
 
PROJETO DE LEI CM Nº 025-03/2019 

 
 
 

Concede o Título de Cidadã 
Lajeadense à Senhora Pastora Nair 
Lopes Mayerle. 

 
 

MARCELO CAUMO, Prefeito Municipal de Lajeado, Estado do Rio 
Grande do Sul, 

 
FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e 

promulgo a seguinte Lei: 
 

Art. 1º  -  Concede o Título de Cidadã Lajeadense a Senhora Nair 
Lopes Mayerle, como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à 
Comunidade Lajeadense. 

 
Art. 2º - O Poder Legislativo e o Poder Executivo, realizarão Sessão 

Solene especial para a entrega do referido Título. 
 
Art. 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

             
 

            Sala Presidente Tancredo de A. Neves, 25 de março de 2019. 
 

 
 
 

                ERNANI TEIXEIRA DA SILVA 
   Vereador do PTB 

                                    
 

        
 

 

 

 

 

    



 

        
      MENSAGEM JUSTIFICATIVA 

 
 

 
Nair Lopes Mayerle, nasceu em Triunfo, Rio Grande do Sul, em 18 de 

novembro de 1951, filha de Cleondina Lopes de Souza e de Ângelo de Souza 
Lopes, sendo entre 14 irmãos: Dorval (in memorian), Dorvalino, Cacildo, Círio, 
Adroaldo (in memorian), Adalberto, Joaquim, Manoel Antônio, Ângelo, Nair, João 
Carlos, José Francisco, Osmar e Alzira. 

Nair, aos 15 anos de idade, já trabalhava no Posto de Saúde, como atendente 
de enfermagem. Aos 17 anos, terminou de cursar o Ginásio na cidade de Taquari, 
quando ingressou no Hospital São José de Taquari. 

Com 18 anos, foi morar na capital, Porto Alegre, tendo como objetivo de 
ingressar na faculdade de medicina, mas por fim, foi trabalhar no Hospital 
Conceição e depois no Hospital Clínicas, isso, no mesmo período, contudo, foi 
nessa época que teve que parar com seus estudos. 

Nesse mesmo período, a Nair conheceu o atual marido Cláudio, que na 
época era funcionário da Varig, com quem teve 4 filhos: Fabiano, Cíntia, Marcelo e 
Maurício, vivendo por mais de 20 anos em Porto Alegre, onde teve diversas lojas. 

Cabe ressaltar, que o seu terceiro filho foi desenganado pelos médicos, foi 
nessa época que a mesma ingressou na Fé Evangélica. Após um ano, toda a sua 
família foi morar nos Estados Unidos, onde ingressou no Bacharelado de Teologia, 
e onde possuía loja para o sustento de sua família. O seu estágio foi trabalhar com 
pessoas com dependência química, de todos os níveis sociais. Moraram durante 2 
anos nos Estados Unidos, nunca tiveram visto negado e nem ficaram morando 
ilegalmente lá. 

Com a volta ao Brasil, foram diretamente para a residência em Porto Alegre, 
Bairro Jardim Passo da Pedra, onde todos os integrantes da família, ingressaram na 
IECPB – Igreja Evangélica Cruzada Pentecostal Brasileira. 

Onde foi a primeira mulher (pastora) a ingressar no Ministério da 
Convenção, pois naquela época não se aceitava mulheres para tal liderança. 

Após um ano, a IECPB – Igreja Evangélica Cruzada Pentecostal Brasileira foi 
implantada na cidade de Lajeado, foi quando ela vinha visitar pela segunda vez, 
seus parentes aqui na nossa cidade. Sendo os fundadores da mesma, a Pastora Nair 
e seu filho Maurício, e após de um ano, toda a sua família fixou residência aqui na 
cidade de Lajeado, cabe salientar ainda, que os filhos ainda pequenos, foram 
levitas e o seu marido Cláudio na assessoria. 

Passados 22 anos de trabalho aqui em Lajeado, como Pastora, recebeu o 
Título de Doutora de Divindade, pela excelência de Trabalho. 



Continuando, há muitos líderes gerados através do Ministério da Pastora 
Nair, inclusive a sua família sempre esteve junto. 

A Pastora Nair esteve durante 8 anos à frente da Clínica Shalon, onde 
prestou um excelente trabalho para a comunidade geral aqui na nossa cidade, 
sempre com o intuito de ajudar os dependentes químicos. 

Atualmente está à frente da Casa de Passagem, onde ela recebe as pessoas 
para a recuperação das mesmas, onde faz um trabalho psicológico, ampara as 
pessoas, onde é trabalhado até mesmo o trauma delas. Recebe apoio de muitas 
empresas aqui de Lajeado, e pretende ainda, ampliar o tal atendimento, com a 
ajuda do Poder Executivo. 

Cabe ressaltar que a Pastora Nair realiza um trabalho árduo, difícil, dando 
aconselhamentos, atendimentos e serviços à comunidade perante a Igreja.  

Sendo assim, propomos o presente Projeto de Lei, contando com o apoio dos 
nobres edis. 

 
 
 
 
 

ERNANI TEIXEIRA DA SILVA 
Vereador do PTB 

 
 
 
 


