
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

   

 

Exmo.Sr. Presidente da Câmara de Vereadores de Bagé 

 

  Os Vereadores signatários apresentam à consideração do Colendo Plenário o 

seguinte, 

PROJETO DE LEI Nº 053/2019 

Altera a Lei nº 4.836/2010, com a criação de 

inciso e alíneas ao Art. 2º, inserindo conjunto 

de edificações da Associação/Sindicato Rural 

como Patrimônio Histórico, Cultural, Natural e 

Paisagístico. 

  Art.1º Fica criado o inciso IV, e as correspondentes alíneas,  no Art. 2º da Lei 

Municipal nº 4.836/2010. 

  “Art. 2º.... 

  I-... 

  II-... 

  III-... 

  IV- o conjunto de edificações da Associação/Sindicato Rural, localizadas no 

Parque Visconde Ribeiro de Magalhães, assim descrito: 

  a) Pórtico de Entrada; 

  b) Pavilhão Social; 

  c) Casa de Chegada das provas de cavalos; 

  d) Pavilhão de Remates; 

  e) Pavilhão de Bovinos e Corte; 



 

 

 

  f) Pavilhão de Ovinos; 

  g) Pavilhão de Remates de  Ovinos; 

  h) Pavilhão de Remates de Ovinos; 

  i) Pavilhão de Equinos. 

  Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

  Sala das Sessões, 23 de maio de 2019. 

 

      Vereador Carlos Adriano Carneiro 

 

      Vereadora Sonia Mara Gomes Leite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

  Senhores Vereadores, 

 

  O presente Projeto de Lei propondo alteração na Lei Municipal nº 

4.836/2010, tem por objetivo inserir inciso no Art. 2º desta lei, incluindo um conjunto de 

edificações da Associação/Sindicato Rural de Bagé, localizado no Parque de Exposições 

Visconde Ribeiro de Magalhães,   como Patrimônio  Histórico,  Natural e Paisagístico. 

  Para ilustrar, ainda que brevemente, a história da Associação/Sindicato 

Rural, valho-me de artigo da lavra da jornalista Marcia Godinho Marinho, por ocasião do 

centenário da Entidade, bem como de todo o acervo documental e de informações, que 

ora anexo a este projeto. 

  A  centenária Associação Rural de Bagé, foi fundada no dia 20 de setembro 

de 1904, por 95 ruralistas. É considerada como a entidade mais antiga a realizar Exposições 

Feiras no País. Durante este período apenas nas 1ª e 2ª Guerras Mundiais, não  foram 

levadas a efeito as amostra agropecuárias. 

  O primeiro Estatuto Social desta entidade foi redigido pelo grande político e 

diplomata brasileiro Joaquim Francisco de Assis Brasil. 

  Na gestão do então Presidente José Carrion Móglia foi contruído o Pavilhão 

Central além de outras  outras dependências 

  A Associação Rural sempre teve, através de suas diretorias, a preocupação 

em viabilizar e aumentar o prestígio das Exposições Feiras. 

  A marca registrada de todas as diretoria está  firmado no mais lídimo direito 

da defesa da classe rural, participando dos momentos políticos e liderando movimentos de 

caráter municipal, regional, estadual e nacional. Muitos foram as autoridades que lá no 

Parque estiveram para as inaugurações das Expo-feiras, dentre as quais destacam-se os 

Governadores do Rio Grande do Sul  Sinval Guazzeli e Amaral de Souza, os Presidentes da 

República Getúlio Vargas, em duas ocasiões, Marechal do Exército Humberto de Alencar 

Castelo Branco, General Emilio Garrastazu Médici e  General Ernesto Geisel. 



 

 

 

 

  Ao longo de sua história, várias foram as obras construídas, pelos mais 

diversos presidentes, sempre com intuito de promover melhorias para a realização das 

Feiras e recebimento do público. 

  O aspecto paisagístico também faz parte do plano dos ruralistas, por esse 

motivo, todos os anos há preocupação com o  plantio de árvores e flores, com o fim de 

embelezamento deste ponto turístico de Bagé. 

  No aspecto Cultural e Artístico, pode se destacar a realização dos 

memoráveis Bailes de Gala das Exposições animados, principalmente pelo famoso conjunto 

musical Norberto Baldauf além da realização da Semana Crioula Internacional, encampada 

pela Associação Rural desde o ano 2000, evento que trouxe à Bagé, turistas e competidores 

dos mais diversos cantos do Brasil inclusive de vário países da América do Sul, 

  A Associação/Sindicato Rural, pela sua exemplar atuação na defesa da classe 

ruralista que tem relação direta com a economia e desenvolvimento do Município, recebeu 

diversos galardões, entre os quais pode-se destacar a Medalha do Pacificador , conferida 

pelo Exército Brasileiro. 

  A  “Rural” tem sido prestigiada por todas as entidades criadoras, clubes de 

serviços, escolas, representações de classe, do povo, do comércio e indústria, constituindo-

se verdadeiro patrimônio da comunidade bajeense.  

  Por isso a proposta encontra pleno respaldo para que seja devidamente 

acolhida e aprovada por esta Colenda Casa Legislativa. 

  Sala das Sessões, 23 de maio de 2019. 

 

     Vereador Carlos Adriano Carneiro 

 

     Vereador Sonia Mara Gomes Leite 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


