
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Bagé. 

Edimar Fagundes Cardoso 

  

  

                          A Vereadora que este escreve apresenta à consideração de Vossa 

Excelência e do Colendo Plenário o seguinte: 

  

  

  

  

     Projeto de Lei: 185/2018 

                                                                                    

Denomina de “Sagrada Família e Nossa 

Senhora Auxiliadora”, os condomínios 

das novas moradias populares do 

programa minha casa minha vida, 

situado na Avenida Espanha N° 2251 no 

Bairro Tarumã. 
  

  

               Art. 1º Fica denominado de “Sagrada Família e Nossa Senhora Auxiliadora”, 

os condomínios das novas moradias populares do programa minha casa minha vida, 

situado na Avenida Espanha N° 2251 no Bairro Tarumã, Município de Bagé. 

                        Art. 2º O Poder Executivo tomará as medidas necessárias para o fiel 

cumprimento da presente Lei. 

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

   

SALA DAS SESSÕES, 27 de Novembro de 2018. 

   

                                                 Vereadora Sonia Leite 

 Progressistas 

  



 

JUSTIFICATIVA: 

  

  

                        O presente projeto de lei visa atender a solicitação de nosso Bispo 

Emérito Dom Gílio Felício, para denominar um dos condomínios de Nossa Senhora 

Auxiliadora em homenagem à Padroeira de nossa cidade, e outro condomínio de 

Sagrada Família, para que sirva de exemplo as pessoas que ali habitam, e toda vez que o 

nome for mencionado, seja lembrada a Sagrada Família, composta por José, Maria e 

Jesus. 

  

                        A população de Bagé vivia um clima de instabilidade devido ao 

envolvimento do Brasil na Segunda Guerra Mundial, com militares Bageenses lutando 

no front Europeu, o Padre Edgar Aquino Rocha, teve iniciativa de convidar a 

comunidade no dia 24 de Maio, a ornamentar as fachadas de suas casas para produzir 

um espetáculo luminoso, a fim de fazer votos de paz e devoção à Padroeira da cidade 

Nossa Senhora Auxiliadora, com as tradicionais velas votivas entre os católicos 

romanos, a atitude do Padre perdurou e as velas continuaram a serem acesas até os dias 

de hoje e nas noites de 24 de Maio, após a missa realizada na Igreja Nossa Senhora 

Auxiliadora, ocorre uma procissão em homenagem à Santa, onde milhares de fiéis 

percorrem as ruas do centro da cidade. 

  

                        Toda família é chamada a imitar as virtudes da Sagrada Família. A 

Sagrada Família vive por Deus e para Deus. O seu projeto é sempre fazer a vontade de 

Deus. A sagrada Família é a própria escola de todas as virtudes. O Papa Leão XIII 

escreveu: Os pais de família têm em São José um modelo admirável de vigilância e 

solicitude paterna; as mães podem admirar na Virgem Santíssima um exemplo insigne 

de amor, de respeito e de submissão; os filhos têm em Jesus, submisso a seus pais, um 

exemplo divino de obediência. 

                         Sendo estas as razões que justificam a propositura do presente Projeto 

de Lei, esperamos a devida acolhida e aprovação do mesmo pelos nobres pares 

representantes do povo. 

  

                                   Vereadora Sonia Leite 

                                           Progressistas 

 


