Sessão solene, 13 de agosto de 2018.
Na sessão solene aconteceu a entrega do título de cidadã candelariense a
extensionista da Emater, Elaine Skolaude.
O presidente do legislativo, Marco Antônio Larger (Progressistas) cumprimentou
a todos os presentes e deu início à solenidade.
A assessora legislativa, Isabel Ellwanger, realizou a leitura do decreto legislativo
que concedeu o título de cidadã candelariense para a homenageada.
O presidente, Marco Antônio Larger, falou um pouco sobre a trajetória da
homenageada desde a sua chegada na cidade, no ano de 1997. Larger lembrou
de quando a Emater e a Corsan ministravam palestras no interior para alertar
sobre a conscientização com o meio ambiente. Elogiou o trabalho por ela
desempenhado junto aos grupos de mulheres e de jovens rurais.
LURDES ELLWANGER (PTB) – Emocionada, a vereadora proponente da
homenagem parabenizou Elaine Skolaude por ser uma grande guerreira, sempre
disposta a ajudar o próximo. Falou sobre o brilhante trabalho por ela
desempenhado junto aos 26 grupos de mulheres do interior e junto ao grupo de
jovens da Acanjur. Lurdes salientou o trabalho incessante desempenhado por
Elaine que está sempre disposta a auxiliar nos eventos dos grupos de mulheres
e de jovens, jantares, gincanas entre outros. Parabenizou a homenageada por
ser guerreira e uma grande mulher. Ao fim, disse que a homenageada é muito
merecedora da honraria concedida na solenidade.
CRISTIANO PINTO BECKER (MDB) – Parabenizou a vereadora Lurdes
Ellwanger pela iniciativa de conceder a importante honraria a Elaine Skolaude.
Becker se reportou ao importante trabalho desempenhado pela homenageada
junto aos grupos do interior e a juventude rural. Afirmou que são poucos títulos
dessa natureza que são concedidos pelo legislativo, ressaltando a importância
de se receber a honraria que representa não apenas a vontade dos vereadores,
mas sim de toda comunidade candelariense. O vereador frisou que as mulheres
têm dupla jornada, já que trabalham e ainda cuidam do lar e da família. Becker
salientou a importância do envolvimento das mulheres rurais com a sua
comunidade, onde entra o trabalho da homenageada que auxilia na integração
entre as mulheres, realizando atividades, jantares, entre outros. Elogiou o
empenho de Elaine que além de dedicar-se as comunidades rurais, também
contribui para que o êxodo rural não aumente. Em nome da bancada do MDB,
finalizou ressaltando a importância do trabalho desempenhado pela
homenageada em nosso município.
RUI BEISE (PDT) – Em seu pronunciamento, Beise falou sobre a época em que
foi nomeado secretário da Saúde do município, recordando que conheceu Elaine
Skolaude quando ela lhe procurou sugerindo que a municipalidade através da
secretaria firmasse uma parceria com a Emater cujo objetivo era beneficiar as

pessoas residentes no interior. O vereador elogiou o comprometimento da
extensionista da Emater com as pessoas e agradeceu por todo serviço por ela
dedicado às comunidades do interior.
CRISTINA ROHDE (PSDB) – Iniciou seu pronunciamento lembrando que o
desenvolvimento rural do município está nas mãos de quem se dedica e trabalha
para isso. Ressaltou a importância do conhecimento que Elaine Skolaude passa
para as pessoas como extensionista da Emater. Afirmou que é através do
processo educativo que são fomentadas novas técnicas produtivas que
contribuem para o desenvolvimento da atividade rural. Falou sobre a dedicação
da homenageada na coordenação dos grupos de mulheres e da associação
candelariense da juventude rural. Ao fim, ressaltou o trabalho desenvolvido pela
homenageada em prol da comunidade e salientou que não existem barreiras que
não possam ser rompidas pelas mulheres, parabenizando-a pela concessão do
importante e merecido título de cidadã candelariense.
ALDOMIR SEVERO (PSB) – Salientou que conhece o trabalho incansável
desenvolvido por Elaine Skolaude há mais de 20 anos. Referiu que duas
palavras ressumem o esforço da homenageada, quais são, trabalho e
dedicação. Pois é com trabalho e dedicação que Elaine leva conhecimento às
comunidades, já que nesses 20 anos ofertou mais de mil cursos, levando o
conhecimento e oportunidade para as pessoas. Aldomir também se reportou ao
êxodo rural, salientando a importância da orientação repassada pela
homenageada para que o tema não se torne problema para o nosso município.
O vereador narrou todos os projetos e atividades na qual a homenageada
participa sempre buscando conhecimento para repassar ao próximo. Dessa
forma, Aldomir felicitou a homenageada pelo recebimento da importante
honraria.
CELSO GEHRES (PP) – O vereador parabenizou a colega Lurdes Ellwanger
pela propositura. Gehres salientou que Elaine Skolaude recebe o título de cidadã
candelariense por mérito, ressaltando a importância e a gratidão que os poderes
Executivo e Legislativo têm em relação ao trabalho desempenhado pela
homenageada. Disse que é visível a importância do trabalho dedicado pela
extensionista da Emater junto aos grupos do interior. Narrou a brilhante trajetória
de Elaine Skolaude e frisou que todo conhecimento por ela recebido é
transmitido com maestria às comunidades. Ao finalizar, Celso disse que é uma
satisfação conceder o título de cidadã candelariense à homenageada
considerando a forma como conduz seu trabalho.
PAULO ROBERTO BUTZGE (Prefeito de Candelária) – Saudou a agraciada
da noite e a todos os presentes. Ao iniciar sua fala o prefeito municipal
parabenizou Elaine Skolaude pelo importante trabalho desenvolvido junto à
comunidade. Falou que da mesma forma como a homenageada adotou
Candelária como a terra querida para viver, Candelária retribui ao carinho e

dedicação por meio do reconhecimento com a concessão do título de cidadã
candelariense. Butzge ressaltou que talvez a formação pedagógica justifique o
jeito simples e eficaz que Elaine tem em transmitir conhecimentos para as
pessoas. O prefeito falou que quando se tem trabalho, dedicação e amor por
tudo que é feito, ainda falta uma coisa muito importante que é o carisma e a
aceitação junto as pessoas, ressaltando que a homenageada reúne todos esses
atributos, já que a prova dessa aceitação está estampada através das inúmeras
pessoas que prestigiam a solenidade. Disse que o executivo municipal se sente
honrado em poder participar desse importante momento e ao finalizar ressaltou
que a homenagem prestada é o reconhecimento por todos os anos de trabalho
dedicado em prol da comunidade candelariense.
ELAINE SKOLAUDE (Homenageada) – Agradeceu pela honraria recebida e
pelas belas homenagens. Elaine falou sobre a sua trajetória desde o ano em que
veio trabalhar no escritório da Emater de Candelária no ano de 1997. Agradeceu
a vereadora Lurdes Ellwanger por ter apresentado a proposição e aos demais
vereadores que aprovaram por unanimidade a proposição que lhe concedeu o
título de cidadã candelariense. Falou um pouco sobre cada vereador e a
participação destes nas atividades das comunidades rurais. A homenageada
descreveu como gratificante o trabalho que exerce como extensionista da
Emater, narrando um pouco sobre a vivência nas comunidades do interior, nos
grupos de mulheres rurais e de jovens. Refletiu que é responsável por levar
conhecimento às comunidades, mas que no fim acaba aprendendo muito mais,
tendo em vista a troca de experiências. Agradeceu aos seus colegas e excolegas da Emater pelo apoio e compreensão, bem como aos que sempre
apoiam as atividades desenvolvidas pela Emater citando como exemplo a
Sicredi, a Celetro, os sindicatos locais, os clubes de serviços, a Câmara de
Vereadores e o Executivo Municipal. Frisou o importante papel do legislativo para
as comunidades rurais, lembrando que partiu da casa as leis instituíram os dias
da mulher rural e do jovem rural. Ao encerrar, convidou o integrante da Acanjur
Rodrigo Neto, para cantar a música “Trem Bala” de Ana Vilela como forma de
agradecimento.
>> A próxima sessão acontece no dia 20 de agosto, às 19h.

