
  
  
  

MOÇÃO DE REPÚDIO 
  
Moção nº 02/2022 
  
  

                                   Considerando à invasão ocorrida, no último sábado (05), durante a 
celebração da Santa Missa realizada na Igreja do Rosário, em Curitiba, por militantes de partidos de 
esquerda, liderados pelo Vereador Curitibano Renato Freitas - do PT. 
  

                                   Considerando que a nossa posição enquanto vereadores, membros do  
Poder Legislativo de Bálsamo, é nutrido pela fé cristã, de pessoas de bem e repudiamos a posição 
ante a profanação injuriosa cometida por partidos da esquerda e pelo vereador petista que tentou 
exacerbar as reações, promovendo confrontos não pacificadores e profanar a dignidade da 
maravilhosa, e também dolorosa, história da Igreja do Rosário. 
  

                                   Considerando que no início a invasão tinha como objetivo manifestar 
contra  a morte de um cidadão congolês e, em outro caso, a morte de um brasileiro 
afrodescendente, acabou sendo o exemplo de intolerância religiosa. Além de uma grande falta de 
respeito com a fé e religiosidade do próximo e um crime previsto no Código Penal - em seu artigo 
208 (crime de vilipêndio a culto). 
  

                                   Considerando que a questão racial no Brasil ainda requer muita reflexão 
e análises honestas, que promovam políticas públicas com vistas a contemplar a igualdade dos 
direitos de todos. Mas não é menos verdadeiro que a justiça e a paz nunca serão alcançadas com 
destemperos ou impulsividades. 
  

                                   Assim como vereadores, membros do Poder Legislativo deste município, 
apresentamos nos termos Regimentais, a presente MOÇÃO DE REPÚDIO ao vereador Curitibando, 
Renato Freitas, do PT, pela invasão a Igreja do Rosário em Curitiba e que seja dado conhecimento 
desta deliberação à Câmara Municipal de Curitiba/PR e a Arquidiocese de São José do Rio 
Preto/SP e a Arquidiocese de Curitiba/PR.     
  

                                   Sala das Sessões ver. Antonio Castilho, 09 de Fevereiro de 2022.  
  
VEREADORES: 
  
  
Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM             Ailton José Bereta - MDB                                   
  
  
Hilton Bruno José dos Santos - PSDB               Ilso Antonio Monteiro Vasques - PSDB    
  
  
José Haroldo Magalhães Lourenço - MDB        Leonardo Corte Euzébio - SOLIDARIEDADE 
  
  
Roberto Carlos P. Perez - PROS             Simone J. M. da Silva Carrieiro - SOLIDARIEDADE 
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