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PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 005, de 26 de maio de 2022. 

 

 

 CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO EMÉRITO. 

 

 

      A vereadora CAMILA REGINA FOLLMANN, no uso das atribuições 

legais que lhe confere o Art. 30, inciso XVI da Lei Orgânica Municipal e os Art. 44, 

inciso XV e Art. 103 do Regimento Interno, encaminha o seguinte  

 

PROJETO DE LEI: 

 

                    Art. 1º - É concedido o título de “Cidadão Emérito” a Dom Aloisio 

Alberto Dilli, pelos relevantes serviços prestados ao Município de Poço das Antas. 

 

           Art. 2º - As despesas decorrentes desta lei serão atendidas por dotações 

orçamentárias próprias e específicas.                      

 

          Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

                    

 

    Câmara de Vereadores de Poço das Antas, 26 de maio de 2022. 

 

 

 

Camila Regina Follmann 
                                                                                                Vereadora - PP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MENSAGEM JUSTIFICATIVA 

 

 

Senhor Presidente, 

 

Nobres Colegas Vereadores. 

 

 

O menino Aloisio Alberto Dilli, nasceu em 21 de junho de 1948, na 

localidade de Boa Vista, no então distrito de Poço das Antas, na época Município de 

Montenegro. É filho de Arsênio Vendelino Dilli e de Verônica Selvira Schnoremberger 

Dilli. Quarto filho numa família de nove irmãos.  

Iniciou seus estudos na escola da comunidade de sua terra natal, Escola 

Benjamim Constant. Com onze anos de idade, ingressou no Seminário dos 

Franciscanos, em Taquari/RS, onde permaneceu até concluir o ensino médio. Em 

1968, realizou estágio formativo na Paróquia de Três Passos/RS, retornando ao 

Seminário no ano seguinte. Em 1970, iniciou o noviciado no Convento São 

Boaventura, de Daltro Filho, então município de Garibaribaldi/RS. A partir de 1971, 

cursou filosofia, em Viamão e depois, a faculdade de Teologia na PUC, em Porto 

Alegre/RS. 

Sua profissão, como religioso franciscano, iniciou em 1975.  

• Em 1976 foi ordenado diácono, em Porto Alegre.  

• Em 1977, foi ordenado sacerdote em sua terra natal, na Capela Mãe 

de Deus, em Boa Vista (então Salvador do Sul), pela imposição das 

mãos de Dom Vicente Scherer. 

• Após alguns anos de atividade como formador, professor e animador 

vocacional, em Daltro Filho, seguiu os estudos de liturgia (mestrado) 

em Roma, na Itália (de 1980 a 1983). Nos três meses de férias 

escolares trabalhou em duas Paróquias na Alemanha. 

• Após retornar da Europa, em 1983, passando por Taquari/RS, Daltro 

Filho (Imigrante/RS) e Arroio do Meio/RS, seguiram-se diversas 

nomeações e atividades, como: formador e reitor em seminários, 

mestre de noviços, definidor provincial, moderador de formação 

permanente e agente de pastoral. 

• Em 1996, foi eleito Vice-Provincial em Porto Alegre/RS; tornou-se 

também coordenador de casa provincial, presidente da entidade civil 

entre outros encargos; 



• Em 1999/2000, por três meses, prestou o serviço franciscano de 

Visitador Geral na Província Santo Antônio no Brasil (em seis estados 

do nordeste brasileiro); 

• Em 2006, voltou a ser Mestre de Noviços, em Daltro 

Filho/Imigrante/RS; 

• Em 27.06.2007, recebeu do Papa Bento XVI a nomeação de Bispo da 

Diocese de Uruguaiana/RS, sendo que sua ordenação episcopal 

aconteceu, em 02.09.2007, na Igreja Matriz São Pedro Apóstolo, em 

Poço das Antas; 

• Em 13.07.2016, após exercer por quase nove anos o ministério 

episcopal, na cidade de Uruguaiana/RS, o Papa Francisco nomeou 

Dom Aloísio Alberto Dilli, como 4º Bispo de Santa Cruz do Sul/RS; 

• Até 2020, exerceu também a função de Bispo referencial de Liturgia 

do Regional Sul 3 (RS) e continua como membro efetivo da CETEL – 

nacional: Comissão Episcopal dos Textos Litúrgicos da Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil.   

Em sua trajetória ministerial, Dom Aloisio levou consigo o nome de sua 

terra natal e adotou como lema episcopal a frase do evangelho, segundo São João:    

“A palavra de fez carne” (João 1,14).  

           Solicitamos, portanto, que os nobres edis do colendo Poder Legislativo 

de Poço das Antas, aprovem este Projeto de Lei, pois a concessão do título de 

CIDADÃO EMÉRITO é uma forma da comunidade poço-antense, por intermédio do 

Poder Legislativo municipal, reconhecer os relevantes serviços prestados pelo Bispo 

Dom Aloísio Alberto Dilli.   

Para tanto, apresentamos, em anexo, o curriculo da vida do 

homenageado, enquanto aguardamos a apreciação e votação da matéria. 

                       

Câmara de Vereadores de Poço das Antas, 25 de maio de 2022. 

 

 
         Camila Regina Follmann 

    Vereadora – PP 
 

 
 
 
 
 
 
 



CURRÍCULO DA VIDA DE 
DOM FREI ALOÍSIO ALBERTO DILLI - OFM 

 

 Dom Aloísio Alberto Dilli, nasceu aos 21 de junho de 1948, em Boa Vista, no 

então distrito de Poço das Antas, na época pertencente ao Município de 

Montenegro/RS. É filho de Arsênio Vendelino Dilli e de Verônica Selvira 

Schnorrenberger Dilli (ambos in memoriam). É o 4º filho entre 09 irmãos: Laurena, 

Irma, Arno (in memoriam), Inácio, Irineo, Frei Hédio (in memoriam), José e Maria 

Regina. De 1956 a 1959, sob orientação do Professor da Comunidade, Nélson Pedro 

Hentz, na Escola Benjamin Constant, o então menino Aloísio cursou o primário (04 

anos) em sua terra natal e, com onze anos (1960), ingressou no Seminário dos 

Franciscanos, em Taquari/RS, seguindo os estudos até completar o Ensino Médio. 

Em 1968, realizou estágio formativo na Paróquia de Três Passos/RS, retornando ao 

seminário no ano seguinte. Em 1970, fez o Noviciado no Convento São Boaventura, 

de Daltro Filho, então município de Garibaldi/RS. Em 1971, foi morar em Porto 

Alegre/RS, cursando a Filosofia, em Viamão/RS, e depois a Teologia, na PUC de 

Porto Alegre/RS. Sua Profissão Solene, como religioso franciscano, aconteceu em 

04/10/1975. Foi ordenado Diácono, em 27/06/1976, no Bairro Lomba do Pinheiro – 

Porto Alegre/RS, e a Ordenação Sacerdotal aconteceu em 01/01/1977, na Capela 

Mãe de Deus, em Boa Vista – Poço das Antas/RS, pela imposição das mãos de Dom 

Vicente Scherer. 

 Após alguns anos de atividade como formador, professor e animador 

vocacional, residindo em Daltro Filho, seguiram-se os estudos de Liturgia 

(mestrado), em Roma - Itália (outubro de 1980 a março de 1983). Nos três meses de 

férias escolares, trabalhava em duas Paróquias, na Alemanha: Rintheim/Karlsruhe e 

Lohr am Main.  

Após o retorno da Europa, em 1983, passando por Taquari/RS, Daltro Filho – 

Imigrante/RS e Arroio do Meio/RS, seguiram-se diversas nomeações e atividades, 

como: formador e reitor em seminários, mestre de noviços, definidor provincial, 

moderador da formação permanente e agente de pastoral.  

Em 1996, eleito Vice-Provincial, residindo na Casa Provincial dos 

franciscanos, no Bairro Ipanema e depois em casa de formação no Bairro Lomba do 

Pinheiro, ambos de Porto Alegre/RS, tornou-se também coordenador da casa 

provincial, secretário provincial, moderador da formação permanente, ecônomo e 

presidente da entidade civil. Nessa época servia também em assessorias de capítulos, 

de retiros e como auxiliar de pastoral. Em 1999/2000, por três meses, prestou o 

serviço franciscano de Visitador Geral na Província Santo Antônio no Brasil (em seis 

Estados do Nordeste Brasileiro).  

Em outubro de 2006, voltaria a ser Mestre de Noviços, em Daltro Filho – 

Imigrante/RS, onde, em 27 de junho de 2007, recebeu do Papa Bento XVI a 

nomeação de Bispo da Diocese de Uruguaiana. Sua Ordenação Episcopal aconteceu 



na Igreja Matriz São Pedro Apóstolo, em Poço das Antas/RS, no dia 02 de setembro 

do mesmo ano, por imposição das mãos de Dom Ângelo Domingos Salvador - 

OFMCap. A posse, como 7º Bispo de Uruguaiana, deu-se em 30/09/2007. Como 

lema episcopal, Dom Aloísio escolheu a frase do evangelho, segundo São João (Jo 

1,14): “A Palavra se fez carne”. 

Em 13 de julho de 2016, após exercer por quase nove anos o ministério 

episcopal, em Uruguaiana/RS, o Papa Francisco nomeou Dom Aloísio Alberto Dilli 

como 4º Bispo de Santa Cruz do Sul/RS, sendo que a posse aconteceu em 28 de 

agosto do mesmo ano, na catedral São João Batista, considerado um dos maiores e 

mais belos templos de estilo neogótico da América Latina.  

Até 2020, Dom Aloísio exerceu também a função de Bispo referencial de 

Liturgia do Regional Sul 3 (RS) e continua como membro efetivo da CETEL 

nacional: Comissão Episcopal dos Textos Litúrgicos da Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil. 

O Senhor abençoe a todos/as, de modo particular os/as que fazem parte, de 

alguma forma, da vida, da história, do ministério deste nosso conterrâneo ou Irmão-

bispo, Dom Frei Aloísio Alberto Dilli - OFM, filho de Boa Vista – Poço das 

Antas/RS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


