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Data: 8 de junho de 2009.
Hora: 20 horas.
Local: Plenário Vox Populi
Vereadores presentes: Dário Geis (DEM), Itamar Puntel (PMDB), João de Deus (PSDB), 
Naldo  Killian  (PMDB),  Paulo  Unfer  (PDT),  Rui  Milbradt  (PP),  Stefhan  Stopp (PMDB), 
Valério Trebien (PMDB) e Vilson Dias (PP).
Abertura: O senhor  Presidente  informou que  a  sessão  solene  destinava-se a  entregar  ao 
senhor  Romar  Rudolfo  Beling  o  título  honorífico “Agudense  Brilhante”.  Para  tanto,  por 
solicitação do senhor Presidente, os  Vereadores Vilson Dias e Rui Milbradt conduziram o 
homenageado ao plenário. A convite do senhor Presidente, todos cantaram o Hino Nacional 
Brasileiro.
Homenagem: O senhor Presidente disse que homenagem materializar-se-ia na entrega de um 
Diploma e de uma Medalha e que ela se justificava pela dedicação com que o homenagedo 
empreendia suas atividades nas áreas literária e editorial em Santa Cruz do Sul, levando para 
lá valores em Agudo moldados. Por solicitação do senhor presidente, o senhor Secretário, 
Vereador  Itamar  Puntel,  fez  um relato  da  tramitação  da  proposição  que  originou  aquela 
homenagem. O Vereador Rui Milbradt, co-autor da proposição, disse que sentia-se honrado 
por participar 13.ª Legislatura e das comemorações alusivas aos cinquenta anos da Câmara 
Municipal de Agudo dizendo que o município sempre se destacava pelo que fazia e que o 
homenageado daquela sessão era uma pessoa diferenciada por seus atos, sua dedicação, sua 
humildade,  sua capacidade e sua inteligência;  disse que o título “Agudense Brilhante” foi 
instituído por iniciativa do ex-Vereador Márcio Halberstadt para homenagear agudenses que 
se destacavam em outras regiões por sua atuação profissional ou artística e que, naquele ano, a 
bancada do PP indicou o senhor Romar Rudolfo Beling para receber tal distrinção; disse que o 
nome da honraria era apropriado ao homenageado, pois sua atividade o destacava onde vivia, 
levando a  condição de agudense;  disse  que a luminosa  carreira  profissional  e cultural  do 
homenageado, nascido em Linha dos Pomeranos, justificava sua indicação e apresentou seus 
dados curriculares, entre os quais a graduação em Letras, a especialização em Literatura e o 
mestrado em Letras e Cognição e sua atuação como jornalista e editor na Gazeta Grupo de 
Comunicação, de Santa Cruz do Sul; lembrou que ele era escritor e poeta, autor das obras “A 
História  de  Muita  Gente”,  “Terra  de  Bravos:  Imigração  Alemã  no  Brasil  180  Anos”  e 
“Oktoberfest Santa Cruz do Sul: a Grande Festa da Alegria” e que seu primeiro romance, 
“Linha  dos  Pomeranos”,  ainda  estava  em elaboração;  disse que ele  realizou  pesquisas  na 
Argentina, na Alemanha, na Suíça e na Polônia, atuou como professor de Literatura Brasileira 
do  curso  de  Letras  da  UNISC,  que  era  requisitado  para  palestrar  em vários  locais  sobre 
literatura e cultura germânica e que foi, em 2004, Patrono da Feira do Livro de Agudo; disse 
que sua obra profissional e literária o fazia merecedor daquela homenagem e que a bancada 
do PP o saudava pela distinção. O Vilson Dias, co-autor da proposição, a convite do senhor 
Presidente, entregou o  Diploma e a Medalha de Agudense Brilhante 2009 ao Senhor Romar 
Rudolfo  Beling,  e  a  seguir,  o  senhor  Presidente  entregou  um buquê de  flores  à  mãe  do 
homenageado, senhora Lira Blondina Walter Beling, e à sua esposa, senhora Simone Beling, 
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como símbolo dos ensinamentos,  da inspiração,  da lealdade,  do apoio e do incentivo que 
propiciaram ao homenageado. O senhor Romar Rudolfo Beling expressou sua gratidão pela 
homenagem dizendo que sentiu lisonjeado e surpreso com ela;  disse que imaginava que a 
homenagem era em razão da persistência que teve em seu passado para superar obstáculos e 
que o reconhecimento da comunidade de Agudo tinha explicação em sua trajetória que iniciou 
em Linha dos Pomeranos, numa época muito diferente em que havia maiores dificuldades 
para estudar; disse que o estudo foi decisivo para sua carreira e que, por isso, passou a estudar 
em Agudo, ainda criança, no Colégio Duque de Caxias, morando na casa de uma família de 
conhecidos, o que propiciou-lhe uma lição de independência; disse, naquele colégio, abriu-se 
para ele o mundo da leitura na biblioteca, o que, junto com os valores da família, deu-lhe as 
condições para enfrentar as dificuldades, tendo a leitura realizado papel fundamental em sua 
trajetória;  disse  que atuava  como jornalista  na Gazeta  Grupo de  Comuicações,  o  que lhe 
permitia realizar muitas viagens, e que pode conhecer o mundo e conhecer melhor Santa Cruz 
do Sul, onde morava, e sua terra natal,  Linha dos Pomeranos, que visitava semanalmente; 
disse que a humildade era decisiva, que a leitura era o modo muito fácil e barato de conhecer 
o mundo e que, se alguém brilhava, era porque alguém a ele dava brilho – em seu caso, seus 
familiares, amigos e mestres; dedicou a homenagem à sua irmã Márcia, já falecida, e ao guri 
que foi e fez muitas caminhadas de Agudo a Linha dos Pomeranos para ir para casa, o que 
fortaleceu nele o espírito de determinação para de enfrentar situações difíceis.
Encerramento: A convite do senhor Presidente, todos cantaram o Hino Rio-Grandense e o 
Hino de Agudo.

Agudo, 8 de junho de 2009.

Ver. Itamar Puntel
Secretário

Ver. Valério Trebien
Presidente


