
“QUANDO O JUSTO GOVERNA, O POVO SE 
ALEGRA, MAS QUANDO O ÍMPIO DOMINA, O 

POVO GEME” 

Provérbios 29.2

GABINETE VEREADOR IRLAN MELO   |   INFORMATIVO PARLAMENTAR   |    / IRLAN.MELO   |    / IRLAN.MELO 

INFORMATIVO PARLAMENTAR VEREADOR IRLAN MELO

CONHEÇA AS AÇÕES DO VEREADOR IRLAN MELO EM
FAVOR DA FAMÍLIA E DOS VALORES CRISTÃOS



TODOS
contra a
PEDOFILIA

Criada pelo Vereador Irlan Melo, a nova Lei Municipal 
já está em vigor em BH e promove a cassação do 
alvará de funcionamento de casas de diversão, boates, 
casas de show, hotel, motel, pensão, bar e restaurante 
que permitirem ou favorecerem contra a criança 
e adolescente o abuso sexual, a pedofilia, fizerem 
divulgação dessas práticas ou se omitirem em relação a 
esta proibição.

LEI MUNICIPAL
N° 11.076/2017

DENUNCIE EM CASOS 
DE ABUSO SEXUAL, 
NEGLIGÊNCIA E MAUS-
TRATOS. DISQUE 100 
(DISQUE DENÚNCIA) 
OU 190 (POLÍCIA 
MILITAR).
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CASSAÇÃO DOS ALVARÁS PARA ESPAÇOS CULTURAIS 
QUE DESRESPEITAREM A CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA.
PROJETO DE LEI - 425/2017

Recentemete uma exposição de arte em São Paulo permitia 
que uma criança tocasse em um ator nu. Isso gerou bastante 
polêmica. O projeto do Vereador Irlan Melo visa cassar o alvará de 
funcionamento de cinemas, teatros e museus que permitirem a 
entrada e participação de crianças e adolescentes, em atividades que 
correspondam a classificação etária para maiores 18 anos.

PROGRAMA EMPRESA NA ESCOLA
PROJETO DE LEI - 285/2017

O Programa tem por objetivo autorizar as empresas privadas a 
investirem, por meio de doações, em obras de reforma nas escolas 
e nas creches municipais de áreas carentes, permitindo que as 
escolas tenham melhores estruturas e condições de atender 
alunos e familiares.

PROIBIÇÃO DA 
PRÁTICA DO FUMO 
NAS ÁREAS DA 
ESTAÇÃO DO MOVE
PROJETO DE LEI - 226/2017

Ouvindo diversos relatos 
de pessoas que utilizam 
as Estações do MOVE, o 
vereador Irlan Melo trouxe 
à CMBH o Projeto de Lei 
que visa proibir o fumo 
nesses lugares, o que irá 
contribuir para a saúde e 
bem estar da população.

PROGRAMA 
EDUCACIONAL DE 
RESISTÊNCIA ÀS DROGAS 
E À VIOLÊNCIA
PROJETO DE LEI - 518/2017

O Projeto tem a finalidade de 
promover, nas escolas e na 
comunidade, ações voltadas à 
prevenção do uso de drogas 
ilícitas, à promoção da cidadania 
e à disseminação da cultura da 
paz.

CONHEÇA TODOS OS NOSSOS PROJETOS DE LEI:
www.cmbh.mg.gov.br/vereadores/irlan-melo/projetos



MEMBRO DE 10 COMISSÕES

• Presidente da Comissão Especial de 
Estudo sobre o possível fechamento de 10 
companhias da Polícia Militar de Minas 
Gerais.

• Membro suplente da Comissão de Direitos 
Humanos e Defesa do Consumidor.

• Comissão de Participação Popular que  
analisa as propostas apresentadas por 
entidade associativa da sociedade civil.

• Comissão de Legislação e Justiça.

• Comissão Especial de Estudo Sobre 
Segurança das Casas de Show.

• Comissão Especial de Estudo sobre 
auditoria do transporte público.

• Relator da Comissão Especial de Estudo 
sobre o Anel Rodoviário.

• Comissão Parlamentar de Inquérito que 

apura a realização de atividade minerária pela 
EMPABRA no interior do perímetro tombado 
do Conjunto Paisagístico da Serra do Curral.

• Relator da Comissão Parlamentar de 
Inquérito sobre possíveis irregularidades na 
PBH Ativos.

• Presidente da Comissão Especial de 
Estudo sobre a  Racionalização do Estoque 
de Normas do Município que tem como 
objetivo a revogação das leis que hoje não 
possuem mais utilidade para a vida dos 
cidadãos.

PARTICIPAÇÃO EM 2 CONSELHOS

Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Econômico - CODECOM - Titular/Efetivo
Indicado em: 07/02/2017

Conselho Municipal de Política Urbana - 
COMPUR - Titular/Efetivo
Indicado em: 07/02/2017

GABINETE VEREADOR IRLAN MELO
Av. dos Andradas, 3.100 - Sala B-322 - Santa Efigênia
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

31 DE OUTUBRO
DIA DA REFORMA 
PROTESTANTE

A Lei Municipal 
No11077/2017 já está em 
vigor em Belo Horizonte e 
tem o intuito de preservar 
e manter viva a memória 
e os avanços conquistados 
pela Reforma Protestante 
em nossa cidade.

O vereador Irlan Melo abriu a Câmara Municipal de BH e deu 
oportunidade para diversas personalidades e igrejas das mais 
variadas denominações que se destacam pelo belo trabalho 
prestado na sociedade. Podemos citar as homenagens aos Pais 
do Ano, o Poder da sua voz, que honrou bandas e ministérios 
em uma premiação na casa legislativa, homenagens às igrejas 
Maranata, Metodista e o Instituto Adotar, que tem por objetivo 
incentivar famílias cristãs à adoção.
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LEI MUNICIPAL
N° 11.077/2017

IRLAN MELO é advogado, Pastor, professor universitário e 
membro da Comissão de Defesa do Direito das Pessoas com 
Defiência da OAB/MG. Casado, pai de 4 filhos e vereador em 
Belo Horizonte no seu primeiro mandato. É o idealizador do 
Movimento #AcordaBH, que tem por objetivo despertar as 
pessoas de Belo Horizonte para seus direitos como cidadãos e 
as necessidades de melhorias em nossa cidade.


