ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA D VEREADORES DE
CANDELÁRIA

ATA DA SESSÃO SOLENE CONCEDENDO TÍTULO DE CIDADÃ
CANDELARIENSE À SRA. ELAINE ANGÉLICA SKOLAUDE.
Aos treze dias do mês de agosto do ano dois mil e dezoito, às dezenove
horas, na sede da Câmara de Vereadores, realizou-se a Sessão Solene em
concedendo título de Cidadã Candelariense à sra. Elaine Angélica Skolaude,
cuja autoria do Decreto Legislativo foi a Vereadora Maria de Lurdes Ellwanger,
e contou com a presença dos Vereadores, exceto da Vereadora Jaira Inês Diehl,
que esteve enferma, impossibilitada de participar à Sessão.
No horário determinado, a Assessora Legislativa da Casa, sra. Isabel
Cristina Ellwanger, iniciou o cerimonial, realizando uma saudação muito especial
à todos, principalmente aos integrantes da família da homenageada, que
prestigiam a solenidade. Em seguida, para composição da Mesa Diretora dos
Trabalhos chamou: o Presidente do Poder Legislativo: Ver. Marco Larger; o VicePresidente: Ver. Gésimo Daniel Bernardy; a Secretária: Verª. Cristina Rohde e o
Prefeito Municipal: Paulo Roberto Butzge e a homenageada, sra. Elaine Angélica
Skolaude, nominando as autoridades que se fizeram presentes e passando logo
em seguida, a palavra ao Presidente da Casa, Ver. Marco Larger, que
imediatamente, convidou a todos os presentes, a cantar o Hino Nacional.
Imediatamente, o sr. Presidente disse que é com muita satisfação e
contentamento que recebemos e saudamos na Casa do Povo as Vereadoras e
Vereadores, o Prefeito de Candelária Paulo Roberto Butzge, Secretários
Municipais; representantes de escolas municipais e estaduais, representantes
de sindicatos e clubes de serviços; representantes de agências bancárias;
imprensas faladas e escritas, demais convidados e especialmente a família e a
homenageada da noite, Elaine Skolaude, falando a respeito da trajetória da
homenageada e sua chegada em Candelária em 1997, lembrando de quando a
Emater e a Corsan ministravam palestras no nosso interior, para alertar sobre a
conscientização com o meio ambiente, elogiando o trabalho por ela
desempenhado junto aos grupos de mulheres e de jovens rurais.
Logo em seguida, o sr. Presidente solicitou a mim, Assessora Legislativa,
que realizasse a leitura do Decreto Legislativo nº 002/2018, de autoria da

Vereadora Maria de Lurdes Ellwanger, sobre a homenagem ao Grupo
Freundenkreis.
A seguir, o sr. Presidente convidou a se manifestar a Proponente da
homenagem, a Vereadora Maria de Lurdes Ellwanger, e também Líder da
Bancada do PTB, que cumprimentou a todos os presentes na Sessão Solene,
dirigindo-se especialmente aos familiares e à homenageada da noite, Elaine
Angélica Skolaude, parabenizando a mesma por ser uma grande guerreira,
sempre disposta a ajudar o próximo, falando a respeito do brilhante trabalho
realizado, especialmente junto aos 26 grupos de Mulheres Rurais do interior e
junto aos jovens da Acanjur, frisando o trabalho desempenhado por Elaine que
está sempre pronta e disposta a ajudar nos eventos dos grupos de mulheres e
de jovens, jantares, gincanas, entre outros, parabenizando a homenageada pela
grande mulher e guerreira, que é merecedora desta importante honraria
concedida pela Casa Legislativa.
Após, o sr. Presidente convidou para manifestar-se o Ver. Cristiano Pinto
Becker, que realizou as saudações costumeiras a todos, especialmente à família
e à homenageada, sra. Elaine Angélica Skolaude. Inicialmente parabenizou a
colega Maria de Lurdes pela iniciativa da concessão desta honraria, reportandose ao importante trabalho realizado pela mesma com os 26 grupo de Mulheres
Rurais e com os jovens da Acanjur, ressaltando que poucos são os títulos dessa
natureza concedidos por esta Casa, ressaltando a importância de se receber a
honraria , pois não representa apenas a vontade dos Vereadores, mas sim, a
vo9ntade de toda a comunidade candelariense, enfatizando que as mulheres
tem dupla e tripla jornada diária, sendo que trabalham fora e ainda atendem e
cuidam dos filhos, marido, casa e afazeres domésticos. Enalteceu especialmente
o grande envolvimento que a homenageada tem com as mulheres rurais,
auxiliando ainda, nas mais diversas atividades por elas desenvolvidas, elogiando
o empenho da homenageada, sra. Elaine que além de dedicar-se às
comunidades rurais também contribui para que o êxodo rural não aumente, e em
nome da bancada do MDB, seu e do colega Ilceu Pohlmann, cumprimentou a
sra. Elaine Skolaude pela excelência no trabalho realizado.
A seguir, o sr. Presidente convidou para fazer uso da palavra o Ver. Rui
Beise, que realizou as saudações a todos os presentes, dirigindo-se
especialmente à família e à homenageada, sra. Elaine Skolaude. Primeiramente,
cumprimentou a colega Maira de Lurdes pela brilhante iniciativa de propor esta
justa homenagem à Elaine Skolaude, falando a respeito da época em que foi
Secretário da Saúde no município e de como conheceu a extensionista da
Emater, oportunidade em que ela lhe procurou, sugerindo que a Municipalidade,
através da Secretaria da Saúde, realizasse parceira com a Emater, beneficiando
desta forma, as comunidades do nosso interior, elogiando o excelente trabalho
realizado pela sra. Elaine, especialmente com os grupos de mulheres rurais do

interior e com os jovens que integram a Acanjur, sendo o seu trabalho relevante
à toda comunidade candelariense.
Continuando, o sr. Presidente convidou a Líder da bancada do
PSDB, Verª. Cristina Rohde a fazer uso da palavra, que igualmente realizou
efusivos cumprimentos a todos os presentes, em especial aos familiares da
homenageada, reportando-se principalmente à Elaine Angélica Skolaude,
enaltecendo o trabalho realizado pela mesma junto aos 26 grupos de mulheres
rurais e aos jovens da Acanjur, frisando que o desenvolvimento rural do
município está nas mãos de quem se dedica e trabalha para isso, ressaltando a
importância do conhecimento que Elaine Skolaude passa para as pessoas, como
extensionista da Emater, e é através do processo educativo que são fomentadas
novas técnicas produtivas que contribuem para o desenvolvimento da atividade
rural, falando a respeito da dedicação da homenageada junto à coordenação
dos grupos de mulheres rurais e da Acanjur. Por fim, ressaltou o trabalho
desenvolvido pela Sra. Elaine Skolaude em prol da comunidade, salientando que
não existem barreiras que não possam ser rompidas pelas mulheres,
parabenizando Elaine Skolaude por receber o título maior, qual seja, de Cidadã
Candelariense.
Logo em seguida, o sr. Presidente convidou para fazer uso da palavra
em nome do PSB, o Ver. Aldomir dos Santos Severo, que realizou os
cumprimentos a todos os presentes, especialmente à família da homenageada
e reportou-se à sra. Elaine Skolaude, firsando que todos conhecem o trabalho
incansável e indiscutível da extensionista da Emater há mais de 20 anos em
Candelária, referindo-se especialmente aos mais de mil cursos já realizados,
levando o conhecimento e oportunidade para as pessoas, falando ainda, a
respeito do êxodo rural, salientando a importância da orientação que é
repassada pela homenageada para que o tema não se torne problema para
nosso município, falando a respeito de todos os projetos e atividades na qual a
homenageada participa sempre buscando conhecimento para ser repassado ao
próximo, cumprimentando a sra. Elaine pela distinção em nome do PSB.
A seguir, o sr. Presidente convidou para fazer uso da palavra o Ver. Celso
Gehres, Líder do P, que realizou os cumprimentos a todos os presentes,
reportando-se especialmente à sra. Elaine Skolaude e sua família, que está
presente à esta Sessão Solene. Iniciou seu pronunciamento cumprimentando a
colega Maria de Lurdes pela louvável iniciativa, frisando que Elaine Skolaude
recebe o título de Cidadã Candelariense por mérito, falando a respeito da
importância e a gratidão que os Poderes Executivo e Legislativo tem em relação
ao trabalho realizado e desenvolvido pela homenageada, frisando ser visível o
trabalho dedicado pela extensionista da Emater junto aos grupos do interior,
referindo-se especialmente á brilhante trajetória de Elaine e dizendo que todos
os seus conhecimentos por ela recebido é transmitido com maestria às
comunidades, dizendo por fim, que é uma satisfação conceder o título de cidadã

candelariense à homenageada, considerando a forma como conduz seu
trabalho.
Após, o sr. Presidente convidou para fazer uso da palavra o Prefeito de
Candelária, sr. Paulo Roberto Butzge, que saudou a todos, especialmente a
homenageada da noite, sra. Elaine Skolaude e sua família que a prestigia nesta
importante noite, falando especialmente a respeito do importante trabalho que
desenvolve junto à comunidade, referindo-se especialmente da maneira que a
homenageada adotou Candalária como terra querida para viver e Candelária
retribui ao carinho e dedicação por meio de reconhecimento, concedendo-lhe o
titulo de cidadã candelariense, ressaltando que talvez a formação pedagógica
justifique o jeito simples e eficaz que Elaine tem em transmitir conhecimento para
as pessoas, e quando se tem trabalho, dedicação e amor por tudo o que é feito
os frutos e resultados são colhidos, e esta homenagem de hoje, reúne todos
estes atributos, pois a prova disto é o Plenário lotado de participantes que
prestigiam a Sessão e o Executivo Municipal se sente honrado em poder
participar desse importante momento, e a homenagem prestada é o
reconhecimento por todos os anos de trabalho dedicado em prol da comunidade
candelariense.
Finalizando, o sr. Presidente convidou para fazer uso da palavra a
homenageada, sra. Elaine Angélica Skolaude, que agradeceu as belas palavras
proferidas e a homenagem que ora recebe, tecendo comentários a respeito da
sua trajetória desde o ano que veio trabalhar no escritório da Emater de
Candelária em 1997, agradecendo a Vereadora Maria de Lurdes Ellwanger por
esta importante homenagem na sua vida e os demais Vereadores que
aprovaram por unanimidade o Decreto Legislativo de autoria da mesma,
tornando-a desta forma, cidadã candelariense, falando a respeito de cada
Vereador e a participação destes nas atividades das comunidades rurais,
ressaltando ser gratificante o trabalho que exerce como extensionista da Emater,
narrando a respeito da sua convivência nas comunidades do interior, nos grupos
de mulheres rurais e junto a Acanjur, sendo responsável por levar conhecimento
às comunidades, mas que no fim, acaba aprendendo muito mais, tendo em vista
a troca de experiências, registrando agradecimentos aos colegas e ex-colegas
da Emater pelo apoio e compreensão e por se fazerem presentes à Sessão para
prestigiar a homenagem. Agradeceu ainda, os apoiadores que sempre teve,
como a Sicredi, Celetro, clubes de serviços, Sindicatos locais e a própria Câmara
de Vereadores e o executivo Municipal, ressaltando o importante papel do Poder
Legislativo para com as comunidades locais, sendo que daqui do Legislativo
partiram duas Leis importantes, quais sejam o dia que instituiu o Dia da Mulher
Rural e o Dia do Jovem Rural. Por fim, convidou o jovem integrante da Acanjur,
Rodrigo Neto para cantar a música “ Trem Bala”, de Ana Vilela, como forma de
agradecimento.

Logo a seguir, o sr. Presidente convidou a Vereadora Maria de
Lurdes Ellwanger a realizar a entrega da placa de homenagem à cidadã
candelariense Elaine Angélica Skolaude.
E por fim, o sr. Presidente convidou a todos os presentes a cantar
o Hino à Candelária.
Nada mais havendo a ser tratado, o sr. Presidente agradeceu a
presença de todos que abrilhantaram a Sessão Solene, declarando encerrados
os trabalhos. Do que para constar, eu __________________________, ISABEL
CRISTINA ELLWANGER, Assessora Legislativa, escrevi a presente Ata. Sala
das Sessões, em 16 de agosto de 2018.
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