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MOÇÃO Nº. 023/2012
Considerando que é dever do Vereador, enaltecer, destacar e reconhecer publicamente,
instituições e pessoas que contribuem com o bem estar da População, na qual está inserida a
profissão da fé cristã.
Considerando que, a reforma, ou, reconstrução do altar central, presbitério, da Igreja
Matriz de Sant’Ana, deu um novo e moderno visual para a Igreja Matriz, sem perder o sentido
espiritual daquele espaço físico do templo religioso.
Considerando que o projeto arquitetônico de reforma, ou, reconstrução do altar central
da Igreja Matriz, foi oferecido graciosamente a Paróquia de Roseira.
Apresento com alegria, Moção de Parabenização ao Padre José Ferreira da Silva, MD
Pároco de Roseira, idealizador do projeto, e ao ILMO Arquiteto Walter José Ronconi Fazzeri,
responsável pela elaboração do projeto arquitetônico, por terem promovido a reforma do altar
central da Igreja Matriz, que tem na sua disposição arquitetônica o seguinte sentido;
•

CALVÁRIO – Jesus crucificado ao centro, símbolo do Santo Sacrifício e, em
cada um dos lados, uma cruz estilizada, símbolo do bem e do mal, que está dentro
de cada um de nós, representado pelos dois ladrões no alto do calvário.

•

ARCO CENTRAL – Significa a antiga e a nova aliança estabelecida entre Deus e
o homem.

•

MOSAICO – Formado por pequenas pedras em alto relevo, representando os
cristãos batizados, Membros da Paróquia, cada um, com as suas diferenças e
limitações, juntas e unidas numa mesma fé, construindo o grande edifício
espiritual.

•

PISO DO PRESBITÉRIO – A pedra de granito maciço significa que Cristo é a
rocha inabalável, a pedra principal que foi rejeitada pelos construtores, a pedra
fundamental da nossa fé.
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DUAS PILASTRAS LATERAIS – Significam
as duas colunas principais da
igreja universal, representada pelos Apóstolos São Pedro e São Paulo.

Plenário Vereador João Caltabiano, 18 de Junho de 2012.
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