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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Institui no calendário oficial do município de Carazinho o “Dia
Municipal em defesa e preservação do Rio da Várzea”.

Art. 1º - Fica incluído no Calendário Oficial do Município, o “Dia Municipal em defesa e preservação
do Rio da Várzea”, a ser comemorado anualmente no dia 05 de junho, quando ocorre também a
comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente.
Art. 2°- O Poder Executivo, através dos órgãos competentes, promoverá palestras, debates nas
escolas públicas, caminhada ecológica, limpeza das encostas do rio e outras atividades visando o 
fiel cumprimento desta  Lei.
Parágrafo Único – Para realização das atividades propostas no caput deste artigo, o Poder
Executivo providenciará a devida elaboração e divulgação das atividades que deverão ser
realizadas em conjunto com o Departamento Municipal de Meio Ambiente, Patrulha Ambiental,
alunos das escolas públicas, entidades de defesa do meio ambiente e outras entidades engajadas
com a causa.
Art. 3°- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA: Temos acompanhado através da imprensa que também o estado do Rio Grande
do Sul tem enfrentando dificuldades com relação a períodos de estiagem, inúmeros municípios
gaúchos tem feito racionamento de água por longos períodos, situação que felizmente não chega
até nós, graças ao nosso tão querido “Rio da Várzea”. 
O Rio da Várzea é um orgulho muito grande para todos nós, é um rio forte, pujante, com uma
grande vazão de água. Mesmo em períodos de grande estiagem, Carazinho em momento algum
precisou fazer racionamento de água e por isso somos privilegiadíssimos, não temos do que nos
queixar, pois além de nos dar a água para o consumo nos dá também seu peixe, o alimento da
mesa de muitas famílias carentes. A possibilidade que esta proposição nos oferece é a de
reconhecermos o valor de nosso rio através da instituição de um dia para o homenagea-lo, com a
realização de diversas atividades que farão com que nossas crianças e jovens cresçam dando ao
Rio da Várzea a importância que merece. É também uma forma de fazer com que nossas crianças
aprendam desde cedo o quanto é importante a preservação do meio ambiente e em especial de
nossos rios que nos dão uma das maiores riquezas de nosso planeta, a água.
A tendência mundial é a preocupação com o meio ambiente. O controle da poluição e outras
agressões aos rios vem sendo discutido nos movimentos sociais como também, nas políticas
públicas. Visa este projeto estabelecer o Dia Municipal em Defesa e preservação do Rio da Várzea
na área do Município de Carazinho, motivo pelo qual esperamos contar com o apoio dos nobres



vereadores para aprovação da matéria que é tão essencial a nossa sobrevivência.

Sala Antônio Libório Bervian, em 27/04/2012.

Felipe Sálvia - PDT
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