
 

UNIÃO DA VI
A

TÓ
R I

1860 189
0

ESTADO  DO  PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA
VITÓRIA
Rua Dr. Cruz Machado, 205 – 3º e 4º Pavimentos     
Fone: 42-523-1011    e-mail: pmuva@net-uniao.com.br
CNPJ 75.967.760/0001-71    
Site Oficial: www.uniaodavitoria.pr.gov.br

 

Lei Nº 2418/1996

Cria no calendário de eventos de União da Vitória, o
"DIA DO RIO" a ser comemorado a cada dia 24 de
novembro.

          Art. 1º - Fica criado no calendário de eventos de União da Vitória o DIA DO RIO,
a ser comenorado a cada dia 24 de novembro.
          Art. 2º - No DIA DO RIO, as escolas e demais órgãos públicos, promoverão
eventos alusivos à necessidade de preservação e conservação dos rios.
          Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, entrará esta Lei em vigor na
data de sua publicação.

Justificativa:
                     O Rio Iguaçú, o mais importante rio do Paraná, norteador de sua história,
tem suas primeiras nascentes na Serra do Mar. A sua formação definitiva acontece
entre três importantes municipios, e sua fos num marco de três nações.
                    Desde as suas nascentes a ação antrópica tem, ao longo do tempo
provocado uma degradação ambiental que envolve todo o percurso do rio identidade
paranaense. Os agrupamentos populacionais, as atividade agrícolas, comerciais e
industriais, que se fixaram ao longo das margens e de seus afluentes, tem trazido em
ritimo acelerado sérias consequências a qualidade de vida de toda a população.
                    "Não ostante durante o percurso das àguas o porte da "GRANDE ÁGUA"
como os indígenas a chamavam se agigantou. 
                    Urge em nossos dias resgatarmos esta riquesa histórica e cultural,
aliando-se ao novo paradigma ambiental, enfrentado por toda a humanidade.
                    Baseando-se em Lei Estadual e várias Leis municipais é que estamos
apresentando este projeto de lei, esperando que o Poder Público Municipal, abrace
com carinho este DIA DO RIO pois desta forma, queremos sensibilizar e criar uma
oportunidde fundamental para gerar consciência e educação, principalmente perante
as crianças e jovens estudantes, para que estes sim possam reverter o quadro já
existente de degradação do Rio Iguaçú.
                    "Àgua é essencial para a vida, a civilização é em parte, um diálogo entre o
home e a àgua".             

União da Vitória, 17 de dezembro de 1996.  


