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Denomina-se  Ponte  Profª  Sarita  Baracat  de
Arruda  a  ponte  que  será  construída  entre  o
Parque Atalaia, em Cuiabá e o Parque do Lago,
em Várzea Grande.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

        Art. 1º Denomina-se "Ponte Profª Sarita Baracat de Arruda" a ponte que será construída entre o Parque
Atalaia, em Cuiabá e o Parque do Lago, em Várzea Grande.

        Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A ponte que será construída entre o Parque Atalaia, em Cuiabá e o Parque do Lago, em Várzea Grande será
importante para trafegabilidade do trânsito nas duas cidades. Isto é um sonho de muitos anos atrás que a
população daquela região vem batalhando e que agora estarão recebendo.

A ponte terá 420 metros e irá beneficiar tanto o Parque do Lago como Parque Atalaia com o
desenvolvimento, pois vai dar um acesso imenso para toda aquela região e facilitando o acesso rumo ao
Aeroporto Internacional Marechal Rondon.

Profª Sarita Baracat de Arruda:

Em Mato Grosso, quando as estradas não eram asfaltadas e aparelho de televisão era privilégio de poucas
famílias, em meados das décadas de 50 e 60, quando o coronelismo era prática corriqueira durante eleições
e as mulheres tinham pouquíssima autonomia de suas próprias vidas, sim, exatamente neste não tão
distante período, Sarita Baracat de Arruda ousou contrariar as estatísticas e fazer carreira política. Assim,
diante de todas as adversidades, conseguiu ser a primeira prefeita de Mato Grosso. O mandado em Várzea
Grande (1967-70) lhe credenciou, também, a ser eleita a primeira deputada estadual (1978-82) após a
divisão que deu origem a Mato Grosso do Sul.
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Diante do exposto é que solicito a apreciação e aprovação deste Requerimento pelos nobres pares.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 08 de Maio de 2018

 

Wilson Santos
Deputado Estadual
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