
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: 007/2018 

Dispõe sobre a inclusão no calendário oficial de 

eventos permanentes do município de Bagé, a 

Cavalgada Histórica de São Sebastião e dá outras 

providências. 

 

 

 

 

           Art. 1º Fica determinada a inclusão da Cavalgada Histórica de São Sebastião, no 

calendário oficial de eventos permanentes do município de Bagé. 

                 

       Art. 2º A data da Cavalgada Histórica, dar-se-á de 17 a 20 de janeiro, anualmente, em 

homenagem ao Padroeiro da Catedral, da Diocese e da Cidade de Bagé. 

 

          Art. 3º A homenagem será promovida pela Mitra Diocesana, Paróquia da Catedral e 

Associação dos Cavaleiros da Rainha da Fronteira. 

              

         Art. 4º O Poder Executivo, apoiará, através da Secretaria de Cultura e Turismo 

(SECULT) e Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (SSM). 

                 

       Art. 5º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

                            SALA DAS SESSÕES, 16 de Janeiro de 2018. 

 

 

 

    

                                             Vereadora Sonia Leite 

                                    Líder da Bancada dos Progressistas 

                                              

 

 

 

 

 

 



                                               JUSTIFICATIVA: 

 

 

O presente projeto de lei, propõe a inclusão da Cavalgada Histórica de São Sebastião no 

calendário oficial permanente do município, por tratar-se de uma celebração de cunho 

importantíssimo,  levando a conhecimento da comunidade a ligação histórica x religiosa, já que 

a Diocese é formada por 16 Paróquias,  abrangendo 12 municípios da região: Bagé, São Gabriel. 

Lavras do Sul, Pinheiro Machado, Livramento, Rosário do Sul, Hulha Negra, Candiota, Dom 

Pedrito, Santa Margarida do Sul, Aceguá e Pedras Altas. 

O ato de fé e devoção dos cavaleiros tem o objetivo de repetir o gesto histórico de 1812, quando 

a guarda de São Sebastião levou a imagem do santo para a capela, construída um ano antes, em 

Torquato Severo. Segundo historiadores, ao assentar acampamento em Bagé, Dom Diogo de 

Souza ordenou que os militares que encontravam-se na Vila de São Sebastião viessem para cá, 

por melhores condições de estadia, segurança e alimentação. A imagem do santo permaneceu na 

capela em Dom Pedrito. Após perceber a religiosidade dos moradores da nova comunidade, os 

militares resolveram trazer a imagem para colocá-la em uma capelinha de palha erguida na Praça 

Carlos Telles, em frente de onde, atualmente fica a Igreja Matriz, Catedral São Sebastião. O 

translado da imagem aconteceu em 20 de janeiro de 1812. 

Por todo o exposto, contamos com a sensibilização e o apoio dos nobres “Edis” para a aprovação 

desse importante Projeto de Lei. 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Vereadora Sonia Leite 

                                    Líder da Bancada dos Progressistas 

 


