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ESTABELECIMENTOS PODEM PERDER ALVARÁ POR
PEDOFILIA E ABUSO SEXUAL DE MENORES

PELA JUSTIÇA.
POR SEUS DIREITOS.

EM BH, DESDE 12/10/2017, SE HOUVER ALGUM ESTABELECIMENTO COMERCIAL ENVOLVIDO EM CASOS DE 
PEDOFILIA E ABUSO SEXUAL DE MENORES, TERÁ SEU ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO CASSADO

BELOTUR VALIDA PROJETO DE LEI
DO VEREADOR IRLAN MELO

RUA DA ALEGRIA ACORDA BH NO
BAIRRO NOVO DAS INDÚSTRIAS

No Dia das 
Crianças 
(12/10/2017) 
nosso projeto 
na Câmara 
Municipal de BH, virou Lei! A 
Lei 11.076/17 assegura a cassação 
do alvará de estabelecimentos 
comerciais que favoreçam, 
permitam, façam apologia, 
incentivem, mediam ou se 
omitam em relação ao abuso 
sexual ou pedo� lia. De acordo 
com o artigo 217-A do atual 
Código Penal, manter relações 

O projeto de lei de autoria do vereador Irlan Melo que tramita na 
Câmara Municipal de Belo Horizonte prevê a criação de espaço 
de lazer para a prática segura de soltar pipas e integração social, 
chamado de Pipódromos.

A BELOTUR elogiou e validou o projeto dizendo que o mesmo 
é relevante para o turismo de Belo Horizonte. Além de um local 
seguro para a prática de soltar pipas sem o uso do cerol, BH 
pode ganhar, em seu calendário de eventos, uma data anual para 
competições de pipas e lazer para as famílias.

a vontade, geladinhos, pipoca, 
algodão doce e sorteios! O auge 
do evento foi a divulgação da 
nova Lei do vereador Irlan Melo 
que assegura a cassação do 
alvará de algum estabelecimento 
comercial envolvido em casos 
de pedo� lia e abuso sexual de 
menores.

Nesse dia especial � camos com a 
certeza que toda criança merece 
ser feliz.

Mala Direta
Domiciliária

9912380077/2015–DR/MG
Belo Horizonte Câmara Municipal

Distribuição Lei 6.538/78, Art. 40, §1º

com menores de 14 anos, 
mesmo com o consentimento 
dela, é considerado estupro 
de vulnerável, com pena de 
até 15 anos de prisão. Assim 
como diz também o artigo 
241-B do Estatuto da Criança 
e do Adolescente é também 
considerado crime, o ato de 
“adquirir, possuir ou armazenar, 
por qualquer meio, fotogra� a, 
vídeo ou outra forma de 
registro que contenha cena de 
sexo explícito ou pornográ� ca 
envolvendo criança ou 

adolescente.” Em Belo Horizonte, 
desde o último dia 12/10/2017, 
com a nova Lei, se houver algum 
estabelecimento comercial 
envolvido em casos de pedo� lia 
e abuso sexual de menores, 
o mesmo terá seu alvará de 
funcionamento cassado.
_
Para denunciar casos de 
abuso sexual contra crianças e 
adolescentes, ligue para o número 
100 da Secretaria de Direitos 
Humanos, 181 da Polícia Militar 
ou 156 BH Resolve.

VEREADOR IRLAN MELO AUTOR DA LEI QUE 
REFORÇA A DEFESA DE NOSSAS CRIANÇAS

VEREADOR IRLAN MELO ANUNCIA NOVA LEI EM FESTA PARA MAIS DE 1.000 CRIANÇAS

O VEREADOR IRLAN MELO RECEBE AVAL DA BELOTUR PARA A CRIAÇÃO DOS PIPÓDROMOS EM BH No Dia das Crianças (12/10/17), 
aconteceu a “Rua da Alegria 
Acorda BH” no Bairro Novo das 
Indústrias. Um evento social 
encabeçado pelo vereador 
Irlan Melo com o suporte 
de vários parceiros. A festa 
proporcionou a mais de 1.000 
crianças e familiares, diversos 
atendimentos gratuitos como 
cortes de cabelo, o� cinas de 
artes, brinquedos, mais de 2.000 
cachorros-quentes, refrigerantes 



OMISSÃO DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL FAZ COM 
QUE BH MOVA AÇÃO PARA MUNICIPALIZAÇÃO DO ANEL

IRLAN MELO APRESENTA ALTERNATIVA
PARA SALVAR VIDAS NO ANEL

VEREADOR IRLAN MELO REÚNE E ENTREGA À PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE BH 
TODA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A AÇÃO VISANDO A MUNICIPALIZAÇÃO DO ANEL

Como Relator da Comissão 
Especial de Estudo do Anel 
Rodoviário, o vereador Irlan 
Melo tem se esforçado por 
medidas que possibilitem 
uma maior segurança dos 
Belorizontinos que trafegam no 
anel. Irlan Melo foi o responsável 
por reunir toda a documentação 
de que a procuradoria geral 
necessitava para elaboração da 
ação civil que foi apresentada 
na entrevista coletiva no dia 
11/09/2017. O vereador Irlan 
Melo esteve junto ao prefeito 
Alexandre Kalil e o Procurador-
Geral do Município Tomaz de 

Aquino para a divulgação o� cial 
da Ação Civil Pública contra a 
União, a Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) 
e a Via 040 – concessionária 
responsável pela administração 
da BR-040 e de parte do Anel 
Rodoviário.

Se a decisão for favorável, poderá 
ser um passo importante na 
direção das mudanças que o anel 
de BH tanto precisa, uma vez 
que o contrato de concessão não 
prevê reformas na parte do anel 
que corta a área metropolitana de 
BH nas próximas décadas.

O VEREADOR IRLAN MELO É O RELATOR DA COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDO DO ANEL RODOVIÁRIO

NÃO HÁ PREVISÃO de 
reformas a nível estadual ou 
federal para o anel nos próximos 
30 anos. Também não existe no 
contrato de concessão nenhuma 
reforma para anel em seu 
perímetro urbano. O vereador 
Irlan Melo rea� rma: “Belo 
Horizonte necessita fazer algo com 
uma de suas principais vias de 
acesso.”

Os números de acidentes com vítimas no Anel Rodoviário são 
alarmantes. Foram mais de 25.219 acidentes. Para se ter uma ideia 
a população de BH em 2016, segundo o IBGE, era de 2.513.451 
pessoas. É como se 1% da população de BH tivesse se envolvido em 
algum tipo de acidente no Anel Rodoviário.

O vereador Irlan Melo, em busca de soluções e estudos, propôs em 
audiência pública a construção de caixas de contenção com argila 
expandida: as famosas áreas de escape. Elas podem ser instaladas em 
pontos críticos da descida do Anel Rodoviário na região do Bairro 
Betânia e podem conter veículos pesados sem freio. Um projeto de 
baixo custo que vai salvar vidas até que obras mais complexas sejam 
realizadas. Compare os resultados de testes com veículos pesados 
(carretas): A Carreta 3 eixos, sem freio, a 79 km/h, com 35t, percorreu 
48,5m dentro da caixa antes de parar. Já a carreta Bi-trem, sem freio, a 
79 km/h, com 41t, percorreu 46m dentro da caixa de contenção.

*Fonte: w
w

w.em
.com

.br / postado em
 27/08/2017. Entre 2007 a 2016.
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NOS ÚLTIMOS 10 
ANOS OS NÚMEROS 
SOBRE O ANEL SÃO 
ALARMANTES!*
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VISITA TÉCNICA A ADMINISTRADORA DO ANEL
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EM VISITA TÉCNICA JUNTO COM 
LIDERANÇAS LOCAIS, O VICE-
PREFEITO PAULO LAMAC E O 
VEREADOR IRLAN MELO.

TRANSPORTE PÚBLICO
É UM DIREITO NOSSO!

No Bairro Novo das Indústrias, 
região do Barreiro, o vereador Irlan 
Melo elaborou e apresentou aos 
órgãos responsáveis pela região 
projetos relacionados à infraestrutura 
do bairro. Junto com o Vice-Prefeito 
de BH, Paulo Lamac, Clênio Gosling 
da SUDECAP, Walmir Matos 
administrador da Regional Barreiro, 
representantes da Assoc. do Bairro e 
líderes comunitários, foi relizada uma 
visita técnica para conhecer de perto 
e vistoriar os locais que mais têm 
urgência de reestruturação.

MORADORES PODERÃO TER LINHA 
DE ÔNIBUS ESPERADA HÁ ANOS

“COM BOA VONTADE E PLANEJAMENTO, É 
POSSÍVEL FAZERMOS A DIFERENÇA”

Os moradores do Bairro Novo 
das Indústrias pedem a instalação 
de uma nova linha que os leve 
aos principais centros comerciais 
e hospitais da região. O vereador 
Irlan Melo vem tralhando junto 
aos órgãos competentes, técnicos 
da BHTrans e comunidade para 
que a linha S31 seja � nalmente 
liberada para circular na região. 
Foi realizada no dia 25/8/2017 
uma viagem teste do trajeto para 
a Linha S31 com os técnicos 
da BHTrans onde o mesmo foi 
aprovado. A implantação da linha 
S31 irá bene� ciar milhares de 
moradores e interligará os bairros 
Betânia, Novo das Indústrias, 
Milionários e Barreiro.

Projeto de Lei do vereador 
Irlan Melo, já aprovado e 
sancionado, altera de 50 para 
20 anos a obrigatoriedade 
de manutenção de 
funcionamento de atividade 
na construção de novos 
hospitais.

Com a redução no tempo de 

obrigatoriedade da chamada 
“outorga onerosa do direito de 
construir”, BH se torna uma 
cidade mais interessante para 
atrair novos investimentos 
na área da saúde. A Lei 
11.068/2017 abre portas para 
novos hospitais e a geração 
de mais empregos em nossa 
cidade.

O projeto aguardava aprovação 
desde a última gestão da 
prefeitura e se encontrava 
estagnado há cerca de três anos. 
No dia 10/03/2017, o alvará 
foi � nalmente liberado, com a 
intevençao do vereador Irlan 
Melo, que abraçou a causa. 
“Ganha a sociedade belo-
horizontina, e diria que até a 
sociedade mineira e brasileira, 
pois o hospital irá sanar 
uma carência muito grande 
na área da saúde”. A� rmou 
Sérgio Murilo Presidente da 
CAA. Serão 40 leitos mês de 
UTI neonatal, serão até 350 
partos/mês, e a geração de 
600 empregos diretos e 800 

indiretos. “Apesar de se tratar 
de um investimento privado 
a intenção e de � rmar uma 
parceria com o município de 
Belo Horizonte”. A� rmou 
o Prefeito Alexandre Kalil 
na assinatura do alvará, que 
também comentou. “3 anos 
de problemas e estagnação 
resolvidos em 30 dias, Irlan 
Melo é um vereador moderno: 
gosta de resolver”. 

“Saúde é um direito de todos e 
um dever do Estado. É assim 
que a gente vai continuar 
trabalhando: em prol das 
pessoas”. Concluiu o vereador 
Irlan Melo.

LEI APROVADA PELO VEREADOR IRLAN MELO 
TRANSFORMA BH EM LOCAL MAIS ATRATIVO 
PARA INVESTIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE

INICIATIVA DO VEREADOR IRLAN MELO 
POSSIBILITA ABERTURA DE HOSPITAL 

NEONATAL EM BELO HORIZONTE
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VEREADOR IRLAN MELO TEM TRABALHADO PARA QUE A RUA ÚRSULA 
PAULINO NO BAIRRO BETÂNIA GANHE MAIOR FLUIDEZ

O vereador Irlan Melo realizou visita técnica na rua Úrsula Paulino, no 
Bairro Betânia, com lideranças comunitárias e técnicos da BHTrans. 
O objetivo da visita técnica foi mostrar aos representantes da BHTrans 
as demandas e sugestões dos moradores e comerciantes do Bairro 
coletadas em audiência pública e reuniões promovidas pelo vereador. 
Entre as principais solicitações recebidas pelo vereador estão melhorias 
na sinalização da Via 210, construção da trincheira para ligar o Anel 
Rodoviário à Via do Minério e o novo acesso a rua Augusto José dos 
Santos, para maior � uidez do trânsito em horários de maior � uxo de 
trânsito. É assim, pensando em soluções para todos que queremos 
trabalhar nosso mandato. Estamos sempre em ação pela comunidade.

TRÂNSITO NA REGIÃO
DO BAIRRO BETÂNIA

NOVO ACESSO IRÁ MELHORAR O TRÂNSITO NA REGIÃO E BENEFICIAR 
MILHARES DE MORADORES DOS BAIRROS BETÂNIA, PALMEIRAS E BURITIS

NOVO ACESSO VAI AJUDAR
MILHARES DE MORADORES 
E MELHORAR A FLUIDEZ NO 

TRÂNSITO

RUA ÚRSULA PAULINO

RUA AUGUSTO J. SANTOS

• MEMBRO DE 8 COMISSÕES E 2 
CONSELHOS.

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

• IDEALIZADOR DA COMISSÃO ESPECIAL 
DE ESTUDOS DO ANEL RODOVIÁRIO.

• É PRESIDENTE DE 2 COMISSÕES.

• É RELATOR DE OUTRAS 2 COMISSÕES.

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

• IDEALIZOU E PROTOCOLOU 34 PROJETOS 
DE LEI.

• TEVE 3 LEIS SANCIONADAS.

• FEZ 947 SOLICITAÇÕES PROTOCOLADAS 
VIA OFÍCIO À PBH.

• REALIZOU 3 AUDIÊNCIAS PÚBLICAS.

• REALIZOU 25 VISITAS TÉCNICAS OFICIAIS.

• PARTICPOU DE MAIS DE 90 REUNIÕES 
ORDINÁRIAS.

• MEMBRO TITULAR DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA 
(COMPUR).

O VEREADOR IRLAN MELO É UM
DOS MAIS ATUANTES NA CMBH

CONHEÇA OS 7 PONTOS DO #ACORDABH

1. Acordar para a segurança pública.
2. Acordar para a realidade das comunidades.
3. Acordar para a saúde humanizada.
4. Acordar para os direitos dos idosos.
5. Acordar para a inclusão das pessoas

com de� ciência.
6. Acordar para as oportunidades de 

trabalho e renda. 
7. Acordar para os direitos do 

cidadão e consumidor.

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

ACOMPANHE NOSSO MANDATO:

CMBH
CMBH.MG.GOV.BR/VEREADORES/IRLAN-MELO

COLUNA HOJE EM DIA
HOJEEMDIA.COM.BR/OPINIÃO/COLUNAS/IRLAN-MELO

SITE
WWW.IRLANMELO.COM.BR

FACEBOOK
WWW.FACEBOOK.COM.BR/IRLAN.MELO

INSTAGRAM
WWW.INSTAGRAM.COM/IRLAN.MELO

TWITTER
WWW.TWITTER.COM/IRLANMELO


