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Data: 10 de junho de 2010.
Hora: 19 horas.
Local: Plenário Vox Populi.
Vereadores presentes: Alan Müller (PMDB), Dário Geis (DEM), Itamar Puntel (PMDB), 
João  de  Deus  (PSDB),  Paulo  Unfer  (PDT),  Rui  Milbradt  (PP),  Stefhan  Stopp  (PMDB), 
Valério Trebien (PMDB) e Vilson Dias (PP).
O senhor Presidente informou que a sessão solene destinava-se a entregar o título de Mérito 
Comunitário  aos senhores  Jorge  Lopes  e  Jeni  Marta  Anunciação.  A  convite  do  senhor 
Presidente,  os  proponentes  da  homenagem,  Vereadores  João  de  Deus  e  Valério  Trebien, 
conduziram os homenageados ao Plenário. Após, a convite do senhor Presidente, os presentes 
ouviram o Hino Nacional Brasileiro. O senhor Presidente disse que cabia à Câmara Municipal 
reconhecer as pessoas que se dedicavam voluntariamente ao trabalho comunitário, o que era 
feito  com  a  outorga  do  título  Mérito  Comunitário  que  visava  mostrar  que  a  sociedade 
necessitava de pessoas que se dedicassem à comunidade. A pedido do senhor Presidente, o 
senhor Secretário,  Vereador  Vilson Dias,  apresentou as  justificativas  das  proposições  que 
outorgaram tais títulos aos homenageados da sessão. A seguir, a convite do senhor Presidente, 
os proponentes das homenagens entregaram o certificado e a medalha de Mérito Comunitário 
aos homenageados. O Vereador João de Deus, autor da proposição da homenagem ao senhor 
Jorge Lopes, disse que a comunidade de Agudo estava contente por reconhecer o trabalho de 
duas pessoas importantes que muito se dedicavam à comunidade; disse que o senhor Jorge 
Lopes não era natural de Agudo, onde fixou moradia, e que muitas foram as manifestações de 
apoio àquela homenagem, inclusive de pessoas que, quando eram crianças, o homenageado 
conduziu  no  trânsito;  disse  que  o  senhor  Jorge  Lopes  foi  líder  do  primeiro  grupo  de 
adolescentes da Vila Caiçara, chamado João de Barro, projeto que fixou uma identidade nos 
que  dele  participaram  e  criou  cidadãos,  o  que  o  fez  apresentar  a  proposição  daquela 
homenagem. O Vereador Valério Trebien, autor da proposição de homenagem à senhora Jeni 
Marta Anunciação, disse que a Câmara Municipal estava homenageando pessoas que muito se 
dedicaram aos mais necessitados e que a senhora Jeni Marta Anunciação estava em Agudo 
havia mais de quarenta anos, sempre ajudando aos que mais precisavam de apoio; disse que o 
senhor Jorge Lopes protegia  as pessoas quando atuava com soldado e que em Agudo ele 
construiu sua família e atuou na comunidade, o que motivou a homenagem que recebeu; disse 
que a senhora Jeni Marta Anunciação veio de Sobradinho para Agudo, onde constituiu sua 
família e se dedicou às atividades de Primeira Dama do município, ao lado do senhor Ari 
Alves  Anunciação,  tendo  ambos  muito  feito  por  Agudo;  disse  que  sua  atuação  sempre 
carinhosa  no  atendimento  aos  mais  necessitados  fez  a  bancada  do  PMDB  apresentar  a 
proposição de homenagem e que a homenageada atuou pela antiga LBA e, ultimamente, vinha 
organizando o Natal Luz, o que justificava a homenagem. A senhora Jeni Marta Anunciação 
agradeceu pela homenagem dizendo que, sem o apoio das voluntárias, da comunidade e dos 
funcionários  do  município,  ela  nada  teria  feito.  O  senhor  Jorge  Lopes  agradeceu  pela 
homenagem dizendo que veio para Agudo para conhecer a cidade e que decidiu no município 
ficar porque gostou da cidade;  disse que,  vindo da fronteira,  não entendia a língua alemã 
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usada em Agudo, o que o fez estudá-la e que faziam trinta e nove anos que estava em Agudo; 
disse que a comunidade agudense o acolheu de braços abertos, que os agudenses moravam no 
seu coração e que ele amava Agudo, onde permaneceu mesmo depois da aposentadoria. O 
senhor Prefeito Municipal,  Ari Alves Anunciação, disse que o senhor Jorge Lopes foi um 
soldado exemplar,  sempre sendo destacado para missões de paz, e que o título de Mérito 
Comunitário a ele concedido foi um dos mais justos outorgados pela Câmara Municipal; disse 
que a senhora Jeni Marta Anunciação, sua esposa, era uma pessoa simples que não tinha o 
dom de falar, mas tinha amor e carinho pelas pessoas que precisavam e que as homenagens 
daquela noite eram merecidas devido ao trabalho dos homenageados; disse que ele deixou seu 
interesse  particular  para  apoiar  o  interesse público  através  carreira  política  porque amava 
Agudo e que continuaria a ajudar seu Povo; disse que os Vereadores estavam de parabéns por 
realizarem aquelas homenagens e que os homenageados as estavam recebendo com muita 
alegria;  disse  que  a  senhora  Jeni  Marta  Anunciação  organizava  o  Natal  Luz  porque  a 
comunidade colaborava, o que mostrava que Agudo era um lugar em que não havia brigas 
políticas; parabenizou os homenageados e agradeceu aos Vereadores pela homenagem feita à 
sua  esposa,  senhora  Jeni  Marta  Anunciação,  dizendo  que  ele  também  se  considerava 
homenageado. O senhor Presidente disse que estava feliz porque era autor da honraria Mérito 
Comunitário que visava homenagear as pessoas que faziam mais pela comunidade do que 
suas profissões exigiam; disse que esse era o caso dos homenageados daquela sessão que 
eram exemplos para todos,  inclusive Vereadores e Secretários  que deviam atuar  cada vez 
mais, inclusive no voluntariado. Encerrando a sessão, a convite do senhor Presidente, todos 
cantaram os Hinos Rio-grandense e de Agudo.

Agudo, 10 de junho de 2010.

Ver. Vilson Dias
Secretário

Ver. Paulo Unfer
Presidente


