
MINUTA DE PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO

Denomina Rua Winston Churchill o logradouro público cadastrado conhecido como Rua Três Mil Cento e Trinta e
Três, localizado no bairro Petrópolis.

 
 
Art. 1º Fica denominado Rua Winston Churchill o logradouro público cadastrado conhecido como Rua Três Mil Cento
e Trinta e Três, localizado no bairro Petrópolis, com base na Lei Complementar nº 320, de 2 de maio de 1994, e
alterações posteriores.
 
 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 
 
 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
 
 

Winston Churchill nasceu em Woodstock , Reino Unido, em 30 de novembro de 1874, no Palácio de Blenheim, filho
de Randolph Churchill e da norte-americana Jennie Jerome. Se formou na Academia Militar de Sandhurst e serviu
como oficial subalterno, de 1895 a 1899, no regimento dos Hussardos, além de ter sido correspondente de guerra
em Cuba, na Índia e na África do Sul.
 
Churchill entrou para a polí�ca como deputado em 1900 e logo aderiu ao Par�do Liberal. Em 1906 foi convidado
para ocupar o cargo de subsecretário de Estado para as Colônias, e mais tarde, em 1908, a pasta de Presidente da
Junta de Comércio. 
 
Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, Churchill foi designado como Primeiro Lorde do Almirantado, e em 10
de maio como primeiro-ministro. Churchill se tornou o único primeiro-ministro britânico a ter recebido o prêmio
Nobel de Literatura e a cidadania honoraria dos Estados Unidos.
 
Uma das figuras mais importantes do século XX, Churchill foi um líder extremamente inteligente que levou a vitória
dos países aliados na Segunda Guerra Mundial e teve um papel fundamental no combate ao nazismo.
 
Churchill faleceu em Londres, no dia 24 de janeiro de 1965, seu funeral reuniu lideres de várias gerações que foram
prestar sua úl�mas condolências ao estadista que ajudou o mundo na sua hora mais triste. Até hoje, Churchill é
citado como um paradigma de estadista.
 
A homenagem é uma tenta�va de relembrar uma questão sempre atual, que transcende as diferentes épocas: a
importância da liderança, da liberdade e da paz.
 
Por essas razões, rogo o apoio de meus pares para a aprovação do presente projeto.
 
Sala das Sessões, 22 de dezembro de 2022.
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