
 
 

 
 

                  Exmo. Sr. Presidente da Câmara de Vereadores de Bagé 
 
 

 
 

     O Vereador infra-assinado, apresenta a consideração de Vossa Excelência e 
do Colendo Plenário, o seguinte: 

 
 
 

 
PROJETO DE LEI Nº 263/2017 

 
 

DENOMINA DE JENY PEREIRA NIEDERAUER A RUA 07, 
LOCALIZADA NO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO 
MINOTTO. 
 
 

 
Art. 1º  Denomina de Jeny Pereira Niederauer, a Rua 07, localizada no Loteamento 

Universitário Minotto, nesta cidade de Bagé. 
 
Art. 2º  Fica o Poder Executivo autorizado a tomar as medidas necessárias para o 

cumprimento desta Lei. 
 
Art. 3º  As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta de dotações 

orçamentárias próprias.  

 
Art. 4º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
   

 
                          

                                          Sala das Sessões, 
23 de novembro de 2017 

 
 
 
                                                   
Vereador Antenor Dutra Teixeira – PP 



 
 
 
 
 
 

JUSTIFICATIVA 

 
 

  Senhores Vereadores! 

 
 
  O presente Projeto de Lei tem por escopo prestar justa homenagem, “in 
memorium” a uma grande cidadã desta terra. 
 
  Jeny Pereira Niederauer, nascida em 18 de julho de 1904, filha de Joaquim 
Luiza Pereira e de Malvina Brissac Pereira. Em 1925 casou com o tenente Alvaro da Cruz 
Marques, assassinado durante rebelião ocorrida em 1926 no então quartel do Grupo de 
Artilharia.  

 
  Viúva, casou em segundas núpcias com o Dr. Mariano Niederauer, tendo um 
filho, o Dr. Ruy Pereira Niederauer, advogado e aposentado como Juiz-Auditor da Justiça 
Militar da União.  

 
  A professora Jeny teve uma vida dedicada ao ensino musical.  Foi uma das 
mais expressivas personagens da história da música em Bagé que, com justiça, conquistou 
a admiração e reconhecimento da comunidade, por sua significativa participação no 
ensino musical da juventude bageense, que muito usufruiu de seus preciosos 
ensinamentos. 
 
  Aluna fundadora da Escola de Música de Bagé, participou de sua primeira 
audição, interpretando uma página de Greg, com geral agrado, segundo comentário de 
Aparicio Toreli (Aporeli – Barão de Itararé) que fez a cobertura do evento para a imprensa 
local. 
 
  Após sua formatura, com distinção em Porto Alegre, ingressou no magistério, 
tendo em 1931, fundado o Instituto Carlos Gomes, com a professora Alice Assis Brasil. 
Inúmeros jovens desfrutaram dos ensinamentos musicais das talentosas mestras. 
 
  Com o encerramento das atividades do Instituto, a professora Jeny passou a 
lecionar no Conservatório de Música de Bagé, o atual instituto Municipal de Belas Artes 
Rita Jobim Vasconcellos – IMBA. 
   

 



   

 
 
  Amiga da professora Melanie Granier, a professora Jeny lecionou, também, 
no seu tradicional estabelecimento de ensino.  

 
  Grande apaixonada pela música, sempre disposta e interessada no ensino 
musical, fundou, em fevereiro de 1934, a sua própria escola, o Instituto Musical Santa 
Cecília, sendo grande o número de jovens que por ali passou em busca de seus valiosos 
ensinamentos. 
 
  A professora Jeny residiu, ainda, em São Paulo durante um período, onde 
teve a oportunidade de estudar canto. 
 
  Foi em 1936 que houve a primeira formatura do Instituto Musical Santa 
Cecília de sua propriedade, confirmando os ensinamentos que foram repassados as 
competentes alunas. 
 
  Jeny Pereira Niederauer é lembrada ainda hoje nos meios culturais e 
artísticos de Bagé, falecendo aos 72 anos de idade, em 23 de maio de 1984. 
   

  Esse é um breve histórico da vida da Srª. Jeny Pereira Niederauer, que 
justifica plenamente a denominação de uma via pública em nossa cidade com o seu nome, 
pedindo, desde já, apoio aos nobres pares para aprovação deste Projeto de Lei. 
 
  Em razão de que as atuações da Professora Jeny Niederauer no 
Conservatório de Música de Bagé e na Escola Melanie Granier se deram em anos idos, 
junta-se, nessa oportunidades, atestado do Instituto Anglicano Melanie Granier sobre as 
atividades desenvolvidas. 
 
  Junta-se, ainda, farta documentação que comprovam integralmente a sua 
insigne atividade como musicista. Junta-se publicações em jornais locais e fotografias que 
demonstram cabalmente o efetivo exercício de seu Curso de Música e as festividades 
atinentes às formaturas de suas inúmeras alunas, bem como declaração de uma de suas 
alunas, Umbelina Tavares Azambuja. 
 
  Assim, entendo que serão desnecessárias mais provas para concluir-se a 
admissibilidade do nome da professora Jeny Pereira Niederauer para dar nome a uma rua 
da nossa cidade.   

 
         Bagé, 23 de novembro de 2017 
   

 
          Vereador Antenor Teixeira - PP 


