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ATA Nº 008/2022 – SESSÃO SOLENE REALIZADA EM 24 DE MARÇO 

DE 2022 – Às dezenove horas e vinte e um minutos do dia vinte e quatro de 

março do ano de dois mil e vinte e dois reuniram-se em Sessão Solene, os 

Vereadores da Câmara Municipal de Ipê – RS, Nona Legislatura, na Sala de 

Sessões Osmar Vargas dos Santos, tendo como escopo a comemoração do Dia da 

Mulher Ipeense, com homenagem as Senhoras Janete de Fátima Agustini Pauletti 

e Rita Márcia da Fonseca Cecatto, conforme Lei Municipal n° 1.512/2014. A 

Mestre de Cerimônia Senhora patrícia Brollo Duarte saudou aos presentes, 

cumprimentando e convidando para ocuparem os seus lugares os Senhores 

Vereadores: Alan Turmina Lazari, André Parisotto, Carlos Antônio Zanotto, Ivar 

Guerra, Luciana Gallio Paim, o Vereador Alecir Benetti não esteve presente por 

compromisso previamente agendado. Prosseguindo, foi composta a Mesa 

Principal, sendo convidados a fazerem parte: Secretária da Mesa Diretora 

Vereador Valdir Pereira Bueno; Prefeito Municipal Senhor Cassiano de Zorzi 

Caon acompanhado da primeira Dama senhora Silvana Zenato; Vice-Presidente 

da Câmara de Vereadores vereador Valter Luiz Parizotto. A presidente da Câmara 

de Vereadores vereadora Fabiana de Fátima Cemin, não pode ser fazer presente 

por questões familiares. O Vice-Presidente da Câmara de Vereadores 

acompanhou a homenageada Janete de Fátima Agustini Pauletti e o secretário da 

Mesa Diretora Vereador Valdir Pereira Bueno acompanhou a homenageada Rita 

Márcia da Fonseca Cecatto. Após, o Vereador Vice-Presidente Valter Luiz 

Parizotto realizou a abertura oficial da presente solenidade, com as seguintes 

palavras: “Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene deste dia 

24 de março de 2020, em comemoração ao Dia da Mulher Ipeense.” Ao mesmo 

tempo, convidou a todos para de pé acompanharem a execução do Hino Nacional 

Brasileiro. Dando sequência a mestre de cerimônias fez a leitura de uma 

mensagem: “Determinadas, corajosas e responsáveis. As Mulheres tem sido um 

dos maiores exemplos de superação da atualidade, ultrapassando obstáculos e 

conquistando seu espaço, desempenhando um papel essencial para a formação de 

uma sociedade sólida. A participação das mulheres na coletividade se torna cada 

vez mais clara e presente, passaram a ser percebidas nas grandes empresas, 

instituições educacionais, na agricultura, na contribuição para a economia e 

também na política. Aqui em nosso município, não é diferente, em razão disso 

esta solenidade tem o objetivo de homenagear e valorizar a todas as cidadãs 

ipeense, representadas hoje pelas senhoras Janete de Fátima Agustini Pauletti e 

Rita Márcia da Fonseca Cecatto.” Após registrada a presença de autoridades do 

Município e demais pessoas presentes. Mestre de Cerimônias: “O Dia da Mulher 

Ipeense foi instituído através da Lei Municipal n° 1.302/2010 de autoria do 
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vereador Valdir Pereira Bueno e alterada através da Lei n° 1.512/2014 de autoria  

da então Vereadora Gislaine Ziliotto, indicada pelo Pároco da paróquia São Luiz 

Rei; Senhora Derliane Cogo – Extensionista Rural-Social representante da 

EMATER/Ipê; Vereadora Fabiana de Fátima Cemin – presidente da Câmara de 

Vereadores e Senhora Izabel Cristina Dondé – representante do poder Executivo 

Municipal.  Dando continuidade, a Mestre de Cerimônia fez a leitura do histórico 

da Senhora Janete de Fátima Agustini Pauletti: “Janete de Fátima Agostini 

Pauletti filha de Reynaldo e Leonilda Susin Agostini (em memoria) nasceu em 03 

de outubro de 1970 na comunidade de Santa Bárbara. Caçula de 7 irmãos: 

Anselmo, Salete, e tem o objetivo de comemorar e Dia da Mulher Ipeense 

anualmente no dia 17 de março, através da homenagem de duas mulheres que 

tenham reconhecidamente se destacado em algum segmento relevante da 

sociedade. A escolha das homenageadas é realizada por uma comissão composta 

por nove membros. A comissão foi homenageada com a entrega de um mimo 

pelos Vereadores, sendo assim composta: Senhora Andrea Pauletti- representante 

da Associação Comercial, Industrial, Serviços e Agricultura de Ipê – ACISA; 

Senhora Sônia Costa Longui – representante da Secretaria Municipal de Saúde e 

Assistência Social; Senhora Claudete Araldi Reichert – representante da 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura; Senhora Marinês Castagna – 

representante do Sindicato dos Trabalhadores Na Agricultura Familiar de Ipê – 

SINTRAF; Senhora Zeni Maria Schiochet – representante do Coletivo de 

Mulheres Trabalhadoras na Agricultura Familiar; senhora Carmen Tieppo – 

representante Frei Alexandre, Antoninho (em memoria), Ivanete e Cleudes. 

Estudou até a 5° serie na Escola Municipal Cruzeiro do Sul em Santa Barbara, 

que funcionava junto ao Salão da Comunidade. Sua professora foi Sueli Agostini 

Barp. Frequentou também a Escola Frei Casimiro com o objetivo de concluir seus 

estudos pois tinha o sonho de ser professora. Lá estudou até a 7° série e como não 

havia transporte, precisou se mudar para a casa da irmã Salete que já era casada e 

morava na cidade, no turno da manhã Janete estudava e a tarde auxiliava no 

cuidado dos sobrinhos Márcio e Marciane e ainda nos afazeres domésticos. 

Tempo depois precisou parar os estudos pois sua mãe, por questões de saúde, 

necessitava de seus cuidados. Tudo parecia bem, e justamente no dia em que seu 

irmão Antoninho a incentivou a retomar seus estudos, pois ele cuidaria dos pais, 

sua vida foi tirada brutalmente. A partir desse dia, tudo ficou mais difícil e Janete 

permaneceu em casa cuidando de seus pais. Mesmo com todas as dificuldades 

enfrentadas ela não parou por aí, começou então participar de grupos de jovens, 

liturgia da comunidade, foi ministra da eucaristia e também catequista, onde se 

identificava mais ainda como professora e através do projeto “terra solidaria” 
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concluiu o ensino médio. Na época Frei Augusto Denardi, pároco da cidade, a  

ajudou e apoiou muito a continuar. E foi nesses encontros de grupos de jovens 

que conheceu Wilmar. Logo Janete e Wilmar começaram a namorar e no dia 05 

de fevereiro de 1994 se casaram na Igreja Matriz de Ipê com as benções do irmão 

e também Frei Alexandre. Também em 1994 Janete perdeu sua mãe. Com a casa 

pronta, a mesma que moram até hoje na comunidade de São Valentin, começou 

sua família. Janete juntamente com seu esposo Wilmar, tinha muitos sonhos, 

dentre eles ser mãe. E no dia 07 de maio de 1995 tiveram seu primeiro filho Luiz 

Henrique e cinco anos depois no dia 14 de novembro de 2000 nascia a caçula 

Érica. Juntos Janete e Wilmar mantinham o sustento de sua família trabalhando 

com a agricultura convencional, porém com o passar dos anos, Wilmar acabou 

tendo uma intoxicação causada pelo uso de agrotóxicos, então a partir daí 

decidiram trabalhar com a produção orgânica e fazendo feira em Porto Alegre 

para conseguir vender seus produtos, a qual ainda frequenta todos os sábados. 

Janete também faz parte da liturgia, do grupo de cursilho, do grupo de mulheres 

na sua comunidade e do grupo EJA. Janete você é exemplo de alegria e superação 

é a motivação diária da sua família que vê em você muita fé coragem e amor. 

Você representa a persistência e superação de todas as mulheres ipeenses nosso 

reconhecimento e agradecimento.” Após a leitura do histórico, o Vice-Presidente 

da Câmara Municipal, vereador Valter Luiz Parizotto, procedeu a entrega de um 

troféu à Senhora Janete de Fátima Agustini Pauletti, e o Secretário da Câmara 

Vereador Valdir Pereira Bueno, procedeu a entrega de um ramalhete de flores. 

Em nome da comissão a Senhora Marinês Castagna fez seu discurso de 

homenagem a Senhora Janete. E em nome da família a filha Érica leu uma 

mensagem. Mestre de Cerimônia realizou a leitura do histórico da Senhora Rita 

Márcia da Fonseca Cecatto: “Rita Márcia da Fonseca Cecatto, filha de Hélio 

Nunes da Fonseca e Cleuza Acioly da Fonseca, nasceu na cidade de Antônio 

Prado em 30 de março de 1961. Morava no campo de seus pais e avós juntamente 

com sua irmã Rozecler da Fonseca Bezutti, na localidade da Fazenda da Roseira 

em Campestre da Serra.  Quando Rita tinha 7 anos a família mudou-se para 

Vacaria, para que ela pudesse estudar.  Porém Rita já estava alfabetizada, pois 

acompanhava sua mãe Cleuza, que lecionava em uma escolinha que tinha lá no 

campo onde eles moravam foi se alfabetizando sozinha, só de ouvir a mãe dar 

aula para os outros alunos. quando chegou na escola entrou direto para segunda 

série no Grupo Escolar Padre Pacífico. Após a sétima série foi estudar no Colégio 

São José, onde também concluiu seu magistério. Fez Faculdade de Letras na 

Falev (Faculdade de Letras e Educação de Vacaria) concluindo o Curso em 1982. 

Começou a lecionar com 18 anos em uma Escola Municipal no Bairro Monte 
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Claro, Escola Municipal Soli Gonzaga dos Santos. Após lecionou também na 

Escola Nabor Moura De Azevedo. E então no ano de 1983 foi cedida da 

Prefeitura de Vacaria, para lecionar na Escola Frei Casimiro Zaffonato. Aqui 

formou sua família, casou-se com Adair Cecatto em dezembro 1983. Tiveram 

dois filhos, Veridiana Da Fonseca Cecatto e Vinícius Braz Da Fonseca Cecatto. 

Hoje Rita tem 3 netinhos, Anita e Afonso filhos de Veridiana e Moises e Isabela 

filha de Vinicius e Morgane. Desde que chegou a Ipê em 1983 nunca mais parou 

de servir a comunidade ipeense. Um pouco sobre sua carreira profissional: Rita 

possui formação em magistério. Faculdade de Letras (Licenciatura em Português 

e Inglês); Pós Graduação em Supervisão e Administração Escolar; Participou de 

mais de 50 cursos de aperfeiçoamento e atualização nas áreas de: Educação, 

Supervisão, Administração Escolar, Saúde, Relações Humanas, Artes, Assistência 

Social, Educação Ambiental, Globalização, Ciências Sociais, Política, Segurança, 

Pedagogia, dentre outros. Desenvolveu Suas Atividades Profissionais Atuando 

Como: Professora Municipal por 35 anos; Professora Estadual por 33 anos; Foi 

Secretária Municipal de Educação e Cultura nos períodos de: agosto de 1989 à 

dezembro de 1992, na administração do Prefeito Protásio, de 1993 à 1996 na 

administração do Prefeito Enaudi Sartor, e ainda entre os anos de 2009 à 2012 na 

administração do Prefeito Carlos Antônio Zanotto; Foi Presidente aa Amucser - 

Associação dos Municípios dos Campos de Cima da Serra; Presidente do 

Comdica; Foi Coordenadora Pedagógica da Escola Frei Casimiro Zaffonato de 

1997 à 1999; Também foi Diretora da Escola Frei Casimiro Zaffonato por duas 

gestões de 30/12/1999 à 30/12/2003 e de 30/12/2015 a 30/12/2018; Contribuiu 

muito para nossa cultura gaúcha onde sempre esteve presente e participativa, foi 

Coordenadora Artística do CTG Tronco do Ipê por 12 anos, o qual foi a criadora 

do lema “Forte como teu cerne é a Raça Gaúcha” ; de 2015 à 2017 foi Patroa do 

CTG Tronco do Ipê; Foi Vereadora Na 5ª Legislatura entre os anos de 2005 à 

2008; Presidente da Câmara de Vereadores no ano de 2006; Autora das Leis que 

instituíram “O Dia Municipal da Cultura e da Paz” e da Lei que instituiu a 

“Semana Municipal da Cultura” ; Idealizadora do Projeto Raízes de Ipê, em 2012, 

que resultou na elaboração do livro Raízes de Ipê e na criação do Museu 

Municipal. Co – Autora dos livros Raízes de Vacaria, Raízes de Ipê, Raízes de 

Antônio Prado, Raízes de Bom Jesus, Raízes de Nova Hartz d Raízes de Santo 

Antônio Da Patrulha. Nosso reconhecimento Rita a toda sua dedicação em prol do 

Município de Ipê.” Após a leitura do histórico, o Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, vereador Valter Luiz Parizotto, procedeu a entrega de um troféu à 

Senhora Rita Márcia da Fonseca Cecatto, e o Secretário da Câmara Vereador 

Valdir Pereira Bueno, procedeu a entrega de um ramalhete de flores. Em nome da 
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comissão a Senhora Claudete Araldi Reichert fez seu discurso de homenagem a 

Senhora Janete. E em nome da  

família a filha Veridiana leu uma mensagem. Em seguida os familiares 

entregaram flores as homenageadas Janete e Rita. Após passou-se para os 

pronunciamentos, fazendo uso da palavra os Vereadores Alan Turmina Lazari, 

André Parisotto, Carlos Antônio Zanotto, Ivar Guerra, Luciana Gallio Paim, 

Secretário da Mesa Diretora Vereador Valdir Pereira Bueno; Prefeito Municipal 

Senhor Cassiano de Zorzi Caon. As homenageadas Janete de Fátima Agustini 

Pauletti e Rita Márcia da Fonseca Cecatto fizeram uso da palavra. Para encerrar 

os pronunciamentos e fazer os agradecimentos finais, fez uso da palavra o Vice-

Presidente da Câmara Municipal Vereador Valter Luiz Parizotto. Após a entoação 

do Hino Rio Grandense, o Vice-Presidente da Câmara Municipal vereador Valter 

Luiz Parizotto agradecendo a proteção de deus e a presença de todos, declarou 

encerrada a Sessão Solene do dia 24 de março de 2022. O tempo de gravação da 

sessão, [na sua íntegra, conforme Resolução Legislativa nº 003/2014 foi de 

01:41:52 (uma hora, quarente e um minutos e cinquenta e dois segundos), sendo 

lavrada a presente Ata, a qual após aprovada pelos Senhores Vereadores, será 

assinada pela Presidente e Secretário. 

 

_________________________                             _________________________ 

Verª. Fabiana de Fátima Cemin      Ver. Valdir Pereira Bueno 

              Presidente                    Secretário  
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