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Ata da Primeira Sessão Solene, realizada no dia três de outubro de dois mil e vinte e dois na sede 

do Centro Comunitário Boa Vista - CEBOVI, sob a presidência do vereador, Maicon Luis Stuermer, que 

iniciou às dezenove horas e quarenta e cinco minutos. Foi registrada a PRESENÇA dos seguintes 

vereadores: Adriano Stiehl, Andréia Brinckmann Griebeler, Camila Regina Follmann, Célia Lurdes 

Koerbes, Clóves André Knob, Luiz Naldair Pereira da Silva, Maicon Luis Stuermer, Rodrigo Galdino 

Schwingel e Valerio Wasem. A Diretora Legislativa, em nome do Poder Legislativo de Poço das Antas, 

realizou o protocolo inicial nomeando todas as autoridades presentes e convidou o Presidente Maicon Luis 

Stuermer para compor a mesa principal. O Presidente convidou os colegas vereadores para comporem a 

mesa, bem como a Prefeita Municipal, Vânia Brackmann e o Vice-Prefeito, Laurentino Flach, 

representando o Poder Executivo Municipal, as soberanas do Município e os dois senhores homenageados: 

Bispo Dom Aloísio Alberto Dilli e Irmão Henrique Justo, para também integrarem a mesa. Em seguida o 

Presidente declarou aberta a sessão convidando a todos para fazer a Oração do Pai Nosso, cada um 

conforme a sua religião. Após, saudar a todos, convidou para acompanhar a execução do Hino Nacional 

Brasileiro. USO DA TRIBUNA: a vereadora ANDRÉIA BRINCKMANN GRIEBELER, em nome da 

bancada do PDT, após saudar a todos os presentes, agradeceu ao colega, Clóves, por tê-la concedido a 

palavra em nome do partido. Andréia externou sua alegria em poder celebrar este momento solene em que 

temos a oportunidade de valorizar o trabalho dos homenageados, concedendo-lhes o Título de Cidadão 

Emérito. Ressaltou que estes construíram suas vidas em cima de muito trabalho, determinação e 

principalmente com muito talento naquilo que fazem. Disse que o Município de Poço das Antas é um lugar 

muito abençoado por Deus, por todas as possibilidades que ele nos oferece. Andréia mencionou que cada 

pessoa em sua existência tem duas atitudes: construir e plantar. Disse que construir leva tempo, mas um dia 

terminamos e parados ficamos limitados por nossas próprias paredes. Salientou que aqueles que plantam 

raramente descansam, mas ao contrário da construção de um edifício, o jardim jamais para de crescer, e ao 

mesmo tempo em que exige atenção do jardineiro, permite que a vida seja uma grande aventura. Referindo-

se aos homenageados, disse que sem dúvida, eles fazem parte dos que plantam e incansavelmente vem 

cultivando o seu jardim, cujo sucesso é reconhecido. Externou ser uma grande honra, pois poucas pessoas 

tem o privilégio de receber este título de reconhecimento pela sua vida e trajetória. Finalizou parabenizando 

aos homenageados desejando que Deus os abençoe com muita saúde e paz, agradecendo também a Deus 

pelo dia de hoje. O vereador, RODRIGO GALDINO SCHWINGEL, em nome da bancada do PSDB, 

após saudar aos presentes, trouxe algumas palavras de Irmão Henrique Justo, um dos homenageados da 

noite, escritas no livro tragédia num bosque: Quando avistei Poço das Antas, não me cansei na 

contemplação do magnífico panorama desdobrado ante meus olhos: Os montes, os arroios, as casas, as 

árvores, a escola, a igreja, meu lar. Como num sonho maravilhoso sucediam-se atropeladas as emocionantes 

imagens dos tempos passados. Poço das Antas é um destes lugares amenos e deleitosos em que as plantas, 

o ar, a situação, tudo está numa harmonia suavíssima e perfeita: não há ali nada grandioso e sublime, mas, 

há como que uma simetria de cores, de sons, de disposição em tudo quanto se vê e se sente, que não parece 

senão que a paz, a saúde, o sossego de espírito e o repouso do coração devem viver ali, reinar ali, em reinado 

de amor e benevolência. Rodrigo disse ser esta a melhor representação escrita que já leu deste lugar 

encantador que é Poço das Antas, uma cidade, pequena em tamanho, mas grande em seu valor. Frisou que 

aqui aprendemos valores morais que, por vezes, já não se aprendem mais em outros lugares. O senso de 

comunidade, a cultura da paz, o apreço pelo trabalho, a certeza da segurança, e o cuidado com o próximo, 

são valores que servem de adesivo social e que mantêm tudo unido. Ainda, salientou que a paz, a saúde e 

o sossego são para os nossos munícipes, tal qual a estufa, é para a semente. O ambiente protegido, para que 

aqui cresçam e daqui se desenvolvam os seres mais brilhantes e agradáveis, carregando consigo valores, 

que em outros lugares, já não existem mais. Reforçou que mesmo não tendo nascido aqui, enxerga esse 

como o melhor lugar que há para se viver. Finalizou dizendo ser um prazer estar prestando homenagem a 

estas figuras ilustres nascidas e desenvolvidas a partir deste chão. E, um prazer ainda maior viver aqui neste 

município, protegido por Deus. A vereadora, CAMILA REGINA FOLLMANN, em nome da bancada do 

PP e também como autora do projeto de lei que concedeu a homenagem a Dom Aloisio, após cumprimentar 

todos os presentes, falou da honra que sente em poder neste momento fazer uso da palavra, reforçando que 
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falar de Dom Aloísio sem enaltecer o carinho que tem por sua terra natal, é missão quase que impraticável. 

Falou da paixão de Dom Aloísio pelas flores, que dão a toada de sua fala meiga afetiva, sempre com muita 

propriedade e de estilo simples e objetivo, que transmite a palavra de Deus pelos caminhos que passa. 

Dirigindo-se ao homenageado Dom Aloísio, sorriu ao refletir o seguinte pensamento, de autor 

desconhecido: A felicidade não significa ausência de problemas, mas sim a habilidade de lidar com eles. 

Destacou que esta habilidade, Dom Aloísio teve que ter em muitos momentos de sua vida. Destacando a 

serenidade do grande pastor Dom Aloísio, quando da perda de seu irmão ainda jovem e também padre, Frei 

Hédio, bem como demais familiares como seu pai e mãe, que com certeza estão vibrando com ele neste 

momento de reconhecimento da comunidade poçoantense. Camila, em nome da comunidade Boa Vista 

disse se sentir orgulhosa por essa localidade ter um filho que a representa com tal brilho, por todas as 

andanças deste planeta. Finalizou dizendo estar emocionada pela oportunidade, em poder, em nome da 

comunidade de Boa Vista, dirigir junto com os colegas vereadores este título de cidadão emérito à Dom 

Aloísio Alberto Dilli. O vereador, MAICON LUIS STUERMER, em nome da bancada do MDB e também 

como autor do projeto de lei que concedeu a homenagem a Irmão Henrique Justo, após passar os trabalhos 

da mesa diretora à vice-presidente, foi por esta convidado a fazer uso da tribuna. Maicon, após 

cumprimentar aos presentes, disse se sentir muito honrado em falar em nome da bancada do MDB e, 

especialmente, como autor do projeto de lei, que foi aprovado por unanimidade pelos colegas vereadores 

desta casa legislativa e que concedeu o título de cidadão emérito ao Irmão Henrique Justo, que nesse ano 

completou 100 anos de vida. Disse que para ele falar sobre José Arveno Flach, é um grande desafio, 

especialmente porque nasceu em 1987, quando o homenageado tinha 65 anos de vida. Disse ter pesquisado 

sobre a história do Irmão Justo e que em suas pesquisas descobriu que José Arveno Flach, nasceu aos 25 

de julho de 1922, em Poço das Antas, RS, na época distrito do município de Montenegro, sendo filho do 

casal Manoel Antônio Flach e Elvira Walter, ambos já falecidos. Após diplomar-se na Escola Normal La 

Salle, em 1939, nosso homenageado tornou-se lassalista e adotou o pseudônimo de Irmão Henrique Justo, 

pelo qual hoje é conhecido, fruto do protocolo da época para aqueles que optassem pela carreira de 

seminarista. Disse ter descoberto, por exemplo, que na congregação lassalista, Irmão Justo foi inspirado no 

início de sua atividade secundária de fotógrafo amador, por seu irmão mais velho, Alberto Arlindo Flach, 

que também era ligado à congregação lassalista e, assim como Irmão Justo, ficou conhecido tanto por seu 

pseudônimo – Irmão Albano Constâncio – quanto por sua dedicação à fotografia, enquanto atividade 

secundária. Na sua pesquisa, Maicon descobriu também, que Irmão Henrique Justo publicou uma centena 

de artigos, 23 livros e opúsculos, somando mais de oitenta edições, entre as quais a obra intitulada: Tragédia 

Num Bosque, livro este conhecido pelos poçoantenses e que se encontra à disposição em nossa biblioteca 

municipal. Salientou que a atividade como fotógrafo de Irmão Justo, ainda que amadora, foi diversificada 

com a produção de uma série fotográfica dedicada à sua cidade natal, nossa Poço das Antas. Destacou que 

essa série, é um conjunto composto por nove fotografias que foram publicadas em obra dedicada ao 

Município. na contracapa do livro figura uma vista panorâmica do centro de nossa cidade, Poço das Antas, 

que demonstra o amor do Irmão Henrique Justo, pela sua cidade natal. Além disso, lembrou que Irmão 

Henrique Justo, formou-se em pedagogia e psicologia na PUC do Rio Grande do Sul, tornando-se doutor 

em ambas as especialidades. Ainda, realizou cursos de aperfeiçoamento em psicologia no exterior, na 

Espanha, França, Itália e nos Estados Unidos. Atuou durante 40 anos na PUC, RS, como professor, 

coordenador de departamento e vice-diretor da faculdade de educação. E, como diretor do Instituto de 

Psicologia, por mais 6 anos. Participou de várias dezenas de bancas de mestrado, doutorado e concurso de 

magistério em diversas universidades. Irmão Henrique Justo, também, foi precursor da psicologia 

humanista no brasil, fundando em 1970, o Centro de Estudos da Pessoa, em Porto Alegre. Dessa forma, 

colaborou para que mais de uma centena de psicólogos entrassem em contato com a Abordagem Centrada 

na Pessoa. Em reconhecimento, recentemente, Irmão Henrique justo foi homenageado pelo Conselho 

Regional de Psicologia do Estado do Rio Grande do Sul, pelo seu centenário de vida.   Ainda, coordenou o 

curso de especialização na ACP - Abordagem Centrada na Pessoa, no Centro Universitário La Salle de 

Canoas, RS e continua escrevendo. Maicon falou da vontade de homenageá-lo antes, mas que a Pandemia 

suspendeu temporariamente a nossa intenção, mas Deus quis que essa homenagem em vida se tornasse 

realidade. Agradeceu ao Irmão Henrique justo, pelo seu esforço em fazer-se presente aqui nesta noite, e por 
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ter levado o nome e o amor por Poço das Antas, junto consigo pelo Estado, pelo Brasil e pelo mundo. 

Destacou que diante da história de vida do Irmão Henrique Justo, dedicada a Poço das Antas e ao ser 

humano, esta Câmara de Vereadores entendeu que não há nada mais justo do que conceder o Título de 

Cidadão Emérito de nossa cidade a quem tanto fez por Poço das Antas. Em seguida, a Prefeita Municipal, 

VÂNIA BRACKMANN foi convidada a fazer um breve pronunciamento. Após saudar todos os presentes, 

Vânia disse ser uma imensa satisfação conceder o Título de Cidadão Emérito a Dom Aloísio Alberto Dilli 

e Irmão Henrique Justo, pelos relevantes serviços e contribuições por eles prestados. Disse que seus 

currículos reafirmam a importância que eles têm perante o Município de Poço das Antas, ambos com 

trajetórias inclinadas à educação, à formação, à cultura, à religiosidade, deixam claras as suas propriedades 

intelectuais e de sabedoria. Por isso, disse ser motivo de pleno orgulho e honra terem os seus nomes 

atrelados a história de Poço das Antas. Enalteceu que através de suas profissões, Dilli e Justo, ajudaram 

muitas pessoas, formaram outras, deixaram marcas e legados de trabalho que merecem pleno 

reconhecimento. Através de nossos homenageados deixamos registrado o nosso reconhecimento a todos os 

sacerdotes ordenados em Poço das Antas, Município berço de Padres e trajetórias que possuem forte relação 

com a Igreja Católica, seus diversos valores e tradições. Ressaltou ainda, a forte relação da Igreja com a 

fundação do Município de Poço das Antas e da parceria que prevalece até hoje em diversos sentidos, 

especialmente através da Paróquia São Pedro Apóstolo. Disse ser um dia de muita alegria, pois concedemos 

títulos importantes a pessoas ilustres, que são o reflexo do olhar cuidadoso que Poço das Antas sempre teve 

em relação a valorização de suas pessoas, de sua história, do incentivo à educação, à literatura e ao 

conhecimento. Finalizou dizendo que as vidas de Dom Aloísio e Irmão Justo nos fazem ter certeza da 

importância de alçarmos voos, de procurarmos sempre evoluir, transpassar fronteiras, desbravar novos 

mundos e ir em busca de novos sonhos e objetivos. Nos fazem valorizar a terra onde vivemos, a herança de 

vida que deixamos e o quanto construímos com base na humildade, no esforço, em relação ao próximo. 

Desejou que essas histórias sejam exemplo para muitas pessoas e que os homenageados desfrutem desse 

título com todo o merecimento que possuem. Agradeceu por estarem conosco nesta noite e a todos os 

envolvidos para que isso fosse possível. Parabenizou os vereadores autores dos projetos e a todo Poder 

Legislativo pela iniciativa e parabenizou, principalmente aos homenageados que sempre serão bem-vindos 

em Poço das Antas. Dando continuidade, o Presidente convidou a todos para acompanharem a execução do 

Hino de Poço das Antas. Em seguida, o Presidente da Câmara convidou a secretária da Mesa Diretora para 

fazer a leitura da Lei e do currículo de vida dos homenageados, observando a ordem numérica das leis. A 

secretária iniciou com a leitura do currículo do homenageado Dom Aloísio Alberto Dilli e em seguida a 

vereadora, Camila, em nome do Poder Legislativo do Município de Poço das Antas, e como autora do 

Projeto de Lei foi convidada a fazer a entrega oficial da placa ao Senhor Dom Aloísio Alberto Dilli. Na 

sequência, a secretária fez a Leitura da Lei e do currículo do Senhor José Arveno Flach. O presidente passou 

os trabalhos da mesa diretora à vice-presidente, que o convidou para fazer a entrega oficial da placa ao 

Senhor José Arveno Flach – Irmão Henrique Justo -, em nome do Poder Legislativo do Município de Poço 

das Antas, e como autor do Projeto de Lei. Retomando os trabalhos, o Presidente ofereceu ao homenageado 

Dom Aloísio, o uso da tribuna. Dom Aloísio, após saudar a todos os presentes falou que ao receber esta 

homenagem, entre muitos sentimentos dois se entrelaçam sobremaneira: alegria e gratidão. Alegria de 

pertencer a esta terra, Boa Vista, Poço das Antas, onde nasceu e teve a graça de viver momentos 

inesquecíveis. E a palavra gratidão, a todos os conterrâneos pela acolhida e apoio que nunca faltou. Disse 

que para expressar tamanha alegria e gratidão compartilharia um pouco da história de sua vida, com o 

objetivo de estar mais próximo de todos e assim poder ser mais o vosso irmão, Bispo. Começou falando 

sobre seus inesquecíveis pais, Arcenio e Verônica, que tendo alugado a casa da comunidade Mãe de Deus, 

iniciaram um pequeno comércio, dizendo ter a graça de ser o primeiro dos filhos que ali nasceram, 

exatamente onde hoje se encontra a academia da saúde. Disse ter nascido no terreno da comunidade e por 

ela ter sido acolhido junto com a família desde o início de sua vida. Contou que os anos se passaram e 

surgiu a nova casa da família, desta vez, no outro lado da igreja, mas com o mesmo espírito comunitário, 

onde ainda hoje se sente muito bem acolhido. Num aconchegante quarto, com privilegiada visão do vale da 

querida Boa Vista, tendo no centro a Capela Mãe de Deus, que é o símbolo de fé e de recordação de tantos 

momentos celebrativos da vida e da história do povo, seja de alegria como também, de dor e tristeza. 

Recordou o tempo da escola, dos colegas, do professor e lembrou do cemitério ao lado do qual nasceu.  
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Lugar este onde descansam tantas pessoas queridas e cheias de espírito comunitário, de fé, além de 

completar os nomes da árvore genealógica de quase todos nós. Destacou que na casa paterna e materna, 

ainda hoje encontra o jardim florido e pela horta, onde as vezes pode descansar um pouco o espírito, virando 

a terra de algum canteiro, adubando o terreno para saudáveis leveduras. Ao som do arroio Boa Vista, 

lembrou divertidos banhos de outrora e tantas pescarias, desafiando espertos e inquietos lambaris e as vezes 

violentas traíras e ágeis jundiás. Contou que em 1960, após transcorridos onze anos de infância e quatro 

anos de escola, chegou a hora do menino ir ao seminário, com todo o apoio da família e da comunidade, 

dizendo que o fez com muita alegria, pois jamais alguém da família ou da comunidade procurou desanimá-

lo na caminhada vocacional. Disse que diversas pessoas da comunidade, juntamente com a família se 

tornaram benfeitores, que ajudaram a custear os seus estudos e ainda hoje os agradece e reza por eles, 

dizendo tê-lo feito ainda nesta manhã. Relatou que os primeiros anos no seminário seráfico de Taquari não 

foram fáceis, pois a saudade doía no peito de criança e/ou adolescente. Aos dezessete anos escreveu uma 

das suas primeiras poesias, bem simples, mas que expressava o amor à Terra Natal, o verso inicial soava 

assim: Minha Terra Boa Vista, é a Terra de onde eu vim, não tem outra mais bonita do que essa para mim. 

Destacou que os anos se passaram, sempre ancorados pela força da fé e da oração, pelo apoio dos familiares, 

amigos e benfeitores, dos formadores Franciscanos e tantos outros, seguiu-se o noticiário, onde pela 

primeira vez foi chamado Frei Aloísio. Contou que após, vieram as faculdades de filosofia e teologia. 

Aconteceu a profissão solene e foi ordenado diácono. Em 1977, ordenado presbítero em Boa Vista, na 

Capela Mãe de Deus. Conta que após breves anos, como Frei e Padre formador, seguiram os estudos em 

Roma e nas férias de três meses atendia paróquias da Alemanha, país de nossos antepassados e raiz de nossa 

fé e de nossa cultura. Disse ter sido emocionante pisar o chão que nossos antecessores deixaram para buscar 

um mundo novo, e com esperança formaram um novo povo que hoje somos nós. Relatou mais uma de suas 

experiências, inesquecível e dolorosa, mas de intenso aprendizado para a vida que foi a morte prematura 

com trinta e um anos de Frei Hédio Lourenço Dilli, a quem hoje gostaria de homenagear pelo irmão, Frei 

e Sacerdote que foi, pelo atleta, músico e compositor que contagiou a muitos e finalmente, pelo testemunho 

de fé que externou até a morte, como revela o livro: Flor Cedo Colhida para o Altar do Senhor. Falou ainda, 

que até 2007, diversas foram as funções e serviços de Frei na província Franciscana e na igreja, mas nos 

mistérios da vontade divina algo desconhecido estava para acontecer, inesperado para ele, mas não para a 

graça do alto: a nomeação episcopal. Conta que o Papa Bento XVI o nomeou como Bispo da diocese de 

Uruguaiana. Disse que após o susto do chamado para a missão de tamanha responsabilidade, não teve 

dúvida em escolher Poço das Antas para o local de sua ordenação episcopal. Dom Aloísio, ainda agradeceu 

pela acolhida e pela colaboração extraordinária, pois as pessoas que vieram de fora, da fronteira, ficaram 

impressionadas com o serviço prestado de acolhida. Relatou que em 13 de julho de 2016, após quase nove 

anos como Bispo de Uruguaiana teve outra surpresa, pois foi nomeado pelo Papa Francisco, como IV Bispo 

de Santa Cruz do Sul, Diocese com mais de cinquenta paróquias, presentes em quarenta Municípios, nos 

Vales do Alto Taquari e de Rio Pardo. Disse que animado pelo espírito da fé e do serviço a igreja, sempre 

tentou ler no convite dos papas a vontade divina, diante da qual já consagrou sua vida há muito tempo, 

como cristão, como Franciscano, como presbítero e agora como Bispo. Ressaltou ter apresentado estes 

breves dados biográficos, não para enaltecer a sua pessoa ou ministério, mas para dizer com humildade que 

a vocação não é mérito humano, mas graça divina. De forma humilde desejou afirmar que vosso 

conterrâneo, irmão vosso, fez essa trajetória certamente não perfeita, mas sempre com o sentimento de 

pertencer a uma família com sobrenome, Dilli, Schnorremberger, como conterrâneo de uma localidade 

denominada Boa Vista e de ser cidadão de um município chamado Poço das Antas, como consta hoje em 

sua carteira de identidade, com orgulho. Disse que muitas outras pessoas, até mais merecedoras poderiam 

receber esta linda homenagem, por isso dedicou esse honroso título a todos que fazem parte da história de 

sua vida, da história de Boa Vista, da história de Poço das Antas, seja pelos familiares e amigos, seja pela 

comunhão na fé e no espírito cristão de luta pela paz, justiça, fraternidade e por vida digna para todos. Disse 

estar imensamente grato a todos, sobretudo à vereadora, Camila, pela sua iniciativa e seus pares pela 

aprovação, afirmando com certeza que para onde for neste planeta, levará com orgulho o nome da sempre 

saudosa Terra Natal, que desde cedo aprendeu a amar. Dom Aloísio apresentou alguns livros, de sua autoria 

que fez questão de entregar e destinar para uma das escolas do Município de Poço das Antas. Encerrou 
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dizendo que gostaria de transmitir uma das frases ditas pelo Papa Francisco quando esteve com ele, onde 

disse: quando voltarem para vossa comunidade, digam ao povo que eu mandei lembranças e acrescentou: 

Dêem a benção. Pediu licença e finalizou concedendo a benção a todos os presentes. Em seguida, o 

Presidente ofereceu ao homenageado, Irmão Henrique Justo, o uso da palavra. Irmão Justo, disse estar se 

recuperando de uma gripe e considerando que a sessão se prolongou, somente agradeceu à Câmara de 

Vereadores e à Prefeita Municipal pela homenagem, dizendo que Poço das Antas tem muito significado 

para ele, sempre teve e tem. Ainda, agradeceu aos presentes dizendo que iria rezar por todos, pedindo que 

Deus abençoe a todos larga e amplamente. Após, o Presidente convidou a todos para acompanharem a 

execução do Hino do Rio Grande do Sul e encerrou a sessão agradecendo a presença de todos. Nesta sessão 

solene foi registrada a presença de cento e cinco pessoas. Nada mais havendo a constar foi lavrada a presente 

ata que após lida, discutida e considerada de acordo, será assinada pelo presidente e demais vereadores.  

 


