APROVADO POR UNANIMIDADE NA SESSÃO DE 04/06/2018
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 002/2018

CONCEDE
TÍTULO
CANDELARIENSE PARA
ANGELICA SKOLAUDE.

A

DE
SRA.

CIDADÃ
ELAINE

ART. 1° - É concedido o título de CIDADÃ
CANDELARIENSE, à sra. ELAINE ANGELICA SKOLAUDE, em reconhecimento
à sua atuação e excelente trabalho realizado e desenvolvido junto à Associação
Candelariense da Juventude Rural de Candelária ( Acanjur) e às mulheres rurais dos
Grupos de Mulheres Rurais do nosso interior, em todos projetos e trabalhos que
desenvolvem com o apoio da Emater, especialmente da extensionista
a ser
homenageada.
ART. 2° - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na
data de sua publicação.
Sala das Sessões, 17 de maio de 2018.

VEREADORA MARIA DE LURDES ELLWANGER
AUTORA

JUSTIFICATIVA:
Elaine Angélica Skolaude, nasceu em 13 de fevereiro de 1970, em Vila
Cerro Branco – Cachoeira do Sul, filha de Lorenço Dário Skolaude e Zilda Wander
Skolaude, sendo que aos dois anos de idade, mudou-se com seus pais para Vila
Tamanduá, na cidade de Sobradinho.
Aos quinze anos passou a estudar em Sobradinho, onde se formou em
1988 em Magistério na Escola Estadual Pe. Benjamim Copetti, e em 1989, morou em
Santa Maria para cursar Pedagogia.
No ano de 1990 ingressou na EMATER/RS-ASCAR e veio trabalhar e
morar em Cerro Branco, cujo município fora recém emancipado, sendo que concluiu a
Faculdade de Pedagogia, com especialização em Orientação Educacional, em
Cachoeira do Sul, no ano de 1994.
No ano de 1997 pediu transferência para Candelária, onde trabalha no
escritório Municipal da EMATER/RS-ASCAR até o momento, local onde desenvolve
um excepcional trabalho com os jovens que integram a Associação Candelariense da
Juventude Rural de Candelária (Acanjur), tanto na organização como apoio das

Olimpíadas Rurais que acontece anualmente, e também, no baile e escolha das
soberanas da entidade a nível local e regional, desenvolvendo com nossos jovens rurais
a lideranças comunitárias. Realiza ainda um trabalho magnífico com as mulheres dos
Grupos Rurais do Município, tanto no que se refere a acompanhamento e organização
de cursos de culinária e artesanato ministrados às mesmas, sendo que nestes 21 anos de
atividades em que está na Emater, já foram realizados mais de 1.050 cursos.
Também atua na organização e apoio à escolha da corte das mulheres rurais, que
também acontece a cada dois anos, e auxilia e organiza o evento conhecido como “ Dia
no Parque”, com a costumeira gincana que ocorre entre os grupos rurais. Também
organiza palestras com profissionais diversos às mulheres rurais, visando sempre,
melhorar a qualidade de vida destas mulheres, sendo assistidos 26 Grupos de Mulheres
Rurais.
Também teve participação ativa do Comitê das Águas durante 15 anos; e
foi grande incentivadora da implantação do serviço de recolhimento de lixo no interior
do nosso município. Participou e fomentou a criação do Roteiro de Gastronomia,
realizado nas comunidades do nosso interior, e que hoje, tem amplo apoio da
Municipalidade.
Além de todas suas atividades, é mae de três filhos, quais sejam: Marcos
Djhulio Severo – 22 anos;Bruno Ântonny Severo – 18 anos e Lorenzo Skolaude de
Jesus – 9 anos.
Diante de todo trabalho de excelência e completamente anônimo que
presta Elaine Skolaude à comunidade candelariense, justo se faz a presente homenagem,
através da concessão deste título importante, pois a tornaremos de fato, CIDADÃ
CANDELARIENSE.
Isto posto, conto com o apoio dos nobres colegas Vereadores, para que
aprovemos por unanimidade esta homenagem.

É a justificativa.
Sala das Sessões, 17 de maio de 2018.
Vereadora Maria de Lurdes Ellwanger
Autora do Projeto de Decreto Legislativo.

