
 

 

 

 

                                 Exmo. Senhor Presidente da Câmara de Vereadores de Bagé. 

 

 

 

 

                                A Vereadora que este escreve apresenta à consideração de Vossa 

Excelência e do Colendo Plenário o seguinte: 

 

 

PROJETO DE LEI: 113/2019 

 

ALTERA A LEI Nº 4.836/2010, 

CRIANDO O INCISO XX NO ART. 

3º E INSERINDO A ENTIDADE 

ARTÍSTICA PIANISTAS DE BAGÉ  

COMO PATRIMÔNIO CULTURAL 

E HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE 

BAGÉ. 

 

 

 

                             Art. 1º Cria o inciso XX no Art. 3º da Lei nº 4.836/2010, inserindo A 

Entidade Artística Pianistas de Bagé como patrimônio cultural e histórico do município. 

 

                           “Art. 3º... 
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                             V - ... 

                             VI - ... 
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                             VIII - ... 

                             IX - ... 
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                             XI -... 
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                             XVI - ... 

                            

 



 

 

 

                           XVII - ... 

                           XVIII - ... 

                           XIX – ... 

                           XX - A Entidade Artística Pianistas de Bagé.” 

 

                           Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

 

 

 

                         SALA DAS SESSÕES, 26 de agosto de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereadora Sonia Leite 

Líder da Bancada Progressista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 
A Fanfarra da 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada foi criada pelo Ministro 

da Guerra, no Ofício nº 2.883-D/2-S/1. De 05 de abril de 1946. Inicialmente pertenceu ao 

12º RCI, tradicional Unidade Militar de Bagé, local onde hoje está situado o 3º Batalhão 

Logístico. 

Após alguns ano passou a fazer parte do efetivo do Esquadrão de Comando 

da 3ª Bda C Mec. 

Em agosto de 2005 o efetivo da Fanfarra foi transferido para o 3º Batalhão 

Logístico onde permanece até hoje. 

Após algumas alterações durante esse tempo de existência, teve seu efetivo 

fixado em 38 integrantes, dentre eles: um Oficial Regente de Música, um Subtenente Mestre 

de Música, vinte Sargentos, dezesseis Cabos e um motorista, passando a ser denominada de 

FANFARRA categoria “B”. 

Sua missão é apoiar a 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada e suas 

Organizações Militares sediadas em Bagé, São Gabriel, Dom Pedrito, Santana do 

Livramento e Jaguarão, abrilhantando as diversas solenidades e festividades militares através 

da música. É responsável também em promover a manifestação artística através de seus 

acordes musicais mantendo-se em sintonia com vários seguimentos da sociedade civil, 

atuando junto à comunidade e constituindo-se num grande marco cultural da cidade de Bagé 

e de nossa região, e também num importante veículo de comunicação social entre o Exército 

e a comunidade. 

É sabido que a atuação da banda de música influencia, espontaneamente, 

todo o efetivo de uma unidade militar e, quando levada para além dos muros da caserna, 

causa admiração, provocando aplausos. Isto gera, nos bons patriotas, intenso desejo de 

ingresso na vida castrense. Quem de nós poderá afirmar que nunca se emocionou ao ver e 

ouvir uma banda de música executar hinos pátrios ou desfilar garbosa, despertando uma 

irresistível vontade de marchar ou cantar? É pura magia em forma de convite para avançar. 

Atualmente o efetivo da Fanfarra da 3ª Bda C Mec conta com trinta 

componentes e é comandada pelo 1º SGT Guilherme. 

A Fanfarra tem um valor imensurável cultural e histórico para o município 

e, preserva as tradições patrióticas e castrenses, por meio da arte musical militar, o que 

enaltece os valores do nosso Exército, bem como revela as ações e os projetos incentivadores 

dessa arte, aproximando a tropa e a sociedade. 

Por todo exposto, conto com a sensibilidade dos meus colegas vereadores, 

para aprovação da presente proposta. 

 

 

 

 

Vereadora Sonia Leite 

Líder da Bancada Progressista 


