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PROJETO DE LEI

“DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE BOSQUE
DAS PETÚNIAS, AO LOGRADOURO PÚBLICO
IDENTIFICADO COMO ÁREA VERDE, SEM
DENOMINAÇÃO, LOCALIZADO ENTRE A RUA A-
06, QUADRA 41, E A RUA Y-04, QUADRA 93, NO
BAIRRO PARQUE CUIABÁ E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.

O Prefeito Municipal de Cuiabá/MT: faço saber que a Câmara Municipal
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica denominado “Bosque das Petúnias” o espaço público, sem
denominação, localizado entre a Rua A-06, quadra 41 e a Rua Y-04, quadra 93, no bairro
Parque Cuiabá, no Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso e identificado como área
verde.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Palácio Paschoal Moreira Cabral, Sala das Sessões em Cuiabá, 28 de
abril de 2015.

Vereador Mário Nadaf
Partido Verde - PV

Líder do Partido na Câmara
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JUSTIFICATIVA

A presente propositura fundamenta-se no Art. 2º, § 2º, c/c o Artigo 142, III,

do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cuiabá e objetiva denominar de “Bosque das

Petúnias”, o espaço público identificado como área verde, sem denominação, localizado entre

a Rua A-06, quadra 41 e a Rua Y-04, quadra 93 no bairro Parque Cuiabá, no Município de

Cuiabá, Estado de Mato Grosso, de acordo com o croqui de localização anexo, prestando,

deste modo, uma justa homenagem a Srtª Petúnya Martins de Freitas, moradora do entorno

da indigitada área verde, desde o ano de 1984, onde cresceu e dedicou a sua infância e

adolescência a cuidar desta área, plantando as primeiras árvores, hoje adultas e muitas outras

árvores, inclusive as que foram equivocadamente arrancadas pelo Poder Público, com a

intenção de se construir ali um posto de saúde, mas que hoje, por força de uma notificação do

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a própria Secretaria Municipal de Meio Ambiente

já encontrou uma outra área para a tal construção.

Todas as árvores ali plantadas foram feitas pela Srtª Petúnya Martins de
Freitas, que infelizmente faleceu no dia 24 de setembro de 2007, vitimada por um trágico

acidente automobilístico, mas, seguramente deixou este legado para as nossas futuras

gerações, numa demonstração de amor ao meio ambiente e conscientização aos que ficaram,

de que é possível preservar e construir um meio ambiente sustentável.

Não é demais ressaltar que neste mesmo local foi realizada uma das

edições deste promissor Programa de Urbanização Comunitária, o “Programa PlantAr”,

idealizado por este Edil e sua equipe, que está ajudando a repovoar a nossa cidade com

plantas ornamentais e frutíferas, basicamente com espécies do nosso cerrado e que, não por
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acaso, ajudou a replantar muitas mudas de árvores nos locais de onde foram retiradas as

citadas árvores, com o único escopo de fazer com que a nossa querida Cuiabá tenha

novamente o apelido de “Cidade Verde”.

Portanto, entendemos ser mais do que justa a homenagem a Srtª Petúnya
Martins de Freitas, a quem agradecemos, em nome de toda a população cuiabana, mato-

grossense e das nossas futuras gerações, pelo esforço em plantar e cuidar desta linda área

verde, onde, futuramente, serão plantadas em torno de toda a área, as flores petúnias, como

forma de eternizar ali, a presença de quem, com muito esforço e dedicação, tão bem cuidou

amou este espaço.

Assim, acreditamos que esta cidadã humilde e batalhadora é merecedora

de tamanha homenagem que deverá ser prestada por esta Casa de Leis, como forma de

agradecimento por sua respeitada história de vida.

Por isso, contamos com a colaboração dos nobres legisladores para que

tal propositura, de extrema relevância, seja aprovada.

Palácio Paschoal Moreira Cabral, em Cuiabá, Sala das Sessões, em 28 de

abril de 2015.

Vereador Mário Nadaf
Partido Verde - PV

Líder do Partido na Câmara


