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JUSTIFICATIVA - PL 0102/2020 
O presente projeto de lei objetiva homenagear a pessoa de PADRE BENNO HUBERT 

STOLLENWERK, um exemplo de brasileiro que com condutas simples, preservava a boa 
convivência e também exercia sua cidadania de forma exemplar. 

Padre Benno foi um homem trabalhador, determinado e solidário, dando grande parte 
do seu tempo às causas sociais, em favor da localidade, exercendo trabalhos voluntários. Em 
tudo em que atuou deixou marcas positivas indeléveis. 

Um homem tirado por Deus do meio do povo e colocado a serviço desse mesmo povo 
nas coisas de Deus, foi Padre Benno. 

Sua missão aqui na terra brotava do amor de Deus e encontrava acolhida e resposta 
generosa para defender os mais humildes e injustiçados, para clamar por justiça a todos que a 
ela não tinham acesso, para pleitear e pedir a quem, nem voz para isso tinha, para lutar 
bravamente ao lado dos desarmados de corpo e espírito. Era um comunicador insubstituível, 
dada a facilidade com que se dirigia a pobres e ricos, poderosos e fracos, idosos e crianças. 

Padre Benno faleceu no dia 22 de novembro de 2001, tendo deixado uma lacuna 
impreenchível em toda a Arquidiocese de São Paulo, onde era considerado um verdadeiro 
santo pela população. 

Desta forma, seria salutar manter viva a memória deste homem que tanto contribui 
para a comunidade, mantendo-se acesa a chama de seus ideais altruístas, extremamente 
desejáveis e necessários nos dias de hoje onde o egoísmo impera. 

Assim, esta homenagem reflete apenas o desejo e a vontade de seus discípulos e 
admiradores, entre os quais, peço licença para me colocar e ter a grata oportunidade de ser o 
portador desse reconhecimento. 
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