
PROJETO DE LEI Nº 025/2020. 

 

 

Altera parcialmente a Lei nº 4.836, de 06 de 

Janeiro de 2010, criando o inciso XIX no art. 3º,  

inserindo os artistas Pianistas de Bagé como 

Patrimônio Cultural e Histórico do Município de 

Bagé. 

 

 

DIVALDO LARA, Prefeito Municipal de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de 

suas atribuições legais, apresenta à consideração dessa Colenda Casa Legislativa o seguinte: 

 

PROJETO DE LEI: 

 

Art. 1° Altera a Lei nº 4.836, de 06 de Janeiro de 2010, criando o inciso XIX no art. 3º, 

inserindo os artistas Pianistas de Bagé como Patrimônio Cultural e Histórico do Muniípio de Bagé, 

que passa a ter a seguinte redação: 

 

Art. 3° …. 

 

XIX – os artistas Pianistas de Bagé. 

 

Art. 3°  Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 20 DE FEVEREIRO DE 2020. 

 

 

 

 

DIVALDO LARA 

Prefeito Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICATIVA 

 

Senhor Presidente, 

 

  Senhores Vereadores, 

 

O Projeto de Lei que ora encaminhamos para apreciação dessa Egrégia Casa Legislativa, 

tem por finalidade inserir os artistas Pianistas de Bagé,  pertencentes a instituição artística Pianistas 

de Bagé. 

O grupo foi inspirado no conjunto de Pianos Carlos Gomes da década de sessenta, criado 

pela professora Gelcy Porto Médici, dentro do Instituto Municipal de Belas Artes Professora Rita 

Jobim de Vasconcelos (IMBA), e atualmente, os artistas Pianistas de Bagé são reconhecidos como 

Patrimônio Imaterial, por não receberem doações diretas. Em 2008, Lucia Antônia Bezerra de 

Mello convidou pianistas que haviam sido alunos da Professora Gelcy para homenageá-la por 

ocasião de seu aniversário de oitenta anos. Com o sucesso de seu empreendimento e o entusiasmo 

dos pianistas (alguns sem tocar a mais de trinta anos) resolveu retomar o trabalho e em 2011 reuniu 

vinte e quatro pianistas, agora chamado Pianistas de Bagé, e o trabalho foi retomado.O grupo 

ganhou novos componentes e novo repertório, e os integrantes atualmente variam entre os 12 e os 

90 anos, podendo ser alunos, professores, ex-alunos e ex-professores. São nove anos de 

apresentações com repertório que vai do erudito ao popular e com grande receptividade do público.  

Além de Bagé, e da gravação de um especial para a TV, o conjunto realizou apresentações 

em Gramado e Canela com grande sucesso. O encontro de tantas pessoas de diferentes lugares, 

gerações e formações constitui uma troca de vivências e tem motivado as lembranças, contribuindo 

assim para a memória musical da cidade de Bagé. 

Destarte, trata-se de um Projeto de suma importância, em vista disso é que contamos com a 

compreensão sempre peculiar de Vossas Senhorias para aprovação desta importante matéria. 

Estas são, pois, as razões que justificam a presente proposição, e diante do exposto, pedimos 

vênia para aprovação deste Projeto de Lei. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 20 DE FEVEREIRO DE 2020. 

 

 

 

 

DIVALDO LARA 

Prefeito Municipal. 

 


