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MOÇÃO
 

Manifesta apoio e solidariedade ao Padre
Júlio Lancellotti e a Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil – CNBB e repúdio
pelos ataques a liberdade religiosa e a
realização de culto rel igioso pelos
Policiais Militares durante procissão da
Paixão de Cristo, no último dia 15 de abril
de 2022, feriado de sexta-feira santa.
 

 
Senhor Presidente 

 
 

Apresento nos termos do Regimento Interno à Mesa Diretora da Câmara Municipal de São
José dos Campos, conforme disposto em seu artigo 124, incisos I, alínea “c”, para que seja
encaminhado a moção de apoio e solidariedade ao Padre Júlio Lancellotti e a Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB e repúdio pelos ataques a liberdade religiosa e a
realização de culto religioso pelos Policiais Militares durante procissão da Paixão de Cristo,
no último dia 15 de abril de 2022, feriado de sexta-feira santa.
 
Primeiramente registre-se a denúncia do Padre Júlio Lancellotti, conhecido por sua defesa
dos direitos humanos, usou as redes sociais para denunciar o que considerou um ataque à
liberdade religiosa, ocorrido na última sexta-feira, dia 15 de abril de 2022.
 
De acordo com o religioso, em plena Sexta-Feira Santa, data católica na qual se lembra a
Paixão de Jesus Cristo, policiais militares interromperam a realização da Via-Sacra no
centro de São Paulo e exigiram documentos de identificação aos participantes.
 
Segundo a noticia no sitio https://ponte.org/na-sexta-feira-santa-pms-enquadram-procissao-
de-moradores-de-rua-liderada-por-padre-julio-lancelotti/
 

 Na Sexta-Feira Santa, PMs enquadram procissão liderada pelo Padre
Júlio Lancelotti
 
    PMs enquadram Padre Júlio: “uma forma de intimidação”
 
Seguindo a tradição católica da Semana Santa, o padre Júlio Lancelotti,
coordenador  da Pastoral  do Povo de Rua,  encenou nesta  Sexta-Feira
Santa (15/4), nas ruas do centro da cidade de São Paulo, a Via Sacra, rito
que relembra o sofrimento de Jesus Cristo no seu caminho até a pena de
morte, conforme o Evangelho de São Mateus (27:30-31): “E cuspindo nele,
tomaram o  caniço  e  batiam-lhe  na  cabeça.  Depois  de  caçoarem dele,
despiram-lhe a capa escarlate e tornaram a vesti-lo com as suas próprias
vestes, e levaram-no para o crucificar”.
 
Assim como ocorreu há mais de dois mil anos, agentes de segurança do
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Estado também estiveram no local, intimidando fiéis que acompanhavam a
procissão.
 
A celebração católica se caracteriza por caminhar e fazer paradas em
lugares específicos para relembrar momentos vividos por Jesus antes de
ser  pregado na  cruz.  A  procissão  organizada pelo  padre  Júlio,  com a
presença de moradores de rua que vivem na região, teve início no Largo de
São Bento e em sua quarta parada, em frente ao prédio da Prefeitura de
São Paulo, no Viaduto do Chá, foi abordada por quatro policiais militares.
 
Toda ação no local havia sido pacífica, segundo Lancelotti. “A população de
rua pendurou cobertores nas grades em frente à Prefeitura como forma de
protestar contra as operações do “rapa” [retirada de pertences por agentes
do Estado]. Quando os cobertores foram retirados, foram jogadas flores
naquele espaço. E várias dessas pessoas estavam manifestando o seu
sofrimento e realidade que vivem”, contou o padre à Ponte.
 
“Quatro policiais militares entraram no meio da manifestação e queriam
saber quem era o responsável. Quando chegaram até mim, queriam me
levar para outro local. Eu disse que não iria porque estava comandando a
procissão. Eles insistiram e eu concordei em falar com eles ali. Queriam
saber o que era aquilo que estava ocorrendo, para onde iria, até que horas
iria e tiraram foto dos meus documentos”, detalhou Lancelotti.
 
De acordo com o religioso, os policiais acompanharam a procissão até o
final. O padre acredita que a presença da PM foi uma forma de intimidar um
ato que, ao mesmo tempo que respeitava as tradições da Igreja Católica,
também serviu como forma de manifestar o incômodo das pessoas que
moram atualmente nas ruas da maior capital do país.
 
“Eu  senti  a  presença  dele  como  uma  forma  de  intimidação.  Nossa
procissão teve várias reivindicações da população em situação de rua,
denunciando a violência da polícia, por isso tem uma natureza diferente das
vias sacras que ocorreram em outras paróquias da cidade. Claro que a
polícia vai se incomodar muito mais com uma manifestação feita por essas
pessoas”, aponta Lancellotti.
 
O padre ressaltou que os cristãos estão vivendo, ao final desta semana, um
momento de reflexão sobre a  morte  de Jesus e,  por  isso,  é  tempo de
pensar nos mais necessitados. “Que sejamos comprometidos na defesa da
vida dos descartados e torturados pela violência e miséria que atormenta
nosso povo”, disse o Lancelotti como mensagem de Páscoa.
 
O número de pessoas vivendo nas ruas da capital paulista aumentou 31%
nos últimos dois anos, saltando de 24.344 em 2019 para 31.884 em 2021,
conforme  o  Censo  da  População  de  Rua  divulgado  pela  Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Também aumentou o
número  de  famílias  que  deixaram de  contar  com um teto  sobre  suas
cabeças: os entrevistados que relataram estar em situação de rua com uma
pessoa da família, que eram 20% em 2019, eram 28,6% em 2021.
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A reportagem questionou  a  assessoria  de  imprensa  da  Secretaria  de
Segurança Pública de São Paulo,  do governo Rodrigo Garcia (PSDB),
sobre  o  que  motivou  os  policiais  militares  a  abordarem o  padre  Júlio
Lancelloti durante uma procissão. A resposta foi a seguinte:
 
A Polícia Militar acompanhou manifestação realizada nesta sexta-feira (15)
que se deslocaram pelas principais  vias do centro até à Secretaria  da
Segurança Pública (SSP) e posteriormente à Catedral da Sé, onde era
realizado um teatro ao ar livre comemorativo a Semana Santa, seguido da
celebração de uma missa. O ato reivindicatório por justiça e moradia aos
cidadãos em situação de rua transcorreu de forma pacífica e não houve
interdição das vias. Após o evento, os participantes se dispersaram.
 

Esta atitude contra a democracia, contra a liberdade de expressão religiosa e principalmente
da violação do direito ao culto religioso são incompatíveis com as práticas da corporação da
Polícia Militar do Estado de São Paulo e violam os direitos fundamentais garantidos no
Estado Democrático de Direito.
 
Registre-se que esta Câmara Municipal de São José dos Campos, sempre primou pela
defesa incondicional da democracia, do Estado Democrático de Direito, da proteção de
segmentos vulneráveis e a defesa dos direitos fundamentais e sociais, e ao atendimento das
demandas dos movimentos sociais principalmente aos vinculados a defesa dos direitos
humanos, neste caso as todas manifestações religiosas, ainda que o Estado brasileiro seja
laico, cujos direitos humanos amparados pela Constituição da República Federativa do
Brasil, 1988.
 
Isto posto, venho requerer na qualidade de Vereadora para que esta Câmara Municipal de
São José dos Campos, aprove e determine que seja encaminhado a moção de apoio e
solidariedade ao Padre Júlio Lancellotti e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil –
CNBB e repúdio pelos ataques a liberdade religiosa e a realização de culto religioso pelos
Policiais Militares durante procissão da Paixão de Cristo, no último dia 15 de abril de 2022,
feriado de sexta-feira santa.
 
Neste sentido,  destaca-se que a  moção seja  encaminhada ao Secretário  Estadual  de
Segurança  Pública,  na  pessoa  do  General  João  Camilo  Pires  de  Campos,  possa
determinar a Corregedoria da Polícia Militar para instaure as providências cabíveis contra os
policiais  militares que participaram desta abordagem  por  indícios de atentar  contra  a
liberdade religiosa e obstruir a prática de culto religioso conforme prescreve a legislação
vigente.
 
 
1) PADRE JÚLIO RENATO LANCELLOTTI - PARÓCO PARÓQUIA SÃO MIGUEL
ARCANJO, 2) GENERAL JOÃO CAMILO PIRES DE CAMPOS - Secretário de Estado
SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, 3) Dimitri Nascimento Sales -
Presidente Conselho Estadual da Defesa dos Direitos da Pessoa Humana – CONDEPE, 4)
Dom Walmor Oliveira de Azevedo - Presidente CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS
DO BRASIL CNBB, 5) DOM JOSÉ VALMOR CESAR TEIXEIRA, SDB - Bispo Diocesano
DIOCESE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 6) Presidência - CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO
JOSÉ DOS CAMPOS, 7) JORNALISTA GUILHERMO CODAZZI - Editor Chefe JORNAL O
VALE, 8) Jornalista Helcio Costa - CBN VALE DO PARAÍBA , 9) CLAUDIO NICOLINI -
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Jornalista GRUPO BANDEIRANTES DE COMUNICAÇÃO - VALE DO PARAÍBA, 10)
Jornalista Marcela Mesquita - TV Thathi Vale, 11) TEREZINHA DE ALMEIDA - Gerente de
Jornalismo TV VANGUARDA PAULISTA - REDE GLOBO
 

 
Plenário "Mario Scholz", 18 de abril de 2022.

 
 
 

Ver. Amélia Naomi - PT 
 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3200390038003200380038003A005000, Documento assinado digitalmente 

conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.


		2022-04-18T17:18:05-0300




