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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Projeto de lei Nº ________/2013

Processo Nº _____/_____/2013

Autor: Vereador Eduardo Assis - PSD

Projeto de Lei

Institui o dia 24 de setembro o DIA MUNICIPAL DO RIO DA VÁRZEA

Art. 1º -  Fica instituído o dia 24 de setembro de todos os anos, o DIA
MUNICIPAL DO RIO DA VÁRZEA,  no Município de Carazinho - RS

Paragrafo único - O Poder Executivo Municipal,  colocará em seu calendário
anual de eventos a data de 24 de setembro para a comemoração em alusão
ao Rio da Várzea.

JUSTIFICATIVA:

Sabendo que o Rio da Várzea tem suas nascentes em terras de nosso
Município, suas águas são límpidas e seu nascedouro muito forte, sendo que
por mais duradoura e forte que seja a seca ou estiagem, nunca foi preciso
fazer racionamento de água, tendo a ONG ARIVA como a principal defensora
do rio aonde não só a população de Carazinho usufrui de suas maravilhas,
mas sim toda uma população desde o Norte do Estado, onde está localizado
Carazinho, até o oeste entre Seberi e Irai, onde o rio deságua e sempre
mantendo suas características das águas, límpidas e brilhantes e essa data
foi escolhida pois a criação da ONG ARIVA se deu nesse dia, 24 de setembro,
por esse motivo se institui essa data para homenagear esse rio que sustenta e
mantém a vida de vários municípios e milhares de vidas.
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Sala Antônio Libório Bervian, em 12/08/2013.

Eduardo Assis - PSD
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