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Mensagem Justificativa 

Projeto de Lei nº 01/2018. 

 

 

Senhor Presidente 

Senhores Vereadores 

 

É com satisfação que me dirijo a Vossas Excelências e 

apresento o Projeto de Lei em questão, que trata da concessão da Comenda 

Maria Ilse Hart a Sra Carine Isabel Schwingel, residente em nossa cidade, 

cujo currículo justifica plenamente a concessão dessa honraria. 

A homenageada é jornalista com pós-graduação em mídias 

digitais, atuando há quase vinte anos no segmento de jornalismo, sendo 

atualmente sócia-proprietária do Jornal Nova geração de Estrela. Iniciou sua 

vida profissional na agência de propaganda Happynet da cidade de Lajeado; 

trabalhou no Banco do Brasil, agência de Estrela, posteriormente passou a 

atuar como repórter e locutora na Rádio Alto Taquari, atualmente Rádio do 

Vale. Foi Assessora de Imprensa na Câmara Municipal de Estrela e exerceu 

atividade jornalística por doze anos no Jornal O Informativo do Vale. 

Na função de jornalista sempre defendeu as bandeiras de 

Estrela, buscando dar maior visibilidade para nossa cidade. 

Carine tem seis livros publicados e exerceu a docência 

universitária na Faculdade La Salle. 

Ao longo de sua vida profissional recebeu diversos prêmios e 

honrarias, como: Amigo da Suinocultura Gaúcha, Destaque Comunicador da 

Qualidade do Rio Grande do Sul, ofertado pelo Programa Gaúcho de 

Qualidade e Produtividade (PGQP). 

Atualmente, como voluntária, vêm se dedicando as causas da 

Liga Feminina de Combate ao Câncer, onde o reconhecimento de seu 

trabalho em prol dessa causa é elogiado e reconhecido pela nossa 

comunidade. 
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Também, na função de Primeira-Dama do município de Estrela, 

onde atua como voluntária, tem se destacado de sobremaneira, na 

organização de eventos e atividade, entre os quais: Brechó da 

Solidariedade, Outubro Rosa, Novembro Azul e na decoração de nossa 

cidade na Páscoa e no Natal, que hoje é considerado o terceiro roteiro 

turístico de Natal no Rio Grande do Sul. 

Portanto, é justa a homenagem que se pretende prestar a essa 

ilustre pessoa que tem se dedicado diuturnamente as causas sociais de 

nossa cidade. 

Ante o exposto, esperando contar com a costumeira atenção 

dos Nobres Colegas, espero a aprovação da matéria. 

Saudações,  

 

 

Débora Regina Martins 

Vereadora de PMDB 
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Projeto de Lei nº 01/2018 

 

Concede a Comenda Maria Ilse Hart a Sra. Carine Isabel 

Schwingel e dá outras providências. 

      

Art. 1º - É concedido a Comenda Maria Ilse Hart a Sra., 

Carine Isabel Schwingel, residente nesta cidade, nos termos da Municipal  nº 

6.113/2013, de 16 de agosto de 2013 e suas alterações posteriores. 

 

Art. 2º - A outorga da Comenda referida no artigo 

anterior se dará na Câmara Municipal de Estrela, cuja designação da data e 

solenidade fica a cargo de sua Mesa Diretora. 

 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Câmara Municipal de Estrela, 06 de fevereiro de 2018. 

 

      

 

Débora Regina Martins 

Vereadora do PMDB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


