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MOÇÃO DE PROTESTO Nº 001/2023 
 

Os Vereadores que esta subscrevem, observadas as disposições 
regimentais, vem submeter à apreciação e deliberação do Colendo Plenário desta 
Casa Legislativa a presente Moção de Protesto às atitudes do Padre Manoel 
Scheimann da Igreja Matriz Nossa Senhora da Glória em Glorinha/RS, em razão de 
suas decisões que implicaram na falta de respeito aos fiéis no município de Glorinha. 

 
Os Vereadores que subscrevem, encaminham a presente MOÇÃO DE  

PROTESTO à Arquidiocese de Porto Alegre e ao responsável pela mesma, Arcebispo 
Metropolitano Dom Jaime Spengler, o nosso descontentamento a respeito das 
atitudes do Pe. Manoel, pároco do Santuário, por motivos de desprezo, desrespeito, 
julgamentos e autoritarismo à comunidade, voluntários e moradores do município. 
               

É importante destacar que as constantes decisões tomadas pelo 
Padre, estão gerando descontentamento e desagrado entre os munícipes, bem como 
uma revolta popular em todas as comunidades do nosso município. 

 

Vale ressaltar que o maior motivo dos inúmeros absurdos tomados pelo 
Padre, aconteceu no último dia 12 de março de 2023, quando o padre se recusou a 
ceder as dependências do salão paroquial da localidade do maracanã (interior do 
município) para a realização de um velório de um morador que tragicamente perdeu 
a vida em um acidente de moto, dias antes. Cabe destacar que, mesmo sendo um 
momento de dor, os familiares fizeram um gesto de amor, realizando a doação dos 
orgãos. Nos últimos anos, existem outros acontecimentos inexplicáveis, como a 
expulsão do Clube de Mães Santa Isabel, clube fundado em 1968, e que tinha sua 
sede anexada à muitos anos no complexo da igreja católica, em uma sala construida 
com a ajuda da comunidade. 

 
Salienta-se que o maior absurdo dessa situação, é o fato da comunidade 

tentar um diálogo junto ao padre, e mesmo assim, não serem atendidos e muito menos 
compreendidos, diante da situação enlutada de toda a comunidade, que tanto fez e 
faz pela igreja e barracão católico. 

 
Por todo o exposto, apresentamos a presente Moção de Protesto, 

considerando que a falta de empatia e amor ao próximo do referido padre, vem 
trazendo revolta à comunidade, prejudicando até mesmo o crescimento da religião e 
acompanhamento dos fiéis, junto à Igreja Católica. 

 
Diante disso requer, após os trâmites regimentais, sirva-se enviar cópia 

da presente Moção de Protesto à Arquidiocese de Porto Alegre, e todos aqueles que 
acatam suas decisões. 

 

 

 

Glorinha, 17 de março de 2023. 
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Silvia de Oliveira Eccel 
Vereadora do PTB 

Proponente 
 

 
 

Everaldo Dias Raupp 
Vereador do Progressistas 

 
 

 

Oscar Weber Berlitz 
Vereador do MDB 

 
 

 

Ademar de Oliveira 
Vereador do PDT 

 
 
 

Eduardo dos Santos Pires 
Vereador do Republicanos 

 
 
 
 
 
 
 


