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QUADRA DA ESCOLA ACADÊMICO VIVALDI GANHA COBERTURA

Na Escola Acadêmico Vivaldi Moreira, região norte de BH mais de mil crianças eram prejudicadas pela 
falta de uma cobertura da quadra de esporte. O vereador Irlan Melo assumiu o compromisso de pleitear 
pela instituição de ensino e após intervir ao junto ao poder público por uma emenda destinada para o 
custeio do projeto. As obras foram concluídas em junho de 2018.

PROJETO DE LEI CONTRA O COMBUSTÍVEL ADULTERADO

Projeto de Lei 196/17, de autoria do vereador Irlan Melo, prevê cassação do alvará 
de funcionamento de estabelecimentos que venderem gasolina adulterada. O 
projeto tramita na Câmara Municipal para votação em segundo turno. 

UMA GRANDE CONQUISTA: LINHA 208 JÁ ESTÁ CIRCULANDO!

O vereador Irlan melo e a comunidade do Novo das Indústrias comemoraram 
juntos esta conquista. Com o valor de R$ 2,85, a linha 208 liga os grandes centros 
comerciais do Barreiro e do Betânia, além de dar acesso ao Hospital do Barreiro.



TELECENTRO BETÂNIA VISITA AOS POSTOS DE SAÚDE

HOMENAGEM AOS ATLETAS MINEIROS DE KARATÊ

BOLSAS DE ESTUDOS

VISITAS ÀS ESCOLAS PÚBLICAS NA REGIONAL OESTE

LUTA PELO ANEL RODOVIÁRIO

No dia 28/04 o vereador Irlan Melo inaugurou o Telecentro do bairro Betânia. 
O espaço atenderá a comunidade com curso de informática, atendimento 
psicológico, jurídico, entre outros serviços.

Preocupado com a qualidade dos equipamentos de saúde de Belo Horizonte e 
motivado por denúncias de moradores, o vereador Irlan Melo iniciou uma série 
de visitas técnicas que têm por objetivo avaliar a infraestrutura e a qualidade do 
atendimento dos postos de saúde da região oeste.

O vereador Irlan Melo prestigiou na Câmara Municipal os atletas mineiros de karatê, 
homens e mulheres que, através do esporte, têm inspirado crianças e adolescentes. 
Além disso, o Instituto Rhema também foi horando pelo vereador por exercerem um 
belo trabalho na área da educação e da ressocialização de apenados. 

Ação Social Acorda BH, realizada pelo vereador Irlan Melo em parceria com 
instituição de ensino, beneficia centenas de pessoas com bolsas de estudos em 
faculdades, atendimentos gratuitos nas áreas de odontologia, oftalmologia, dentre 
outros.

Escolas Públicas da região oeste foram visitadas pelo vereador Irlan Melo para 
averiguar condições estruturais e de segurança oferecidas aos alunos. 

Desde o início do seu mandato o vereador Irlan Melo já registrou mais de 20 ações que 
buscam soluções para a situação do anel rodoviário e tem insistido em uma solução 
que comprovadamente pode reduzir os acidentes: as áreas de escape. 

AÇÃO SOCIAL NO DANDARA LOTEAMENTO TIROL

Realizado na comunidade Dandara, bairro Céu Azul, a Ação Social Ceprovi teve o 
apoio e participação do vereador Irlan Melo no evento, que beneficiou centenas 
de pessoas com serviços gratuitos de saúde, esporte, beleza, emissão de 
documentos entre outros.

Junto a lideranças e moradores dos loteamentos Tirol 2 e 3, da região do Barreiro,  o 
vereador Irlan Melo visitou a Secretaria de Regulação Urbana e a Secretaria de Meio 
Ambiente para tratar da regularização fundiária e sobre o trânsito da região. Projetos e 
estratégias foram elaborados para que os moradores tenham mais qualidade de vida 
na região.
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OBRAS DE DESASSOREAMENTO NO TIROL CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE BULLYING

A Rua Raimundo Apolinário, no bairro Tirol, foi visitada pelo vereador Irlan Melo após 
denúncias dos moradores que se sentiam inseguros devido à mudança no leito original 
do córrego Jatobá devido à erosão. Um mês após a visita, as obras de desassoreamento 
do local foram iniciadas e concluídas.

A fim de orientar e conscientizar crianças, adolescentes e professores acerca 
do bullying, o vereador Irlan Melo tem percorrido escolas de Belo Horizonte 
palestrando sobre o assunto.  

FECHAMENTO DE BOATES SEM ALVARÁ

Membro da Comissão Especial de Estudo sobre a segurança em boates, o vereador 
Irlan Melo tem incentivado maior fiscalização nas boates e casas de shows de BH. Os 
frutos já foram notados com o fechamento de uma casa noturna que não tinha alvará 
de funcionamento no bairro Salgado Filho.

ALTERAÇÃO NO TRÂNSITO DA AV. SARAMENHA

A Avenida Saramenha, importante corredor da regional norte, era famosa pelas 
inúmeras infrações impulsionadas pela impossibilidade de convergirem à esquerda 
e por um retorno muito distante. Atendendo à sugestão do vereador Irlan Melo, a PBH 
e a BHTRANS realizaram as devidas mudanças no local e a vida de moradores e 
motoristas tornou-se mais prática.
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ESTATUTO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

LEI FACILITA ABERTUDA DE NOVOS HOSPITAIS

LEI CONTRA ABUSO DE CRIANÇAS

A Lei Municipal de Inclusão, idealizado pelo Vereador Irlan Melo está sendo 
construído com participação popular e entidades especializadas além dos 
poderes legislativo e executivo. Já foram realizados 2 seminários e os próximos 
ocorrerão este ano.

A Lei 11.068/2017, de autoria do vereador Irlan Melo atrairá investimentos na 
área hospitalar, facilitando a abertura de novos equipamentos para a cidade. A Lei 
gerará mais empregos, novos investimentos e melhorias como um todo para a 
população. 

Proposta pelo vereador Irlan Melo, já está em vigor a nova lei que assegura cassação 
do alvará de estabelecimentos que favoreçam, incentivem ou se omitam em relação ao 
abuso sexual infantil. 

AS LINHAS 2033 E 2034 PERMANECEM!

Depois de muitas reuniões, o empenho da comunidade e associações, através da 
intervenção do Vereador Irlan Melo e com a presença de vários atores na luta em prol 
desta causa, o Prefeito Kalil determinou que a fusão entre as linhas 2033 e 2034, no 
bairro Betânia, está cancelada!



INFORMATIVO PARLAMENTAR VEREADOR IRLAN MELO

GABINETE VEREADOR IRLAN MELO
Av. dos Andradas, 3.100 - Sala B-322 - Santa E� gênia
CEP 30260-900 - Belo Horizonte - MG
Telefone(s): (31) 3555-1153 / 3555-1154

Se você não deseja mais receber informações do nosso mandato, basta enviar uma solicitação via email para o email: ver.irlanmelo@cmbh.mg.gov.br

CMBH: CMBH.MG.GOV.BR/VEREADORES/IRLAN-MELO
SITE: IRLANMELO.COM.BR
FACEBOOK: FACEBOOK.COM.BR/IRLAN.MELO
INSTAGRAM: INSTAGRAM.COM/IRLAN.MELO
TWITTER: TWITTER.COM/IRLANMELO

• IDEALIZADOR E PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE 
ESTUDOS CONTRA O FECHAMENTO DAS COMPANHIAS DE 
POLÍCIA.

• IDEALIZADOR DA COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS DO 
ANEL RODOVIÁRIO.

• É RELATOR DE OUTRAS 2 COMISSÕES.

• É O REPRESENTANTE DE BELO HORIZONTE NOS FÓRUNS 
REGIONAIS DE MINAS GERAIS.

• MEMBRO TITULAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE
POLÍTICA URBANA (COMPUR) DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CODECOM)

• REALIZOU MAIS DE 70 VISITAS TÉCNICAS OFICIAIS.

• PARTICIPOU DE MAIS DE 90 REUNIÕES ORDINÁRIAS.

45
PROJETOS DE LEIS PROTOCOLADOS

3
LEIS SANCIONADAS EM 10 MESES

1.800
MAIS DE 1.800 SOLICITAÇÕES 

PROTOCOLADAS NA PBH

2
É PRESIDENTE DE 2 COMISSÕES

 9
É MEMBRO DE 7 COMISSÕES E

2 CONSELHOS

O VEREADOR 
IRLAN MELO É 
UM DOS MAIS 
ATUANTES NA 
CMBH!


