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CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI 
Estado de Minas Gerais 

CNPJ 26.147.579/0001-03 

PROJETO DE LEI Nº 024/2020. 

Dispõe sobre a denominação da rua onde está sendo 

construído o Fórum de Miraí - Rua Dr. Adauto Silveira 

Alves - e dá outras providências. 

Luiz Fortuce, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, faz 

saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica denominada de "RUA DR. ADAUTO SILVEIRA ALVES 

(Adautinho}", a rua situada no Bairro Fábrica, que se inicia na Rodovia MG 447 

- início do trecho Miraí-Cataguases- em frente ao local onde hoje se encontra 

em construção o Fórum de Miraí. 

Art. 2º - Fica o Poder Executivo responsável pela fixação de placas 

denominativas dos logradouros criados e demais alterações necessárias. 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e revogam

se as disposições em contrário. 

Miraí (MG}, 23 de setembro de 2020. 

Í7opo e~-,(o$ 
ROGÉRIO q;s;((i~~s 

Vereador 
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CAMARA MUNICIPAL DE MIRAÍ 
Estado de Minas Gerais 

CNPJ 26.147.579/0001-03 

JUSTIFICATIVA 

Levo o presente Projeto de Lei à apreciação dessa Casa de Leis, na 
certeza de que todos os nobres colegas vereadores irão aprovar tendo em 
vista a merecida homenagem que a cidade de Miraí presta a um de seus 
ilustres filhos. 

Adauto Silveira Alves, mais conhecido pelos seus amigos por 
Adautinho, apelido carinhoso que ganhou na infância, em vista de ter 
herdado o nome do Pai. Nascido em 09 de julho de 1943, filho de Adauto 
Silveira Antunes e Dona Maria Alves de Oliveira, Adautinho veio a falecer no 
dia 18 de junho de 2012, na cidade de Belo Horizonte e seu corpo voltou à 
Terra Natal. 

Sempre teve o seu nome ligado à Justiça, daí a escolha de seu nome 
para a rua onde o fórum está sendo erguido. Ainda jovem foi servidor do 
Fórum de Miraí, na década de 1960. Mudou-se para Belo Horizonte, 
estabelecendo-se naquela cidade como empresário. Posteriormente, 
formou-se em Direito em 1979, tendo atuado como advogado até 199, 
quando assumiu o cargo de Assessor Judiciário do extinto Tribunal de Alçada, 
passando pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e também na 
Corregedoria do Tribunal de Justiça, onde permaneceu até o fim de sua vida. 

Casou-se em Miraí em 26/01/67, com a miraiense Odaleia Barroca 
Silveira e tiverem três filhos e oito netos. Rosângela Barroca Silveira, nascida 
em 26/06/68, hoje médica em Uberlândia; Márcio Barroca Silveira, nascido 
em 26/04/74, hoje advogado em BH e Sandra Maria Barroca Silveira, nascida 
em 12/91/79, hoje jornalista em BH. Seus netos: Rômulo, Pedro e Lucas, 
filhos da Rosângela. Felipe, Bernardo e Eduardo, filhos do Márcio. lsabela e 
Fernando, filhos da Sandra. 
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CAMAJu MUNICIPAL DE MIRAÍ 
Estado de Minas Gerais 

CNPJ 26.147.579/0001-03 
... · continuação do Projeto de Lei nº 024/2020 ... . 

Adautinho amav 'd . h •dA • 
a sua c1 ade natal onde mant,n a sua res, enc,a e 

seu dom· l ' 
ICJ 'º· Durante toda a sua vida sempre procurou atuar em prol da 

cidade de M"' , . 
1ra1, defendendo os interesses da cidade em Belo Horizonte 

sempre que necessário. 

Peço a todos os edis a aprovação desse projeto, como uma singela 

homenagem a um miraiense que elevou o nome de Miraí na Justiça de 

Minas Gerais, além de sua enorme contribuição às causas de nosso 

Município. 

\~h 0 hc[~ 
ROGÉRIO JOSÉ FIDÉLIS 

Vereador. 
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