
colhido como suplente nas co-
missões de Constituição e Justiça 
(CCJ) e Meio Ambiente.

PLANALTO E sãO TOMÁs
   O deputado Iran Barbosa, este-
ve, no início do mês de março, com 
o secretário de Esportes da Prefei-
tura de Belo Horizonte, Bebeto de 
Freitas. Na pauta, duas solicitações 
importantes: a reabertura e refor-
ma do campo do Aliança, no bairro 
Planalto, e a instalação de uma aca-
demia a céu aberto, no São Tomás, 
duas demandas antigas dos mora-
dores da região Norte da capital.

    No caso do campo, a priorida-
de é devolver ao bairro Planalto um 
espaço que está abandonado. Além 
disso, a revitalização do espaço con-
tribuirá para a retomada das escoli-
nhas de futebol, aulas de educação 
física da Escola Estadual Maria Luzia 
(que fica ao lado do campo) e o au-
mento da segurança. O Ministério 
Público também será acionado para 
resolver o impasse.

    Já no bairro São Tomás, a cons-
trução de uma academia ao ar li-
vre proporcionará aos moradores a 
chance de praticar esportes em um 
ambiente agradável. O deputado 
Iran Barbosa aprovou o encontro e 
disse que segue na luta pelas me-
lhorias. “São dois compromissos mui-
to importantes e que certamente vão 
melhorar as condições dos moradores 
da região”, afirmou.

DEPUTADO LUTA POR MELHORIAs NOs BAIRROs


