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Data: 1.º de janeiro de 2009.
Hora: 14 horas e 30 minutos.
Local: Salão de Eventos da Sociedade Cultural Esportiva Centenário.
Vereadores presentes: Dário Geis (DEM), Itamar Puntel (PMDB), João de Deus (PSDB), 
Moisés Killian (PMDB),  Paulo Unfer (PDT),  Rui Milbradt  (PP),  Stefhan Stopp (PMDB), 
Valério Trebien (PMDB) e Vilson Dias (PP).
O senhor Stefhan Stopp, por ser o mais idoso dentre os Vereadores eleitos presentes, assumiu 
a Presidência dos trabalhos e declarou instalada a sessão, explicando que ela estava sendo 
realizada para instalar a décima terceira legislatura da Câmara Municipal de Agudo e para dar 
posse  ao  Prefeito  Municipal  e  ao  Vice-Prefeito  Municipal  eleitos.  A convite  do  senhor 
Presidente,  o  senhor  Dário  Geis  secretariou  os  trabalhos.  A  convite  da  Presidência,  os 
presentes cantaram o Hino Nacional Brasileiro.
Ato de posse dos Vereadores e de instalação da 13.ª Legislatura: O senhor Secretário leu o 
nome dos cidadão que tomariam posse no cargo de Vereador e o senhor Presidente disse que 
todos eles já haviam apresentado seus diplomas de Vereador e suas declarações de bens, o que 
os tornava aptos a tomar posse. Após, o Senhor Presidente fez o seguinte juramento, previsto 
no art. 44 da Lei Orgânica Municipal: “Prometo cumprir e fazer cumprir a Lei Orgânica, as 
Leis da União, do Estado e do Município,  e exercer  o meu mandato sob a inspiração do 
patriotismo, da lealdade, da honra e do bem comum”. A seguir, os demais Vereadores eleitos 
foram chamados  e  responderam:  “Assim o prometo”.  Após,  o senhor Presidente  declarou 
empossados os Vereadores e instalada a décima terceira legislatura da Câmara Municipal de 
Agudo. Por solicitação do senhor Presidente, o senhor Secretário leu o Termo de Posse que, 
posteriormente, foi assinado pelos Vereadores empossados.
Eleição e posse da Mesa Diretora para a sessão legislativa de 2009: O senhor Presidente 
suspendeu os trabalhos por dez minutos para permitir a elaboração de chapas. Reabertos os 
trabalhos, Sua Excelência anunciou a existência de duas chapas, assim compostas: chapa 1: 
Presidente, Vereador Valério Trebien, Vice-Presidente, Vereador Paulo Unfer, e Secretário, 
Vereador  Itamar  Puntel;  e  chapa  2:  Presidente,  Vereador  Rui  Milbradt,  Vice-Presidente, 
Vereador  João  de  Deus,  e  Secretário,  Vereador  Vilson  Dias.  Tendo  todos  os  Vereadores 
votado  secretamente,  os  Vereadores  Moisés  Killian  e  Vilson  Dias,  a  convite  do  senhor 
Presidente, fizeram o escrutínio dos votos e comunicaram o resultado da eleição ao senhor 
Presidente que divulgou-o, sendo o seguinte: cinco votos à chapa 1, quatro votos à chapa 2, 
nenhum voto em branco e nenhum voto nulo. Assim, o senhor Presidente declarou eleita a 
chapa um. Após, o senhor Presidente interino disse estava honrado por presidir aquela sessão, 
primeiro ato seu como Vereador; disse que procuraria valorizar o interior, as pessoas que lá 
trabalhavam, seu partido e o município de Agudo; disse que sempre se dedidou à comunidade 
e que os demais Vereadores teriam nele um companheiro para atuar em benefício do povo e 
da Câmara Municipal. A seguir, o Vereador Stefhan Stopp declarou empossado no cargo de 
Presidente o Vereador Valério Trebien e transmitiu-lhe o cargo. Assumindo a Presidência da 
Câmara Municipal, o Vereador Valério Trebien, pretendendo discursar, solicitou que o Vice-
Presidente,  Vereador  Paulo  Unfer,  assumisse  a  Presidência  dos  trabalhos.  Assumindo  a 
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Presidência dos trabalhos, o Vereador Paulo Unfer anunciou o pronunciamento do Presidente 
da Câmara Municipal de Agudo, Vereador Valério Trebien, que disse que estava iniciando a 
décima terceira legislatura da Câmara Municipal de Agudo e que a democracia vigente fazia 
com que cada um dos poderes constituídos desempenhasse suas funções; disse que pretendia 
estabelecer um elo de ligação entre os Poderes Executivo e Legislativo, visando o progresso 
do município, e reassumiu a Presidência dos trabalhos.
Ato de posse do Prefeito e do Vice-Prefeito Municipais:
Uma comissão de representantes das bancadas com assento na Câmara dirigiu-se à entrada do 
salão e recebeu o Prefeito Municipal e o Vice-Prefeito Municipal eleitos. A seguir, a convite 
da Presidência, os presentes entoaram o Hino de Rio-grandense. Após, o senhor Presidente 
disse que o senhor Prefeito Municipal e o senhor Vice-Prefeito Municipal eleitos já haviam 
entregue seus diplomas e suas declarações de bens, estando, portanto, aptos para tomar posse. 
Após, o senhor Ari Alves da Anunciação prestou o seguinte juramento: “Prometo cumprir e 
fazer cumprir a Lei Orgânica, as Leis da União, do Estado e do Município, promover o bem 
coletivo, e exercer o meu mandato sob a inspiração do patriotismo, da lealdade e da honra”. A 
seguir, o senhor Presidente declarou empossado no cargo de Prefeito Municipal de Agudo o 
senhor  Ari  Alves  da  Anunciação.  Após,  o  senhor  Hilberto  Böeck  prestou  aquele  mesmo 
juramento e o senhor Presidente declarou-o empossado no cargo de Vice-Prefeito Municipal 
de Agudo. A seguir, o senhor Secretário, Vereador Itamar Puntel, leu o Termo de Posse que, 
após, foi  assinado pelo Prefeito Municipal,  pelo Vice-Prefeito Municipal e pelos senhores 
Vereadores.  Após,  a  convite  da  Presidência,  o  Prefeito  Municipal,  senhor  Ari  Alves 
Anunciação,  manifestou-se  dizendo  que  prestou  um  juramento  que  lhe  impunha  a 
responsabilidade  de  fazer  cumprir  as  leis,  buscar  a  solução  dos  problemas  de  toda  a 
comunidade,  e  exercer  o  mandato  inspirado  no  patriotismo  e  na  honra  para  alicarçar  o 
progresso no município; disse que o Povo devia estar a seu lado para fazer o progresso chegar 
com mais força e permitir que ele fizesse um governo ainda melhor que o anterior; disse que 
estava  deixando  as  questões  partidárias  de  lado  visando  desenvolvimento  do  município; 
agradeceu à  Deus,  ao Povo e  à  sua família  por  ter  chegado pela  quinta  vez ao cargo de 
Prefeito, disse que defenderia os interesses de Agudo e pediu que o Povo estivesse junto com 
ele na defesa dos mesmos interesses.  Adiante, o senhor Presidente destacou o respeito com 
que foi realizada a sessão e, a convite da Presidência, os presentes cantaram o Hino de Agudo.

Agudo, 1.º de janeiro de 2009.

Ver. Itamar Puntel
Secretário

Ver. Valério Trebien
Presidente


