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PROJETO DE LEI Nº 02/2013.
Institui a comenda Maria Ilse Hart e dá outras
providências.
Art. 1º - Fica instituída a Comenda Maria Ilse Hart, as mulheres que
no exercício de suas atividades e funções, tenham se diferenciado por sua
relevante atuação junto à comunidade, com isso, contribuído para o
desenvolvimento e aprimoramento da qualidade de vida no município de
Estrela, de modo a se tornarem merecedoras do reconhecimento público.
Parágrafo Único: Serão agraciadas anualmente, no mês de março,
preferencialmente no dia oito desse mês, dia que se comemora o Dia
Internacional da Mulher.
Art. 2º - A honraria será conferida às personalidades indicadas pelo
Poder Legislativo, através Projeto de Lei.
§ 1º: O Projeto de Lei deverá ser acompanhado do currículo da
personalidade a ser agraciada com a honraria, detalhando as ações que
justificam a concessão da comenda.
§ 2º: Cada ano poderão ser homenageada uma personalidade.
§ 3º: A pessoa agraciada com a honraria não poderá ser indicada
nos anos seguintes.
Art. 3º - O Poder Legislativo elaborará a Resolução de
Regulamentação referente à confecção do Título, como também demais
especificações pertinentes a esta Lei.
Art. 4º - As despesas desta Lei correção por conta de dotação
orçamentária própria.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Estrela, 09 de maio de 2013.

Gerson Adriano da Silva
Vereador PT
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Mensagem Justificativa
Projeto de Lei nº 02/2013.

Senhor Presidente
Senhores Vereadores

É com satisfação que saúdo Vossa Excelências e ao
mesmo tempo apresento o Projeto de Lei em questão, que institui a Comenda
Maria Ilse Hart, dedicado as mulheres de Estrela.
A valorização da mulher e a igualdade de gêneros é algo
muito recente em nossa sociedade.
Apesar dos direitos obtidos ao longo de décadas, que
iniciaram com o direito ao voto, seguidos do trabalho assalariado e culminaram
com uma lei exclusiva de proteção, ainda observamos relatos de violência e
preconceito contra a mulher quase diariamente.
Diante disso, é preciso cada vez mais implementarmos
políticas públicas voltadas às mulheres, destacando o importante papel da
mulher em nossa sociedade, e nos dirigindo cada vez mais à verdadeira
igualdade de gêneros.
A Comenda Maria Ilse Hart, a exemplo da figura a qual
representa, uma mulher ousada que venceu preconceitos, e que com seu
trabalho colaborou de forma valiosa ao desenvolvimento do município, será
destinada para o reconhecimento público das mulheres que se destacam por
seu empenho e capacidade em nossa sociedade.
Através desta comenda, o município de Estrela fortalece
as políticas públicas voltadas às mulheres, destacando o importante papel da
mulher em nossa comunidade, seja como profissional, mulher, mãe ou
companheira.

Gerson Adriano Silva
Vereador - PT
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Histórico Maria Ilse Hart.
Milhares de pessoas conviveram e ainda convivem com esse nome
registrado em suas certidões de nascimento e óbito e em seus proclamas e
editais de casamento.
Nascida em Santa Clara do Sul(distrito de Sampaio) em 16.06.1936,
sendo a 4ª filha de Afonso Bruno Eckert e Maria Olívia Schmitz Eckert de uma
família de 11 filhos, sendo eles: Silvio, Benícia, Dorly, Hilário ,Gárcio, Marlene
,Normélio, Adroaldo, Bernadete e Marília.
Freqüentou a Escola Paroquial da Picada de Santa Clara(na época),
das Irmãs da Divina Providência,deslocando-se a cavalo ou de burro uma
distância de 5 km.
Mudando-se a família para Estrela (Bairro Alto da Bronze) em 1945,
prosseguiu seus estudos no Colégio Santo Antônio, onde permaneceu até
formar-se no curso ginasial.Posteriormente estudou por 03 anos na Escola
Técnica de Comércio Cristo Rei, concluindo o curso ao lado de outros três
alunos: Geraldo Ruschel,Geraldo Mallmann e André Borges Fortes Schmidt.
Foi uma das mulheres pioneiras naquela escola.
Maria Ilse Hart marcou sua presença no cartório de Registro Civil e
no Cartório Eleitoral, no período de 1955 a 1995, como uma das mais eficientes
e eficazes serventuárias do serviço público da história de Estrela.
Funcionária da Prefeitura Municipal de Estrela, foi cedida de 1955 a 1967 para
atender no serviço eleitoral e no Registro Civil.
Em concurso público, passou a ser escrivã eleitoral e titular do
cartório de registro civil, inicialmente(de 1967 a1972) em Guaporé e de 1972 a
1995 em Estrela.Cabe salientar que em 1990 se aposentou no Reg.civil, mas
trabalhou até os últimos dias de sua vida(1995) no cartório eleitoral.
Estava internada no Hospital Bruno Born(Lajeado) e ainda assinou
os últimos títulos de eleitor.
Casada com Eli Esaías Hart,desse casamento resultaram 03
filhos:Silvana,Cristina e Daniel.
Ilse,como era chamada pelos mais conhecidos,era uma mulher
determinada, eficiente, justa e por vezes conselheira no seu trabalho.
Carinhosa,amável,querida por seus familiares e amigos.Uma esposa
e mãe dedicada, uma grande profissional, um exemplo de mulher,que não
nasceu em Estrela,mas que adotou-a como sua cidade de coração.
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