
 

 

 

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Bagé 

Vereador Edimar Fagundes Cardoso 

 

O Vereador que este subscreve apresenta à consideração de Vossa Excelência e do 

Colendo Plenário o seguinte, 

 

                            PROJETO DE LEI Nº 145/2018 

 

Insere no calendário oficial do Município a 

data alusiva ao Evento Cultural “Fest Bandas 

Gospel” Festival de Bandas Gospel de Bagé. 

 

 Art. 1º Fica instituída, no âmbito do Município de Bagé, a data alusiva ao Evento 

Cultural, “Fest Banda Gospel” Festival de bandas Gospel de Bagé, a ser comemorado 

anualmente no segundo Sábado e domingo do mês de Outubro. 

        Art. 2º A data instituída por esta Lei passará a integrar o Calendário Oficial do 

Município de Bagé.  

           Art. 3º A programação relativa ao Evento Cultural “Festa Banda Gospel” Festival de 

bandas gospel de Bagé, será objeto de regulamento próprio, podendo ser promovido com apoio 

da secretaria Municipal de Cultura e Turismo. 

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

 Câmara e Vereadores de Bagé, Sala das Sessões, 27 de Junho de 2018. 

 

                                                                         Vereador Jeferson Dutra 

                    Líder da Bancada do PSC 

 

 

 

 

 

 



 

JUSTIFICATIVA 

 

 

 

Este projeto de lei tem por finalidade conscientizar a população da importância da 

Música religiosa ou de adoração que é uma das modalidades mais praticadas em todo o mundo, 

e aqui no Brasil, um país essencialmente cristão, ela é bastante utilizada nas festividades e em 

liturgias, tais como: missas, cultos, batizados, entre outras. 

O “Fest Banda Gospel” Festival de bandas Gospel de Bagé trata-se de um Evento 

Cultural e de inclusão para todas as classes sociais da nossa cidade.  

Os Festivais de Música trazem inúmeros benefícios para a localidade e região onde são 

desenvolvidos. Eles podem favorecer o desenvolvimento econômico, atraindo participantes e 

turistas, o que movimenta a rede hoteleira e o setor de serviços e vendas. Podem, ainda, servir 

para o entretenimento familiar e promoção cultural.  

Diversos estudos têm demonstrado os valores positivos da Música no Brasil e em outras 

partes do mundo como ferramenta educacional e no desenvolvimento social. 

Esta proposta objetiva especificamente:  

- Mostrar a cultura da Música Evangélica através da instrumentalidade das Bandas nos 

seus mais variados aspectos: arte, lazer, movimento social, educação e adoração;  

- Apresentar a diversidade cultural de nosso município e região através da música, 

tornando nossa cidade mais conhecida em nível estadual e nacional;  

- Promover o intercâmbio entre os Artistas e suas Bandas. 

- Revelar novos talentos oferecendo espaços para apresentações de Músicas inéditas, 

fazendo com que todo o país conheça novas composições, incentivando a novos compositores, 

intérpretes e instrumentistas a mostrarem seus trabalhos para novos públicos;  

- Incentivar e premiar os participantes, registrar as obras de destaque, em CD e ou 

DVD, para memória e divulgação do Festival no Estado, e fronteiras além;  

- Valorizar o trabalho cultural agregando benefícios junto à comunidade em que estão 

inseridos, empregando e proporcionando à região uma nova geração de renda durante o “Fest 

Banda Gospel” Festival de bandas Gospel de Bagé, aumentando o faturamento de lojas, 

restaurantes, hotéis, lanchonetes etc.;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- Difundir valores éticos e morais relacionados à arte da Música Cristã Evangélica, 

incentivando a capacidade de auto-expressão dos jovens, reforçando a auto-estima e 

promovendo o exercício da cidadania através do respeito ao patrimônio cultural de nosso 

município e região;  

- Proporcionar à nossa comunidade uma festa cristã para revitalizar a convivência 

familiar, inclusive dos Jovens com  o desenvolvimento espiritual de pais, filhos, crianças, 

adolescentes, e idosos, algo que se faz tão necessário em nosso município e região;  

- Tornar tradicional a execução deste “Fest Banda Gospel” Festival de bandas Gospel 

de Bagé no calendário de eventos da cidade. 

A Metodologia do “Fest Banda Gospel” Festival de bandas Gospel de Bagé consiste na 

realização de um espetáculo onde bandas Evangélicas se apresentarão com seu gênero 

particular, e no final do evento uma será premiada. 

Portanto, propomos que a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de 

Cultura e Turismo, Igrejas e a sociedade organizada em seus diversos segmentos apóiem o 

“Fest Banda Gospel” Festival de bandas Gospel de Bagé, como uma forma de valorizarmos 

essa prática cultural tão marcante em nossa cidade, berço de tantos artistas, servindo como uma 

instância de socialização e reafirmação dos valores cristãos.  

Destacamos que essa proposta se espelha em inúmeros trabalhos de destaque realizados 

por instituições públicas e privadas e por Organizações Não Governamentais (ONG) em nosso 

Estado e de todo país. 

 

 

Câmara e Vereadores de Bagé, Sala das Sessões, 27 de Junho de 2018. 

 

                                                                        Vereador Jeferson Dutra 

                    Líder da Bancada do PSC 

 


