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DIREITA LIVRE NO BAIRRO BETÂNIA 
AJUDARÁ MORADORES DO BURITIS, 
PALMEIRAS E ESTRELA DALVA.

Menos tempo no 
trânsito, MAIS 
TEMPOpara você!

Uma GRANDE CONQUISTA para os moradores
dos Bairros Buritis, Palmeiras e Estrela Dalva

O trânsito da Rua Úrsula 
Paulino no Bairro 
Betânia está cada vez 

mais complicado. Uma das 
medidas que o Vereador Irlan 
Melo realizou para ajudar na 
Região Oeste foi a solicitação 
da “direita livre” na Rua Úrsula 
Paulino para quem acessa a 
Rua Augusto José dos Santos 

em direção aos bairros Buritis, 
Palmeiras e Estrela Dalva.

As obras já estão praticamente 
prontas e elas irão proporcionar 
uma maior fluidez do trânsito 
na Úrsula Paulino e que com 
toda certeza irá facilitar a vida 
de moradores e comerciantes da 
região.



PODEM SAIR A QUALQUER MOMENTO

AS ÁREAS
DE ESCAPE

O s números de acidentes com vítimas no Anel 
Rodoviário são alarmantes. Entre 20017 e 2016 foram 
mais de 25.219 acidentes. Para se ter uma ideia 

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.

Desde 2017, nos meus primeiros dias de mandato tenho lutado 
e buscado alternativas e insistido com o poder público para a 
implantação das ÁREAS DE ESCAPE, que comprovadamente irá 
reduzir o número de acidentes na rodovia. 

Elas podem ser instaladas em pontos críticos da descida do 
Anel Rodoviário na região do Bairro Betânia com o objetivo de 
conter veículos pesados sem freio. Um projeto de
baixo custo que vai salvar vidas até que obras mais complexas 
sejam realizadas. 

Desde abril de 2017, quando apresentei o requerimento 
para criação da COMISSÃO ESPECIAL PARA ESTUDOS E 
FISCALIZAÇÃO ACERCA DO ANEL RODOVIÁRIO, já foram mais 
de  20 ações do nosso mandato em função do assunto Anel 
Rodoviário, entre elas, reuniões, audiências públicas,  vários 
requerimentos expedidos e visitas técnicas. Em 29/08/2017 
estive na Procuradoria Geral do Município onde me reuni 
com o Procurador Geral, Dr. Tomaz Rezende e apresentei 
requerimento com documentos indicativos para que o 
Município de Belo Horizonte possa buscar judicialmente a 
outorga da administração do Anel Rodoviário.

Em fevereiro de 2019 estive mais uma vez na Via 040, 
concessionária responsável pelo Anel.  A importância do 
encontro se deu por seu caráter decisório. Entretanto a PBH 
e a ANTT e também a própria via 040 já estão de acordo 
com a criação dessas áreas. Agora é aguardada a etapa de 
operacionalização!
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16/07/2018. VISITA AO MPF.
Vereador Irlan Melo esteve 
no Ministério Público 
Federal e apresentou 
relatórios e tratar acerca 
de novas estratégias 
referentes ao anel, 
inclusive as ÁREAS DE 
ESCAPE.

05/04/2017. O VEREADOR IRLAN 
MELO PROTOCOLA PEDIDO PARA 
CRIAÇÃO DE COMISSÃO.
Com o pedido de criação da 
Comissão especial do Anel 
Rodoviário e, no plenário, 
o vereador repercurte e 
sugere a instalação de 
áreas de escape no Anel.

15/09/2017. AÇÃO DE 
MUNICIPALIZAÇÃO DO ANEL.
Relator da Comissão 
Especial de Estudos 
do Anel Rodoviário, o 
vereador Irlan Melo reuniu 
toda a documentação 
de que a procuradoria 
geral necessitava 
para elaboração da 
ação civil que busca a 
municipalização do anel 
rodoviário.



COMO FUNCIONAM AS 
ÁREAS DE ESCAPE

03/08/2018. AUDIÊNCIA 
PÚBLICA.
Irlan Melo discute acerca 
da possível implantação 
das ÁREAS DE ESCAPE. 
As áreas de escape, são 
uma alternativa viável 
que poderia salvar 
muitas pessoas e reduzir 
significativamente os 
acidentes na rodovia.

27/09/2018. PBH ACEITA 
REALIZAR AS ÁREAS DE ESCAPE.
O prefeito de Belo 
Horizonte, Alexandre Kalil, 
se compromete com as 
obras das áreas de escape 
desde que o projeto seja 
aprovado pela ANTT e Via 
040.

08/02/2019. REUNIÃO NA VIA 
040 CONFIRMA ÓTIMAS NOTÍCIAS.
Na sede da VIA 040 a 
empresa e a prefeitura 
já concordaram com o 
projeto das ÁREAS DE 
ESCAPE. Finalmente as 
áreas de escape irão sair 
do papel!

29/05/2017. AUDIÊNCIA 
PÚBLICA.
Irlan Melo solicitou 
em seção plenária 
o planejamento de 
mudanças urgentes que 
levem à redução das 
estatísticas alarmantes de 
acidentes que infelizmente 
caracterizam a rodovia.

05/05/2017. ELEITO RELATOR DA 
COMISSÃO DE ESTUDOS SOBRE O 
ANEL RODOVIÁRIO
Eleito Relator da Comissão, 
Irlan, afirma que o trabalho 
dos vereadores que integram 
o colegiado será o de 
apontar soluções para a via 
que, atualmente, é palco de 
grande parte dos acidentes 
de trânsito da capital e 
necessita de reformas.

20/06/2017. VISITA TÉCNICA 
VIA 040.
Visita solicitada pelo 
vereador Irlan Melo a Via 
040, discutiu soluções 
emergenciais e de 
longo prazo para que os 
constantes acidentes no 
Anel Rodoviário, cessem.
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SAÚDE EM BH É UMA DAS PRIORIDADES DO
NOSSO MANDATO

Só em 2017, acompanhado de representantes da Prefeitura, visitei mais de 
50 Unidades de Saúde em todas as regiões de BH. Com o objetivo de avaliar 
as condições estruturais e de atendimento oferecidas pelos mesmos. Mais 
de 150 demandas constatadas nas visitas que resultaram em 45 ofícios 
apresentados à PBH. Através de uma emenda parlamentar do Deputado 
Federal Marcelo Álvaro Antônio, destinei 500 mil Reais para os centros de 
saúde visitados que mais precisam de investimento público. Ainda na área 
da saúde, criei a  LEI - 11.068/2017, que facilita a construção de hospitais 
em Belo Horizonte,  alterando a Lei no 7.166/96, que passa de 50 para 20 
anos a obrigatoriedade de ocupação de solo em Belo Horizonte. A cidade já 
ganhou 2 novos hospitais com o benefício da lei!

POSTOS DE GASOLINA -
MAIS RIGOR À PRÁTICA 
ABUSIVA

De nossa autoria, a lei 11.121 já 
está em vigor e prevê a cassação 
do alvará de funcionamento de 
estabelecimentos que forem 
flagrados vendendo produtos com 
suas composições deturpadas. Belo 
Horizonte ganha a partir de agora, 
mais um aliado no combate ao 
abuso dos direitos do consumidor. 
Se você quiser fazer uma denúncia 
de posto vendendo combustível 
adulterado, pode ligar para o 
telefone da ANP, 0800 970 0267.
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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

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.

LEI 11.121 - CONTRA O ABUSO 
DO COMBUSTÍVEL ADULTERADO


