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COMPROMISSO COM A 
CIDADANIA

Nova linha 208 muda rotina de moradores

A regional Barreiro possui 54 bairros e 18 
vilas. Entretanto, muitos desses bairros não 
possuem linhas de ônibus que os conecte à 
importantes pontos em regiões vizinhas.

Destes bairros, destacava-se o bairro Novo 
das Indústrias, que há anos esperava por uma 
linha de ônibus que os levasse aos centros 

comerciais do Barreiro e Betânia e ao Hospital 
do Barreiro. 

Após a intervenção do vereador Irlan Melo 
junto à BHTrans e PBH, a linha 208 (Betânia/
Barreiro e Novo das Indústrias) entrou 
em circulação, atendendo e facilitando 
diariamente a vida dos moradores da região. 



GALERIA É INSTALADA 
EM RUA NO TIROL

Rua em que moradores ficavam 
ilhados recebe melhorias

A rua Raimundo Apolinário 
no bairro Tirol, sofria com 
constantes alagamentos que, 
frequentemente, deixavam 
os moradores ilhados em 
suas residências. Após a 
visita técnica do vereador 
Irlan Melo acompanhado 

do secretário de obras 
Josué Valadão e líderes 
comunitários, a rua recebeu 
finalmente a instalação de 
uma galeria para captação 
de água. Uma mudança que 
beneficiou o dia a dia de 
várias famílias.
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REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA RICCI PACE

Vereador Irlan Melo abraça a causa e luta
pela regularização fundiária do condomínio

O condomínio Ricce Pace, na região do Barreiro, abriga 
144 famílias. Mas os moradores enfrentam há anos, a 
dificuldade de obter o título de propriedade. Procurado 

por moradores e líderes comunitários, desde o início do seu 
mandato o vereador Irlan Melo assumiu o compromisso de 
trabalhar para que os moradores recebessem, enfim, o título, 
e por isso tem atuado e se reunido com representantes da 
SUDECAP, URBEL e PBH para que dezenas de famílias se 
sintam mais seguras.



ALTERAÇÃO 
DE PONTO DE 

ÔNIBUS
Trás mais segurança e 

comodidade aos usuários

É na Avenida Waldir Soeiro 
Emrich, mais conhecida 
como Via do Minério, 
que estão instalados os 
principais pontos de ônibus 
utilizados pelos moradores 
do bairro Novo das Indústrias. 
Entretanto, um deles 
dificultava a mobilidade 
dos moradores da região, 
visto que era muito longe da 

área residencial, oferecendo 
também,  risco pelo auto 
fluxo de veículos que 
trafegam na via. Após visita 
técnica à região e reuniões 
entre o vereador Irlan Melo 
e a BHTrans, um novo ponto 
de ônibus foi instalado na 
via, facilitando a rotina de 
centenas de pessoas.  
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SAÚDE DE QUALIDADE 
– VISITA TÉCNICA É 
REALIZADA E CENTRO DE 
SAÚDE TIROL RECEBERÁ 
AMPLIAÇÃO

Saúde de qualidade é uma das 
principais demandas nas regionais 
de BH. Por isso, com o intuito de 
avaliar as condições estruturais 
e de atendimento oferecidas 
aos moradores, o vereador Irlan 

Melo realizou visitas técnicas aos 
centros de saúde Tirol e Regina.  
Em parceria com a comissão local 
de saúde e líderes comunitários, o 
vereador Irlan Melo reuniu-se com 
representantes da PBH e trouxe 
para o Centro de Saúde Tirol dois 
novos consultórios. A unidade de 
saúde realiza uma média de 700 
atendimentos diários e a abertura 
de novos consultórios beneficiará 
cerca de 24 mil usuários.

Me siga nas redes sociais e 
acompanhe nosso mandato.

RUA CONHECIDA POR ALAGAMENTOS RECEBE 
OBRAS DE MELHORIAS
A falta de canalização na Avenida 
Senador Levindo Coelho e na rua 
Maria Gomes da Silva no bairro 
Tirol, provocava constantes 
alagamentos em períodos 
chuvosos na praça Deputado José 
Raimundo (pracinha do Tirol), um 
dos principais pontos de lazer do 
bairro.

Procurado por moradores, o 
vereador Irlan Melo levou a 
demanda à PBH e, após reuniões 
e visitas técnicas ao local com 
órgãos responsáveis, as vias 
receberam a instalação de 
bueiros que acabaram com os 
constantes alagamentos.

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 DIVERSAS COMISSÕES

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

• Relator da Comissão Parlamentar de Inquérito 
que apura os impactos no abastecimento 
de água na cidade de Belo Horizonte 
pela ocorrência do despejo de rejeitos de 
mineração no Rio Paraopeba, ocasionados pelo 
rompimento da Barragem do Córrego do Feijão 
da Companhia Vale, na cidade de Brumadinho 
- MG.

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

• Comissão de Legislação e Justiça.

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

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

• 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


