
Exmo. Sr. Presidente da Câmara de Vereadores de Bagé 

  

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

Colendo Plenário o seguinte: 

  

PROJETO DE LEI Nº 092/2020 

 

ALTERA A LEI N° 4.836/2010, CRIANDO O 

INCISO VII NO ART. 2°, INSERINDO O SÍTIO 

GENESARÉTH DO CENTRO DE EVENTOS 

BATISTA COMO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, 

NATURAL E PAISAGÍSTICO DO MUNICÍPIO DE 

BAGÉ. 

  

Art. 1º Cria o inciso VII no Art. 2° da Lei n° 4.836/2010, inserindo o Sítio 

Genesaréth do Centro de Eventos Batista como patrimônio histórico, natural e 

paisagístico do município. 

“Art. 

2°..................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

VII – Sítio Genesaréth.” 

 

Art 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

  

Sala das Sessões, 31 de agosto de 2020. 

 

 

Vereador Graciano Aristimunha Pereira 

     Líder da bancada do DEM 

 

 

 

 

 

            J U S T I F I C A T I V A 



                        JUSTIFICATIVA 

 

           CENTRO DE EVENTOS BATISTA 

                       Sítio GENERARÉTH 

 

A presente emenda à Lei Municipal 4.836/10, tem por objetivo conceder ao 

Sítio Genesaréth do Centro de Eventos Batista a garantia por Lei de se tornar um bem de 

patrimônio histórico de Bagé. 

O Sítio Genesaréth do Centro de Eventos Batista, é propriedade da Igreja 

Batista Conservadora que conforme Lei Municipal n° 5.831/17, tem incluído no calendário 

oficial de eventos do município, o dia 24 de novembro como o Dia da Igreja Batista 

Conservadora, por ser a primeira igreja evangélica que se instalou em Bagé no ano e 1939, e teve 

seu registro efetivado no Cartório de Registros Especiais em 24 de novembro de 1941. 

O Sítio Genesaréth do Centro de Eventos Batista está localizado na Rua Bispo 

Atalício Pitan, número 555, com uma área aproximada de 50 mil metros quadrados, onde está o 

prédio do primeiro Matadouro Municipal, que é um dos monumentos históricos da cidade, 

datado de 1928, e que foi restaurado preservando as características arquitetônicas originais, com 

ações de revitalização e reciclagem para contribuir com a manutenção da edificação ao propor 

novos usos para o mesmo. 

Foi feito uma busca da história e a compreensão do passado para subsidiar a 

preservação do patrimônio histórico e cultural existente, através de sua reintegração a vida 

contemporânea. Levando-se em consideração que o Patrimônio Histórico e Cultural de um povo 

consiste nos bens, materiais ou não, produzidos por este e que são preservados de muitas 

maneiras, visando a garantia da manutenção da memória de sua história e de sua cultura. 

O Patrimônio Cultural, compõe o que se chama de “ecossistema do homem”. 

Os elementos pertencentes à natureza: os rios, o clima, a vegetação, o solo, enfim, todos os 

recursos naturais que formam o ambiente natural e que tornam o sítio habitável. 

O conhecimento, às técnicas e os saberes adquiridos, tudo aquilo que não pode  

ser medido nem quantificado, a capacidade do homem de se adaptar ao meio-ambiente, são os 

elementos não tangíveis do Patrimônio Cultural. E, finalmente, aquilo que, chamamos de 

Patrimônio, ou seja, tudo aquilo que o homem, ao interagir com o meio em que vive e usando os 

conhecimentos adquiridos, fabricou ou construiu ao longo de sua existência. 

Então, através da revisão de ícones da arquitetura procurou-se construir um 

referencial arquitetônica que possa servir de parâmetros para o desenvolvimento do Centro de 

Eventos Batista, como um centro de eventos com caráter religioso, social e como um ponto 

turístico. 

No prédio histórico, além dos eventos religiosos, também funciona o Seminário 

Teológico Gilgal, com Curso Médio de Formação Teológica e Bacharel em Teologia. 

Na área social, temos o projeto chamado “Guerreiros de CRISTO” que segue 

os princípios de hierarquia e disciplina cívico-militar, visando contribuir para uma melhor 

formação moral, cívica e religiosa, evitando desvios sociais indesejáveis devido à exposição à 

vulnerabilidade social em que vivem. 

Nesse projeto são atendidos meninos e meninas entre 8 à 16 anos, oferecendo-

lhes, com o apoio voluntário da Escola de Música da Orquestra Filarmônica Batista, um 

formação básica em música; com os professores do SENAC fazem curso de segurança do 

trabalho, primeiros socorros, etc; com o orientação dos bombeiros recebem instrução de combate 

à incêndio; com a instrução da Polícia Militar fazem o curso do PROERD – Programa 

Educacional de Resistência às Drogas e à Violência; com o apoio de militares recebem várias 



instruções disciplinares, e com muitos outros voluntários recebem várias orientações na área de 

culinária e trabalhos manuais diversos. 

Tem, também, uma horta comunitária onde são cultivados produtos orgânicos 

que auxiliam na alimentação na alimentação de famílias necessitadas e também ajuda na 

manutenção do Centro de Eventos. 

Além disso, tem criação de pôneis, mini-vacas, ovelhas e diversos tipos de 

aves, incluindo pavões. 

O Sítio tem um roteiro ecoturístico entre várias edificações distribuídas em 

meio à natureza, desenvolvidas de forma temática com referências históricas bíblicas e 

arqueológicas, além de um museu que conta a origem das Igrejas Batistas, e, seguindo a linha do 

tempo acaba contando os 81 anos de história da Igreja Batista Conservadora na Cidade de Bagé. 

Segue alguns pontos do roteiro turístico do Centro de Eventos Batista: 

Este Sítio chama-se GENESARÉTH, que significa Jardim do Príncipe. 

 

 

 

 

Sítio-Tur 

(Roteiro) 

 

 

 

 

 

 

 


