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INCLUSÃO DAS PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA

SAÚDE HUMANIZADA

REALIDADE DAS COMUNIDADES

5 LEIS APROVADAS EM
MENOS DE 2 ANOS DE MANDATO

ALGUNS PROJETOS DE LEI 
APRESENTADOS EM 2 ANOS DE 
MANDATO

PROJETO DE LEI - 655/2018

Inserir a aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais - 
LIBRAS, nas instituições municipais de ensino.

PROJETO DE LEI - 538/2018

Garantir que em todas as repartições públicas municipais 
terá um intérprete da Língua Brasileira de Sinais – 
LIBRAS.

PROJETO DE LEI – 615/2018

Existem em BH inúmeros campos de futebol abandonados 
pelo poder público. Esse projeto visa instituir o Programa 
de Adoção de Campos de Futebol, seus equipamentos e/
ou unidades de esportes no Município.

PROJETO DE LEI - 607/2018 

Digitalização dos prontuários médicos nas unidades de 
saúde pública. O que irá gerar economia de suprimentos 
como papéis, toner e impressora, além de agilizar o 
atendimento.

PROJETO DE LEI - 599/2018

Criação do Programa de “Adoção de Centros de Saúde” 
no Município em parceria com a iniciativa privada. Esse 
programa possibilitará a obtenção de equipamentos de saúde 
mais modernos e a manutenção das estruturas existentes.

PROJETO DE LEI – 620/2018

Possibilidade da criação de convênios com clínicas 
médicas, visando a implantação do “Programa Meia 
Consulta” diminuindo às enormes filas de esperas por 
consultas especializadas.

LEI - 11.121/2018 - GASOLINA ADULTERADA 

Cassação do alvará de funcionamento de empresas e postos de gasolina que forem flagrados revendendo 
combustíveis adulterados e/ou utilizarem dispositivos que possibilitem a alteração entre o valor pago e o volume de 
combustíveis colocado no tanque pelo consumidor (Golpe do “chip na bomba”).

LEI - 11077/2017 – DIA DA REFORMA PROTESTANTE
Institui o Dia da Reforma Protestante em Belo Horizonte

LEI - 11.068/2017 – FACILITA A 
CONSTRUÇÃO DE HOSPITAIS EM BH

Altera a Lei nº 7.166/96, passando de 50 para 20 anos a 
obrigatoriedade de ocupação de solo em Belo Horizonte, 
facilitando assim a instalação de novos equipamentos e 
empreendimentos de saúde em BH. A cidade já ganhou 2 
novos hospitais com o benefício da lei!

LEI - 11.076/2017 – CONTRA A PEDOFILIA 

Cassação do alvará de funcionamento de casas de 
diversão, boates, casas de show, hotel, motel, pensão, 
bar, restaurante e estabelecimentos congêneres que 
permitirem ou favorecerem o abuso sexual contra criança, 
adolescente, pedofilia ou fizerem divulgação dessas 
práticas, ou se omitirem em relação a esta proibição.

Mala Direta
Básica

9912380077/2015–DR/MG
Belo Horizonte Câmara Municipal



Na Regional Oeste de Belo Horizonte, uma ponte que liga 
os bairros Havaí e Marajó tem causado transtornos aos 
moradores e motoristas. O Vereador Irlan Melo realizou 
visitas técnicas com responsáveis da prefeitura para 
avaliar as condições estruturais do local e conseguiu, 
através de uma emenda do Deputado Estadual Léo 
Portela, R$ 500.000,00 para a realização da obra. 

Através de uma emenda parlamentar do Deputado 
Federal Marcelo Álvaro Antônio, Irlan Melo destinou 
500 mil Reais para os centros de saúde visitados 
que mais precisam de investimento público.

IRLAN MELO é advogado, teólogo, 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.

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

EMENDAS CONQUISTADASVEREADOR IRLAN MELO

PONTE HAVAÍ

MEIO MILHÃO PARA A SAÚDE

60
MAIS DE 60 PROJETOS DE

LEIS APRESENTADOS

5
LEIS SANCIONADAS
EM QUASE 2 ANOS

O VEREADOR IRLAN MELO
É UM DOS MAIS ATUANTES
VEREADORES NA CMBH!
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Conheça todos os meus projetos, 
detalhes das leis aprovadas e 
participações em comissões e conselhos 
em:

http://cmbh.mg.gov.br/vereadores/irlan-
melo

2.500
SOLICITAÇÕES DE SERVIÇO 

APRESENTADAS NA PREFEITURA

12
É MEMBRO DE 12 COMISSÕES

E CONSELHOS

2
É PRESIDENTE DE

2 COMISSÕES



O Vereador Irlan Melo, juntamente com diversas 
instituições desenvolvem para Belo Horizonte a Lei 
Municipal de Inclusão. A proposta é uma construção 
coletiva que visa rever, atualizar, aprimorar e propor 
inovações às normas municipais com relação aos 
direito das pessoas com deficiência.

“Saúde é um direito de todos e um dever do 
Estado”. Esse trecho da constituição brasileira 
é um decreto que infelizmente não é cumprido 
efetivamente.

A saúde é a área que mais preocupa os 
cidadãos. Por isso, o Vereador Irlan Melo 
decidiu fiscalizar pessoalmente unidades 
de saúde através de visitas técnicas. Este 

ano, acompanhado de representantes da 
Prefeitura, Irlan visitou centros de saúde de BH 
a fim de avaliar as condições estruturais e de 
atendimento oferecidas pelos mesmos.

Mais de 50 Unidades de Saúde visitadas em 
todas as regiões de BH. Mais de 150 demandas 
constatadas nas visitas que resultaram em 45 
ofícios apresentados à PBH.

Para buscar explicações de empresas fornecedoras de 
serviços de telefonia e TV a cabo ou satélite a respeito 
de ligações reiteradas de cobranças de débitos em 
atraso, o Vereador Irlan Melo realizou audiência pública 
na Câmara Municipal de Belo Horizonte que teve como 
convidados representantes da ANATEL, PROCON e 
operadoras de telefonia. 

Foi celebrado na Câmara Municipal de Belo Horizonte 
através de uma homenagem realizada pelo Vereador 
Irlan Melo à instituições, organizações e militantes na 
causa das pessoas com deficiência que trabalham 
incessantemente para tornar BH, de fato, inclusiva. 

Depois de algumas visitas e reuniões com a população, 
Irlan Melo e o Deputado Federal Marcelo Álvaro Antônio 
levaram a manifestação do povo ao Prefeito Kalil e uma 
antena de telefonia que seria instalada na Praça do Cristo 
foi vetada.

SEMINÁRIOS PARA A LEI 
MUNICIPAL DE INCLUSÃO

EM DEFESA DO 
CONSUMIDOR

DIA NACIONAL DE LUTA DA 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA,

VEREADOR AGE RÁPIDO E
CARTÃO POSTAL É PRESERVADO

VISITAS AOS CENTROS DE SAÚDE

UMA GRANDE CONQUISTA PARA A COMUNIDADE!
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• BARREIRO/OESTE – LINHA 208. Graças à intervenção do Vereador Irlan Melo, o sonho de 30 anos dos moradores 
do Bairro Novo das Indústrias foi realizado. Uma linha que liga os grandes centros comerciais do Barreiro e Betânia e que 
também dá acesso ao Hospital do Barreiro, já está em circulação.

O dia 12 de outubro foi muito mais do que um feriado. 
Foi oportunidade de compartilhar alegria e fazer o bem! 
O Vereador Irlan Melo realizou a ação Rua da Alegria 
Acorda BH no bairro Novo das Indústrias, região do 
Barreiro. 100% filantrópico, o evento é fruto da união 
de esforços de várias parceiros que contribuíram para 
que esta festa linda pudesse, mais uma vez, acontecer. 

RUA DA ALEGRIA
ACORDA BH
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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

• CONQUISTA PELA EDUCAÇÃO. As diretoras e 
alunos da Escola Municipal Acadêmico Vivaldi Moreira, 
região Norte de BH, esperavam há anos pela construção 
da cobertura da quadra esportiva. Uma emenda federal do 
Deputado Federal Lincoln Porteal para custeio do projeto 
já existia, mas corria-se o risco de perdê-la. Após várias 
visitas do Vereador Irlan Melo aos órgãos competentes e 
ao poder executivo, a obra finalmente foi realizada.

• DIREITA LIVRE. O trânsito da rua Úrsula Paulino no 
bairro Betânia está cada vez mais complicado. Uma das 
medidas sugeridas pelo Vereador Irlan Melo foi a criação 
da direita livre para quem acessa a rua Augusto José 
dos Santos em direção aos bairros Palmeiras e Buritis. A 
BHTrans acatou a sugestão e irá efetuar a mudança que 
proporcionará maior fluidez.

ÁREAS DE ESCAPE. O Vereador Irlan Melo apresentou 
a proposta das áreas de escape, que foi avaliada 
como viável pela concessionária que administra o Anel 
Rodoviário e irá reduzir drasticamente os acidentes no 
local.

• HORTA COMUNITÁRIA. O vereador Irlan Melo 
visitou a Associação Tirol Ativo para promover um 
convênio entre a Associação e a Prefeitura de Belo 
Horizonte para a utilização do espaço para criar uma Horta 
Comunitária. A horta foi inaugurada e já é uma ferramenta 
social para unir a comunidade e faz bem para a saúde 
física e mental de todos os moradores que participam 
desse projeto.

• BECO DO REZENDE. O Vereador Irlan 
Melo visitou a rua Jair de Almeida Costa, 
mais conhecida como Beco do Rezende, no 
bairro Mantiqueira. O local foi contemplado no 
orçamento participativo que previa a construção 
de uma avenida, porém nada ainda foi 
realizado. Cobramos dos órgãos responsáveis 
que as devidas providências sejam o quanto 
antes tomadas, pois as pessoas precisam ser 
atendidas e terem seus direitos preservados.

• SINALIZAÇÃO. Os moradores do 
bairro Universitário, regional Pampulha, 
procuraram o Vereador Irlan Melo para 
buscar uma solução com relação à Avenida 
Bueno Siqueira com Aristóteles Ribeiro. 
Após a intervenção do Vereador,  sinalização 
horizontal e placas de advertência já foram 
instaladas na rua e os moradores se sentem 
muito mais seguros no dia a dia.

• SEGURANÇA. Solicitamos à Prefeitura o aumento do 
patrulhamento da Guarda Municipal em pontos críticos do 
bairro Glória, que foi constado pelos moradores.

• SINALIZAÇÃO. Atendendo a pedidos dos 
moradores, o vereador Irlan Melo realizou uma visita 
técnica na Rua Minduri, esquina com Vicente Risola, 
no bairro Santa Inês com a finalidade de se estudar 
a possibilidade de instalação de um semáforo, que 
certamente irá aumentar a segurança no local.

• HOSPITAIS. O Vereador Irlan Melo trabalhou para 
conseguir a liberação do alvará para a construção do 
Hospital Neocenter. Por muitos anos essa obra aguardava 
aprovação deste alvará desde a última gestão da 
prefeitura. Após intervenção do Vereador Irlan Melo, foi 
finalmente liberado por meio de um trabalho realizado 
em apenas trinta dias, o que gerou até um elogio por 
parte do prefeito: “Irlan é um vereador moderno. Gosta de 
trabalhar!”.

• CONTENÇÃO DO ESGOTO NA BACIA OLARIA 
JATOBÁ. O andamento de obras na bacia dos Córregos 
Olaria e Jatobá, no Bairro Tirol, região do Barreiro, tem 
provocado transtornos aos moradores da região, que 
reclamam do mau cheiro no local, muita poeira e o 
descumprimento das obras de contrapartida prometidas 
aos mesmos. Com a presença do coordenador regional 
Barreiro, Walmir Matos; da gerente da Administração 
Regional Barreiro, Lidiane de Souza, do diretor de obras 
da PBH Adriano de Souza e representantes da Copasa, o 
Vereador Irlan Melo fiscalizou a situação da obra e ouviu 
os moradores acerca dos problemas que enfrentam no 
dia a dia. 

ALGUMAS AÇÕES DO
VEREADOR IRLAN MELO EM CADA REGIONAL

NORTE

NORDESTE
PAMPULHA

VENDA NOVA

OESTE CENTRO-SUL

BARREIRO

NOROESTE
LESTE

NORDESTE

LESTE


