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ATA Nº 006/2019 – SESSÃO SOLENE REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2019 

– Às dezenove horas do dia dezoito de março do ano de dois mil e dezenove, reuniram-

se em Sessão Solene os Vereadores da Câmara Municipal de Ipê – RS, Oitava Legislatura, 

na Sala de Sessões Osmar Vargas dos Santos, tendo como escopo a comemoração do Dia 

Municipal da Mulher Ipeense, com a homenagem as Senhoras Égide Dondé Menegat e 

Joanita Scudiero Forest, conforme as Leis Municipais Nº 1302 e Nº 1512/2014. A Mestre 

de Cerimônia Senhorita Iuli Maria Paim de Oliveira saudou aos presentes, 

cumprimentando e convidando para ocupares os seus lugares os Senhores Vereadores: 

Alcione Pellin Cavalheiro, Alecir Benetti, Gislaine Ziliotto, Ivar Guerra ePaulo Roberto 

Agustini. O Vereador Valter Luiz Parizotto não estava presente por compromisso 

previamente firmado. Prosseguindo, foi composta a Mesa Principal, sendo convidados a 

fazer parte: Secretária da Mesa Diretora, Vereadora Rosane Pereira de Souza; Vice-

Presidente da Mesa Diretora Vereador Luiz Carlos Scapinelli, Vice-Prefeito Municipal 

Jorge Luiz Portalupi e Presidente da Câmara de Vereadores de Ipê Vereador Cassiano de 

Zorzi Caon. Fez um agradecimento ao Coral Flor do Ipê, a Coordenadoria do Coral, a 

Regente Nelsa Dupont Ferri e a todos os membros por abrilhantarem ainda mais a 

presente sessão solene. O Presidente da Câmara Vereador Cassiano de Zorzi Caon buscou 

a homenageada Égide Dondé Menegat que estava na Secretaria da Câmara, levando-a ao 

local destinado às homenageadas, ao som de “Olhai Como se Abrem as Flores” 

interpretado pelo Coral Flor do Ipê; da mesma forma foi procedido com a homenageada 

Senhora Joanita Scudiero Forest ao som de “Patrão Velho” interpretado pelo Coral. 

Feitos, novamente, os agradecimentos ao Coral Flor do Ipê pela belíssima apresentação e 

por tornarem a noite ainda mais emocionante, os integrantes deixaram o local de onde 

fizeram a apresentação e colocaram-se junto à plateia para acompanharem a solenidade. 

Após, o Presidente da Câmara Municipal Vereador Cassiano de Zorzi Caon fez a abertura 

oficial da presente solenidade, com as seguintes palavras: “Invocando a proteção de Deus, 

declaro aberta a Sessão Solene deste dia dezoito de março de dois mil e dezenove, para a 

homenagem ao Dia da Mulher Ipeense às Senhoras Égide Dondé Menegat e Joanita 

Scudiero Forest. Ao mesmo tempo, convidou a todos acompanharem a execução do Hino 

Nacional Brasileiro. A Mestre de Cerimônia fez a leitura de uma mensagem: “Hoje 

queremos dedicar um bom tempo a vocês, mulheres ipeenses. À vocês que luta, e que 

nunca deixam de acreditar em sua força, em seu poder, na sua vontade de querer ver o 

mundo com menos desigualdade. Enquanto muitos  

 

 



CÂMARA DE VEREADORES 

MUNICÍPIO DE IPÊ 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BRASIL 

 
 

 

“Doe Orgãos, Doe Sangue: Salve Vidas”. 
 

Rua Frei Casimiro Zaffonatto, 1060 – IPÊ – RS – Fone: (54) 3233-1397 

e-mail: camara@ipe-rs.com.br – site: www.camaraipe.com.br 

                                         

 

Pág. 024 

 

caminham tentando, quase que sem sucesso, usando forças e ideias de formas aleatórias, 

vocês são as pessoas que trilham seus caminhos sem se deixar corromper usando razões 

claras, iluminadas de forma a considerar o próximo acreditando sempre que ele tem seu 

próprio lado a iluminar. As mulheres ipeenses são fortes por natureza, estão em todos os 

lugares desta sociedade e de destacam no que se propõem a fazer. Esta homenagem tem 

o intuito de agradecer a todos vocês que ajudam a mover nosso município adiante. Muito 

Obrigada. Com esta mensagem iniciamos a solenidade para prestarmos homenagem à 

essas duas mulheres especiais e de fundamental importância. Duas mulheres que na noite 

de hoje representam todo o potencial feminino de Ipê”. Após, foi registrada a presença de 

autoridades do Município e demais pessoas presentes. Mestre de Cerimônia: “O Dia da 

Mulher Ipeense foi instituído através da Lei nº 1302/2010 de autoria do Vereador Valdir 

Pereira Bueno e alterada através da Lei nº 1512/2014 de autoria da Vereadora Gislaine 

Ziliotto, e tem como objetivo de comemorar o Dia da Mulher Ipeense todo ano 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 

feita por uma Comissão composta por nove membros". A Comissão foi homenageada 

com a entrega de uma flor pela Assessora Legislativa Elenize Bressan Candiago, sendo 

assim composta: Vereadora Gislaine Ziliotto representando a Câmara de Vereadores de 

Ipê; Senhora Ana Maria da Silva Reis representando o Poder Executivo Municipal; 

Senhora Angela Brollo Zanotto representando a Secretaria de Educação e Cultura; 

Senhora Zeni Maria Schiochet representando o Coletivo de Mulheres na Agricultura 

Familiar de Ipê; Senhora Andreia Brollo representando a ACISA; Senhora Carmem 

Tieppo indicada pela Paróquia São Luiz Rei; Senhora Derliane Cogo indicada pela 

EMATER, a Senhora Marinêz Castagna representando o Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais na Agricultura Familiar de Ipê e Senhora Celina Pellin representando a Secretaria 

de Saúde e Assistência Social. Dando continuidade, a Mestre de Cerimônia fez a leitura 

do histórico da Senhora Égide Dondé Menegat: “Égide Dondé Menegat, nascida em 21 

de agosto de 1942, filha de Ernesto Dondé e Gentila Tafarel Doné, nasceu na Capela São 

José – Vila Segredo. Teve oito irmãos: Lurdes (in memorian), Valdir, Agenor (in 

memorian), Égide, Ortenila, Nadir, Luiz Antônio e Luiz José. Com 10 anos foi morar na 

Fazenda Estrela (próximo Á Vacaria) com os pais. Ainda com 10 anos, foi morar com os 

tios Ernesto Tafarel e Fiorinda Scapinelli para poder estudar, ir a catequese, participar das 

missas e fazer a  
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primeira comunhão. Pois na localidade onde morava com os pais não havia escola e 

catequese. Estudou apenas dois dias, pois os tios não tinham condições para comprar 

uniforme, uma vez que a escola das irmãs (Imaculado Coração de Maria) exigia o 

uniforme, não podendo assim, infelizmente, continuar com os estudos. Com 17 anos 

perdeu a mãe e com 22 anos perdeu o pai.  O namoro com Zenor Menegat começou aos 

18 anos, com 20 anos casaram-se tendo 6 filhos: Vilmar, Marilene, Aldino, Marilete, 

Paulo César e Mariza. O casamento segue firme e forte há 56 anos. Tem 7 netos: 

Leonarno, Giovana, João Vitor, Gustavo, Bruna, Rafae e Renata. Após casada, foi morar 

na casa dos sogros: Antonio Menegat e Italia Zampieri Menegat, e os cunhados: Agenor, 

Cleudes (in memorian) Zulmiro, Irene, Orozimbo, Ademir e Maria de Lurdes. Devota de 

Nossa Senhora do Caravaggio em especial, sempre proporcionou estudo aos filhos, sendo 

trabalhadora, mãe, dona de casa e religiosa. Sempre levava o café de manhã cedo à 

lavoura (colacion), sendo muito zelosa para com a família inteira. Aberta a agricultura 

ecológica, sendo uma das primeiras famílias à aderirem à prática com sementes crioulas 

e confecção de chapéus de palha. A casa da família recebe muitas visitas (mais de 3 mil 

desde 1995), sendo visitantes do mundo inteiro (mais de 28 países já passaram pela 

propriedade, a fim de aprender práticas ecológicas). Viveu com dificuldade e superação. 

Precisou colocar uma prótese no fêmur, após 2 anos teve rejeição (acredita-se que foi uma 

prótese falsa), depois precisou trocar a prótese, quando foi liberada, a nova prótese saiu 

do lugar, precisando trocar novamente. Após 7 anos, quebrou a perna, colando uma 

proteção, vindo trocar mais uma vez e assim melhorando do problema que lhe afligiu 

tanto tempo. Sempre foi mãe, sempre foi dona de casa e sempre gostou do trabalho da 

roça, tendo muito orgulho da família e da produção.  Atualmente faz o serviço de casa e 

como hobbie a confecção de belos chapéus. Parabéns pela homenagem, dona Égide, a 

senhora representa hoje a todas as mulheres do campo por sua dedicação, trabalho duro e 

amor para com a sua família e com a terra”. Após a apresentação do histórico, a Vereadora 

Rosane Pereira de Souza, procedeu a entrega de um troféu à Senhora Égide Dondé 

Menegat, e a Assessora Legislativa Elenize Bressan Candiago para entregar um ramalhete 

de flores, sendo o reconhecimento a incansável dedicação que Égide tem por sua família 

e a terra. Em nome da família, o senhor Vilmar Menegat declamou um poema à Senhora 

Égide e a todos os presentes, bem como as netas entregaram flores à sua avó Égide. Dando 

continuidade a homenagem, a Mestre de Cerimônia prosseguiu: “Joanita Itamira Scudiero 

Forest nasceu no dia 16/12/1950, na comunidade da Vendinha  
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do Mel em Ipê. Filha mais velha de Genindo Scudiero e Tarcila Susin Scudiero, tem 

quatro irmãos. Frequentou a Escola Primaria na localidade onde nasceu. Quando entrou 

para o Ginásio mudou-se para Erechim, morar com parentes. Em 1967 muda-se em 

Técnico e Contabilidade. Depois de formada, trabalhou no Valner Borges e na 

Contabilidade Frigorífico Pradense. Anos depois trabalhou na Caixa Econômica 

Estadual, onde ficou por 23 anos exercendo cargos de Contadora, Subgerente e Gerente. 

Com o fechamento da Caixa, Joanita trabalha por um tempo no Banrisul de Caxias do 

Sul, ficando lá até a sua aposentadoria. Em 1973 casa-se com Claucyr Forest, com quem 

teve seus dois filhos, Carla e Roberto. O casamento com Clacyr dura até a sua morte 

prematura em 1983. Com a perda Joanita se vê obrigada a criar os dois filhos pequenos 

sozinha, tarefa que lhe custou muito esforço e dedicação. Em 1985, Joanita inicia o 

relacionamento com José Mário Magero, que perdura até hoje. Juntos, ajudaram na 

fundação do CTG Tronco do Ipê, entidade esta que exerceu a função de patroa por duas 

vezes, de 1989 a 1991 e de 1995 a 1996. Durante seu tempo de Patroa do CTG trabalhou 

com afinco na parte artística da entidade, organizando bailes, os rodeios, incentivando e 

acompanhando os jovens nos concursos de danças e declamações. Além os eventos 

artísticos, acompanhava o patrão nos rodeios e torneios de laço da cidade e fora dela. Hoje 

Joanita é uma avó orgulhosa de três netos, Gabriela, João e Mallu, os quais se dedica com 

amor, carinho e cuidados. Está sempre pronta a ajudar todos que a procuram, seja com 

palavras ou ações, sua marca é receber todos com carinho e um sorriso no rosto.  Joanita, 

a senhora é, com certeza, um elo muito forte da nossa sociedade, muito obrigada por estar 

aqui hoje e por ser quem você é! Você representa a todas as mulheres que além de cuidar 

da família em casa, saem para trabalhar em busca de uma vida melhor, muito obrigada”. 

A Vereadora Gislaine Ziliotto, procedeu a entrega de um troféu à Senhora Joanita 

Scudiero Forest, bem como a Assessora Legislativa Elenize Bressan Candiago entregou 

um ramalhete de flores à homenageada, sendo o reconhecimento da dedicação da Senhora 

Joanita de tantos anos para com o tradicionalismo do CTG Tronco do Ipê e à família. A 

Senhora Carla Forest Dondé, em nome dos familiares, leu uma mensagem à mãe Joanita 

e a todos os presentes. Após, passou-se para os pronunciamentos, fazendo uso da palavra 

os Vereadores: Alcione Pellin Cavalheiro, Alecir Benetti, Gislaine Ziliotto, Ivar Guerra, 

Vice-Presidente Luiz Carlos Scapinelli, Paulo Roberto Agustini, Secretária da Mesa 

Diretora Rosane Pereira de Souza e Vice-prefeito Jorge Luiz Portalupi. Para encerrar os 

pronunciamentos e fazer os agradecimentos finais, fez uso da  
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palavra o Presidente da Câmara Municipal Vereador Cassiano de Zorzi Caon. Após a 

entoação do Hino Rio Grandense, o Presidente da Câmara Municipal Vereador Cassiano 

de Zorzi Caon agradecendo a proteção de Deus e a presença de todos, declarou encerrada 

a Sessão Solene do dia dezoito de março do ano de dois mil de dezenove. O tempo de 

gravação da presente sessão, na sua íntegra, conforme dispõe a Resolução Legislativa nº 

003/2014 foi de 01:24:16 (uma hora, vinte e quatro minutos e dezesseis segundos). Eu, 

Iuli Maria Paim de Oliveira, lavrei a presente Ata que após lida e aprovada pelos 

Senhores, irá pelo Presidente e Secretária assinada. 

 

 

 

 

 

----------------------------------                              -------------------------------------- 

Ver. Cassiano de Zorzi Caon                                  Ver. Rosane Pereira de Souza 

Presidente                                                             Secretária 

  


