
\ CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍ 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

PROJETO DE LEI Nº 022/2020. 

Dispõe sobre denominação da rua recentemente aberta 
no prolongamento da Rua Marcelo Castelano Neto, no 
centro de Miraí - Rua Manoel Rodrigues Sobrinho. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAI, por seus legítimos representantes 
aprovou e eu, Luiz Fortuce, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei: 

Art. 1° - Fica denominada de "RUA MANOEL RODRIGUES SOBRINHO", o 
prolongamento da Rua Marcelo Castelano Neto, no centro de Miraí, iniciando a 
rua no número 68, até o final da rua sem saída, numa extensão aproximada de 
200 metros. 

Art. 2° - Fica o Poder Executivo responsável pela fixação de placa 
denominativa do logradouro e demais alterações necessárias. 

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se 
as disposições em contrário. 
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JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI Nº 022/2020. 

Na década de 1950, a futura Rua Marcelo Castelano Neto era um 
prolongamento da Rua Tenente Leopoldino, tendo recebido este nome em 
homenagem ao fundador da Farmácia São Sebastião, nos anos 1980. 

Esta rua terminava no fundo do quintal da casa de Manoel Rodrigues 
Sobrinho que cedeu parte de seu terreno para que a rua continuasse, 
prolongando a Rua Marcelo Castelano Neto, a pedido dos moradores das ruas 
Marciano Padilha e Furtado Costa que ganharam terrenos na nova rua aberta. 
Depois dele, outros proprietários também cederam terrenos e a Rua Marcelo 
Castelano Neto foi prolongada durante os anos 1970 e 1980. 

Atualmente, a rua se estende por quase 200 metros, diante do apoio da 
Prefeitura, que tem realizado obras de aterro, melhoria da rede pluvial e da 

compactação do piso. 

Dar o nome ao prolongamento da Rua Marcelo Castelano Neto não é 
substituir o nome daquela rua, mas nomear uma nova rua que agora está 
surgindo depois da rua hoje existente. Esta nova rua vai começar no número 
68 (final da Rua l\t1arcelo Castelano Neto) e vai até o final da rua sem saída, com 
aproximadamente 200 metros. 

Manoel Rodrigues Sobrinho era conhecido como um homem trabalhador, 
humanista e idealista. Antes de se dedicar inteiramente ao ramo de marceneiro, 
foi trabalhador braçal em engenhos de café e arroz nas décadas de 1930/1940, 
nas firmas "Empresa Agrícola Alves Pereira" e "José Martins Villas". 
Posteriormente, trabalhou como marceneiro na "Marcenaria Alves Pereira". 

Foi suplente de vereador em 1950 e sempre atuou na defesa do interesse 
das pessoas mais humildes, principalmente os trabalhadores. Esse idealismo foi 
o responsável pela sua mudança temporária para a cidade de Cataguases, onde 
trabalhou na "Serraria Peixoto", mantendo sua família em Miraí. Aprimorou-se na 
profissão de marceneiro e, com as poucas economias que sobrava, passou a 
adquirir máquinas usadas de marcenaria, no sonho de montar sua oficina em 
Miraí, onde já estava construindo sua casa e, ao lado dela, uma pequena 
cobertura para montar suas máquinas usadas e um empreendimento próprio. 
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Depois de mais de sete anos trabalhando em Cataguases, conseguiu 
realizar o sonho do negócio próprio. Voltou a Mirai onde, ·até a sua morte, em 
abril de 1978, trabalhou no ramo de marcenaria, fabricando móveis, colchões, 
portas, janelas e muitos outros tipos de móveis. De sua pequena fábrica de 
móveis, situada na Rua Furtado Costa, ele ensinou a profissão aos filhos e a 
centenas de jovens que passaram pela Oficina e aprenderam a arte da 
marcenaria. 

Manoel Rodrigues Sobrinho nasceu em Mirai, na então localidade de São 
Sebastião da Vargem Alegre, no dia 28 de dezembro de 1910, vindo a falecer 
em abril de 1978. Casou com Néria Martins Rodrigues e teve 12 filhos e dezenas 
de netos e bisnetos. 

Diante do exposto, rogamos aos ilustres pares pela aprovação do 
presente Projeto de lei, que irá homenagear um homem que muito realizou para 
a sociedade de Mirai e que, com o seu trabalho, ajudou a construir boa parte da 
história de nossa cidade, no século passado. 

Mirai (MG), 03 de agosto de 2020. 
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