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Data: 6 de junho de 2012.
Hora: 19 horas e 4 minutos.
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).
O  Senhor  Presidente  informou  que  a  sessão  destinava-se  a  entregar  o  título  Mérito 
Comunitário 2012 às senhoras Eloci Dila Becker Forsch e Suzana Pachaly Inticher. A convite 
do senhor Presidente, os proponentes das homenagens, Vereadores Dário Geis e Vilson Dias, 
conduziram  as  homenageadas  ao  recinto  e,  adiante,  a  convite  do  senhor  Presidente,  os 
presentes  cantaram o Hino Nacional  Brasileiro.  O senhor  Presidente  disse que  a  Câmara 
Municipal concedia a comenda Mérito Comunitário em reconhecimento a quem se dedicava 
ao labor comunitário voluntário, o que era o caso das homenageadas naquela sessão, o que 
fazia para que suas ações servissem de exemplo. A seguir, a pedido do senhor Presidente, o 
senhor Secretário, Vereador Vilson Dias, relatou como tramitaram os Projetos de Resolução 
n.os 1/2012 e 2/2012, que concederam o título Mérito Comunitário às homenageadas, e leu 
suas justificativas. A seguir, a convite do senhor Presidente, o Vereador Vilson Dias entregou 
a medalha Mérito Comunitário 2012 à senhora Eloci Dila Becker Forsch, o Vereador Dário 
Geis a entregou à senhora Suzana Pachaly Inticher  e o senhor Presidente entregou-lhes o 
diploma Mérito Comunitário 2012. A convite do senhor Presidente, o Vereador Rui Milbradt, 
disse que era honroso para a Câmara Municipal reconhecer o espírito comunitário de pessoas 
que serviam a comunidade e disse que a senhora Eloci Dila Becker Forsch era eficiente em 
suas ações em benefício de todos; disse que seus pais, Erni e Selvina, compunham um dos 
mais  tradicionais  casais  e  comerciantes  de  Agudo  e  que  sua  irmã  Diva  atuou 
profissionalmente em Sobradinho e São Leopoldo, sempre com competência, marca também 
do irmão Alci e da família Becker; disse que seu esposo era atuante na comunidade e que, 
com seus  filhos,  a  família  tinha  preocupação  com o  município  e  o  bem-estar  social  das 
pessoas mais desprotegidas; disse que o apoio da família possibilitava que o bem fosse feito 
visando prevalecer  os interesses coletivos e agradeceu à homenageada por sua atuação. A 
convite do senhor Presidente,  o Vereador Dário Geis disse que a senhora Suzana Pachaly 
Inticher dedicou mais de vinte e sete anos à APAE, desde a criação da entidade da qual era 
uma Diretora que confiava nos funcionários; disse que ela era boa conselheira em momentos 
difíceis, que sempre buscava soluções para os problemas mais difíceis e que os atendidos na 
APAE  recebiam  atenção  e  carinho;  desejou  à  homenageada  saúde  para  que  continuasse 
atuando em prol da comunidade. A convite do senhor Presidente, a senhora Eloci Dila Becker 
Forsch agradeceu aos Vereadores pela homenagem dizendo que ficou surpresa com ela e que 
sempre atuou com amor e carinho, sem pensar em receber algo em troca; agradeceu à sua 
família e à comunidade pelo apoio que sempre recebeu e a Deus pelas oportunidades e pela 
possibilidade de continuar a caminhada para, ao final, ter o dever cumprido. A convite do 
senhor Presidente, a senhora Suzana Pachaly Inticher disse que ficou feliz com a honraria que 
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era uma homenagem à APAE, pois muitas pessoas a acompanharam em sua caminhada na 
entidade, entre eles outros profissionais que acreditavam no trabalho em prol das pessoas que 
tinham necessidades especiais e pessoas que colaboraram com a entidade; disse que a APAE 
trabalhava por melhores condições de vida para os que ela atendia e agradeceu às suas colegas 
e à Diretoria da APAE pelo apoio, destacando que o Mérito Comunitário era da APAE. O 
senhor  Presidente  disse  que  era  motivo  de  alegria  homenagear  em  vida  pessoas  que  se 
dedicavam à comunidade para destacar seus exemplos e que a homanegam daquela noite era 
também às famílias Becker, Forsch, Inticher e Pachaly que atuaram no comércio, na política e 
na comunidade. Encerrando a sessão, a convite do senhor Presidente, os presentes cantaram o 
Hino Riograndense e o Hino de Agudo e o senhor Presidente lembrou que a sessão fazia parte 
das comemorações do aniversário de instalação do município de Agudo.

Agudo, 6 de junho de 2012.

Ver. Vilson Dias
Secretário

Ver. Paulo Unfer
Presidente


