Ipê
Rio Grande do Sul - RS
Histórico
A história do município de Ipê inicia-se no final do século XIX (1880), com a passagem e
pouso de tropeiros que partindo dos campos de Vacaria se dirigiam pela Serra do Rio das Antas
rumo a São Leopoldo.
Até então, as florestas milenares que revestiam as terras ipeenses permaneciam quase
intocadas, apenas o indígena percorria a região coberta de imensos pinhais de cujo fruto se
alimentava.
Aos poucos, a região começou a ser ocupada por fazendeiros que plantavam milho e
abrigavam diversos casebres de luso-brasileiros, descendentes de escravos dos criadores de gado.
Os casebres eram de chão batido, de tábuas rachadas e cobertos de tabuinhas.
Posteriormente os imigrantes italianos, vindos de São Sebastião do Caí, aonde chegavam de
barco, dirigindo-se até o Campo dos Bugres - atual Caxias do Sul -, a pé ou a cavalo, subiram a
serra e se estabeleceram na Colônia de Antônio Prado e na área do atual Município de Ipê.
Os colonos italianos que foram chegando ao depararem-se com aquele amontoado de
casebres, batizaram a localidade de "formigueiro". Este foi o primeiro nome pelo qual o Município
de Ipê foi conhecido.
Entre os posseiros destacava-se Luiz Augusto de Medeiros Branco, cuja viúva fez a doação de
uma área de terras para a construção de uma capela, com a condição de que o padroeiro fosse São
Luiz Rei de França, em homenagem ao seu esposo e por ser o santo de devoção da família.
Com a construção da Capela, feita com a ajuda dos colonizadores que doaram pinheiros,
mão-de-obra e importâncias em dinheiro, a localidade passou a ser chamada de São Luiz do
Formigueiro.
Com a vinda dos imigrantes italianos a localidade passou a prosperar e, em 31 de dezembro
de 1890, por ato da Câmara Municipal de Vacaria foi criado o 4º Distrito que, devido à presença
abundante da exuberante árvore do Ipê, passou a ser denominado de Vila Ipê.
Com o crescimento da comunidade começaram a surgir algumas idéias emancipacionistas. Em
1985 o então Pároco da Paróquia São Luiz Rei, Frei Augusto Denardi iniciou a formação da
Comissão Comunitária Pró-Emancipação. Em 06 de setembro de 1985, em reunião realizada no
Clube Ideal, com a presença de lideranças e população de Vila Ipê, Vila Segredo e Vila São Paulo,
respectivamente: 4º, 9º e 11º distritos de Vacaria, foi escolhida, por aclamação a Comissão de
Emancipação, assim constituída: Presidente, Osmar Vargas dos Santos; Vice-Presidente, Frei
Casimiro Zaffonato; 1º Secretário, Cirilo Ciotta; 2º Secretário, Carlos Antonio Zanotto; 1º
Tesoureiro, Uldérico Marcon; 2º Tesoureiro, Darci Luiz Lovatel; Subcomissão de Vila Segredo,
Delvino Magro; e Subcomissão de Vila São Paulo, Luiz Antônio Salvador.
Em 21 de setembro de 1987 foi proclamado o resultado do plebiscito com a vitória do SIM,
por 2.604 votos contra 465 pelo NÃO. Em 15 de dezembro de 1987, por ato do então Governador
Pedro Simon, foi promulgada a Lei 8.482 que criou o Município de Ipê, constituído pelos distritos
de Vila Ipê, Vila Segredo e Vila São Paulo, pertencentes ao Município de Vacaria, sendo sede do
novo município a localidade de Vila Ipê.
Em 1º de janeiro de 1989 o Município de Ipê foi instalado administrativamente, tendo como
primeiro prefeito eleito o Sr. Protázio Duarte Guazzelli.
Gentílico: ipeense
Formação Administrativa

Distrito criado com a denominação de São Luiz de França, por ato municipal nº 696, de 31-121890, subordinado ao município de Vacaria.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito de São Luiz de França, figura no
município de Vacaria.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito se denomina Colônia São Luís
de França.
Pelo decreto estadual nº 7199, de 31-03-1938, o Colônia São Luis de França tomou o nome de
Ipê.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o distrito de Ipê (ex-Colônia São Luís
de França), figura no município de Vacaria.
Em divisão territorial datada de 1 –VII-1960, o distrito de Ipê permanece município de
Vacaria.
Assim permencendo em divisão territorial datada de 1-VII-1983.
Elevado à categoria de município com a denominação de Ipê, pela lei estadual nº 8482, de 1512-1987, desmembrado de Vacaria. Sede no antigo distrito de Ipiranga. Constituído de 3 distritos:
Ipê, Vila São Paulo e Vila Segredo, todos desmembrado do município de Vacaria. Instalado em 0101-1989
Em divisão territorial datada de 1993, o município é constituído de 3 distritos: Ipê, Vila São
Paulo e Vila Segredo.
Assim permencendo em divisão territorial datada de 2007.
Alteração toponímica distrital
São Luiz de França para Colônia São Luís de França, em 1933.
Colônia São Luis de França para Ipe, alterado, pelo decreto estadual nº 7199, de 31-03-1938.

