CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

PROJETO DE LEI N2. 0210/ 2017

Dá o nome de MANOEL LÚCIO DA SILVA ao
logradouro 126014, no bairro Bonsucesso.

A Câmara Municipal de Belo Horizonte decreta:

Art. 12 - Fica denominado de Manoel Lúcio da Silva à rua código 126014, no
bairro Bonsucesso em Belo Horizonte.

Art. 22 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 23 de março de 2017.
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Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte.
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CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
Justificativa

Manoel Lúcio da Silva, nasceu em 15/05/1931, filho de José Lúcio da Silva e Maria do Carmo
Amâncio, tinha 6 (seis) irmãos, todos de origem humilde, porém com grande paixão pela
marcenaria. Em 1941 com apenas 10 anos mudou-se para a Capital mineira, onde aprendeu
com seu pai e mestre a profissão de marceneiro.

Trabalhou com o pai na região do Santa Mônica, bem no início do bairro, na intitulada
Marcenaria e Carpintaria Sul Mineira. Ali construiu boa parte de sua história, fez várias
amizades até que em 1961 conheceu sua esposa a professora Edméa Chiste, casaram-se e
residiram no bairro por anos, até o nascimento de seu primeiro filho Carlos Alberto Chiste
Silva. Em 1968, após a morte de seu pai e dissolução da marcenaria e carpintaria que era
tocada pelo pai e irmãos tornou-se a mudar para o sul de minas, mais precisamente para a
cidade de Ouro Fino, onde teve seu último filho Paulo Henrique Chiste Silva.

Tinha um profundo amor e admiração pela Capital Mineira, sempre que possível vinha visitar
seus sobrinhos, um deles José Lúcio continua na capital onde desenvolve a mesma profissão
do avô José Lúcio da silva e do tio Manoel Lúcio da Silva.

Homem íntegro e de reputação ilibada, executou com maestria o dom que Deus lhe deu, com
excelentes serviços de marcenaria atendendo clientes da Capital e interior, encerrou as
atividades da marcenaria em 1994, ocasião em que se aposentou.

Faleceu em 01/07/2016, deixando um grande legado para a família, pai exemplar, religioso,
marido dedicado, amoroso e companheiro, um profissional que desde moço, aprendeu o
oficio do pai e em muito contribuiu como cidadão para a cidade de Belo Horizonte e
posteriormente em Ouro Fino-MG.

Diante do exposto, solicito aos nobres Vereadores o apoio na aprovação desta justa e
merecida homenagem.
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