DFO00328 - Página 1 de 2

Protocolo:

00140/2014

Processo:

Tipo:
Autor:

Indicação
Dep Felipe Orro;
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___________________

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINDICO à Mesa Diretora desta Augusta Casa de Leis,
observadas às disposições regimentais e ouvido o Colendo Plenário, seja encaminhado
expediente deste Poder ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Dr. André
Puccinelli, com cópias ao Secretário de Estado de Governo, Osmar Domingues Jeronymo,
e ao Diretor-Presidente da Fundação de Cultura do Estado de Mato Grosso do Sul, Américo
Ferreira Calheiros, solicitando seja viabilizado recursos para a reforma dos vitrais da Igreja
Matriz de Aquidauana-MS, Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, a qual celebra
este ano 101 anos de evangelização, atendendo pedido do Padre Alvaro Cesar Cavazzani,
fiéis católicos da comunidade e de toda a sociedade aquidauanense, visando preservar
importante obra histórica e cultural do município. Justificativa, fotos e orçamentos anexos à
presente proposição.x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPlenário das Deliberações, 11 de fevereiro de 2014.x
x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDeputado FELIPE ORRO - PDT

JUSTIFICATIVA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX A Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição foi
instituída em Aquidauana-MS em 4 de abril de 1912, desde então, trabalhando para a
evangelização e educação católica da comunidade. x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXEntretanto, a Comunidade e a Igreja celebram estes 101
anos de evangelização desolados pela destruição de 53 dos vitrais da Matriz, objeto de
vandalismo de pessoas que não respeitam a propriedade cultural e histórica municipal.x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXEm contato com duas empresas que fazem restauração de
vitrais, o orçamento para restauração encontra-se estimado em R$ 160.000,00 (cento e
sessenta mil reais), valor este muito elevado para a Paróquia e fiéis de Aquidauana, que
buscam preservar importante obra arquitetônica do Estado de Mato Grosso do Sul.x
x
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXAssim, buscam o atendimento da presente proposição e a
soma de esforços do Poder Público para a restauração pretendida.x
x
x
x
x

