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========================ATA N° 29\2018 ========================== 

Objetivando homenagear a Semana Farroupilha 2018, e homenagear com o Titulo Mérito 

Farroupilha aos cavalarianos da 23º Cavalgada Municipal da Chama Crioula, iniciaram-se os 

trabalhos da presente SESSÃO SOLENE da Câmara Municipal de Vereadores de Unistalda, após ser 

formada a Mesa com as autoridades presentes, o Sr. Secretário fez a leitura do ATO 

CONVOCATÓRIO, foi ouvido o Hino Brasileiro. A Semana Farroupilha é uma celebração em 

memória da Revolução Farroupilha e da cultura gaúcha. A Semana oferece ao público,não só de 

Unistalda, mas de todo o Rio Grande do Sul,todas de chimarrão, churrascos, projetos culturais 

sobre feitos históricos, origens, costumes, danças, lendas e mitos gaúchos. Em 2018, o evento tem 

como tema estadual “Tropeirsmo – Contribuição para a formação da identidade sul rio-grandense”. 

Im Memorian foi realizada uma singela e emocionante ao Sr. Nafialin da Silveira Pires, eterno 

amigo de todos, foi entregue à família uma lembrança em nome do Poder Legislativo e dos 

Cavalarianos como forma de demonstrar o eterno carinho e amizade. Ainda foi prestada uma 

pequena homenagem ao grande ícone tradicionalista Paixão Cortes o qual nos deixou no último dia 

27, como forma de agradecimento pelos conhecimentos e ensinamentos deixados a nós gaúchos.  

A Chama Crioula, símbolo de calor, claridade, paixão, hospitalidade e coragem. Simboliza a 

tradição gaúcha. Representa o gaúcho idealizado no espírito heroico dos Farroupilhas, com os 

ideais de justiça e liberdade, visando a aproximação dos povos. Nosso Município participou da 

Cavalgada Estadual, mais uma vez muito bem representados pelo Sr. Almir Lopes Martins que no 

dia 11 de agosto iniciou seu percurso na cidade de Iraí, juntamente com outros cavalarianos 

percorreram 365 km até o Município de Santiago. Convidamos o Sr. Almir Lopes Martins para fazer 

o seu pronunciamento: Após saudações iniciais, essa Cavalgada dos oportunizou conhecer mais 

lugares que até então eram desconhecidos, graças aos Coordenadores que já pensaram nesse 

percurso especial, agradecer a eles também pela excelente organização. É sempre um prazer 

representar o Município na Cavalgada Estadual, sobre o tema desse que ano o qual é o 

“Tropeirismo”, acredito que veio muito a calhar já que é um assunto não muito debatido e que é 

um dos primórdios da nossa tradição. A Chama Crioula foi gerada lá em Iraí em uma ilha no meio 

do Rio Uruguai, lugar este onde os Tropeiros passavam e levavam tropas ao resto do País, por este 

motivo que foi lá criada a Chama. Daquele ponto saíram 30 cavalgadas para cada região para ser 

distribuída a mais 12 cidades, então é um movimento muito grande que nós temos que preservar, 

renovando com a gurizada que está vindo, observo que na Cavalgada Estadual está ficando os 

mais veteranos, sei que há empecilhos como o trabalho que dificulta muitas vezes a participação 

de muitos. Agradecer mais uma vez pelo companheirismo de todos os Cavalarianos nesse nosso 

trecho de Santiago até aqui, dizer que no ano que vem todos que aqui estão possam estar juntos 

novamente, visto que no ano que vem a distribuição será aqui em Unistalda e tenho certeza que 

vamos fazer bonito. Após, foi feita a leitura de belas palavras escritas pela jovem Cavalariana 

Natalia Pires, a qual com palavras simples e repletas emoção resume o que foram os seis dias da 

23ª Cavalgada da Chama Crioula, nada mais do que gratidão por tudo. Convido o Senhor 

Presidente Moacir Nazario a entregar ao Senhor Elcio Cogo, representante da Associação da 

Cantina Vermelha, uma singela lembrança em agradecimento pela hospitalidade a nós 

concedida.Neste momento passaremos a outorga do Título Mérito Farroupilha, criado através do 



Decreto Legislativo nº 010, de 23 de setembro de 2009, de autoria do ex-Ver. Elizeu de Almeida de 

Jesus, que tem por objetivo reconhecer o empenho desses nobres cavalarianos. Convido o Sr. 

Presidente Moacir Nazario a entregar ao Sr. João Arizoli, condutor da Chama Crioula, seu 

Certificado de Mérito Farroupilha. Convido a Verª. Roseli da Silva Maretoli a entregar ao Sr. Aldemir 

Lopes e a Srª. Silvânia Pires, Coordenadores da Cavalgada da Chama Crioula 2018, seus 

Certificados de Mérito Farroupilha. Convido o Ver. Gilberto Viana Gonçalves a entregar o certificado 

de Mérito Farroupilha aos integrantes do CTG Querência do Pau-Ferro: Srº. Micael Oliveira, Srº 

Cevi Celeste Cogo (condutor da Bandeira do Brasil), Srª. Jurema da Silva dos Santos, Sr.Jorge A. 

Gomes Barbosa e Sr. José Noerli Pires Coelho. Convido o Ver. José Paulo Souza Guerra a entregar 

o certificado de Mérito Farroupilha aos integrantes do P.T Chão Colorado: Sr. Auri Emiliano Zanela 

(condutor da Bandeira do Rio Grande do Sul), Sr. Leandro de Sousa Guerra, Sr. Almir Martins 

Lopes, Sr. Alvimar Martins Lopes, Sr. Darlan Melo Zanela e Sr. Robson Bedinoto. Convido o Ver. 

José Inácio Floriano Viana a entregar o certificado de Mérito Farroupilha.  aos integrantes do P.T 

Tropilha Gaviona: Sr. Gabriel Soares, Sr. Matheus Gonçalves e Sr. João Reni Dorneles Dutra. 

Convido o Ver. Paulo Jair Oliveira a entregar o certificado de Mérito Farroupilha aos integrantes do 

G.P Querência Amada: Srª. Ruth Melo de Oliveira, Srtª. Geovana Viana dos Santos, Sr. Otavio 

Afonso Freitas e Yago Guimarães Lopes. Convido a Verª. Diulinda Ferreira Pires a entregar o 

certificado de Mérito Farroupilha aos integrantes do Grupo de Cavalarianas Lenço Perfumado: Srtª. 

Natalia Pires Coelho, Srtª. Thalita Viana (condutora da Bandeira do Município) e Srª. Roselaine da 

Silva Pires. Convido o Ver. José Luiz a entregar o certificado de Mérito Farroupilha aos integrantes 

da Associação Cantina Vermelha: Sr. Elton Manzoni Cogo e Srtª. Margeli Ferraza. Convido o Ver. 

Silvio Beifuss a entregar o certificado de Mérito Farroupilha aos integrantes da equipe de apoio: Sr. 

Paulo Jair Marques de Oliveira, Sr. Wagner Maciel e Sr.Jorge Paulo Castilhos Ribeiro. Convido o 

Ver. Moacir Nazario, Presidente do Poder Legislativo, a entregar o certificado de Mérito Farroupilha 

ao Veterinário responsável pelo evento, Sr. Luciano Martins.Convido a fazer o seu 

pronuncionamento em nome dos Cavalarianos da Chama Crioula, o Senhor Aldemir Lopes: Após 

saudações iniciais, foi um orgulho fazer parte dessa família que formamos, onde aconteceu uma 

rica troca de saberes já que havia a interação dos mais jovens com os mais velhos. Foi algo muito 

prazeroso fazer parte da Coordenação, deixa muita saudade, mas já penso no ano que vem que só 

tende a aumentar. Agradece a todos que fizeram a acolhida em todos os lugares, também à 

Câmara de Vereadores por fazer esta homenagem emocionante, pois é muito importante esse 

incentivo do Poder Público para a nossa Cavalgada. E desde já convido a todos que se juntem a 

nós para aumentar ainda mais essa interação entre gerações. Agradecer também ao Almir Lopes 

que há anos busca a Chama Crioula por esses cantos do Rio Grande do Sul, infelizmente o Almezi 

não pode se fazer presente por motivos de saúde. Fizemos o possível para que tudo corresse bem, 

estamos à disposição do Município e dos amigos gaúchos para sempre que precisarem, meu muito 

obrigado. Convido os Vereadores Líderes de Bancada a fazerem uso da palavra, em homenagem a 

Semana Farroupilha 2018. Bancada do PMDB – Ver. PAULINHO GUERRA: Após saudações 

iniciais, em nome do Sr. Almir Lopes quero agradecer e parabenizar o Sr. Aldemir e Sr. Almezi, 

principalmente o Almir que conduziu essa centelha da Chama Crioula até a Sede do Coxilha de 

ronda, que mesmo com a burocracia que estamos enfrentando com o transporte dos cavalos,não 

deixam o nosso tradicionalismo morrer. Aos Cavalarianos fica aqui o nosso reconhecimento e 

agradecimento por representarem o nosso Município, em especial aos mais veteranos por estarem 

ensinando e passando esse amor pela tradição a esses peões e prendas que chegam. Agradecer a 

equipe de apoio, pois sem esta nada se faz, em nome do Aldemir e da Silvânia, fica o nosso 

reconhecimento. Desejo a todos um excelente resto de Semana Farroupilha, que possam se 

divertir e comemorar em paz e com amor. Deixar ainda o meu reconhecimento as entidades que já 

realizaram os seus eventos. Bancada do PP – Verª. DIULINDA FERREIRA PIRES: Após 

saudações iniciais, agradecer ao Sr. Almir Lopes e também seus irmãos por toda essa trajetória 

representando o nosso Município, ao Sr. Almezi que não pode participar por motivos de saúde, mas 

sempre que pode está presente, levando o nome de Unistalda, também reconhecimentos ao Daltro 

que sempre participou, e por motivos particulares não pode se fazer presente nessa. Agradecer ao 

Aldemir que foi o Coordenador também a Silvânia como Vice-Coordenadora, onde ambos 

desempenharam com excelência os seus papéis. Agradecer ao Sr. Arizoli por ter conduzido a 

Chama Crioula de Santiago a Unistalda. Agradecer a Brigada Militar pelo valoroso trabalho 

desempenhado e prestado a nós. Em nome do Sr. Lelo como o mais idoso entre os Cavalarianos e 

em nome da Geovana como a mais nova, agradecemos pela fibra e coragem para realizar estes 

percursos por todos esses dias, que cultuam e honram a nossa tradição. Agradecimento especial ao 

Poder Executivo e a todas as Secretarias envolvidas que se empenharam para que esse evento 

ocorresse. Agradecer a esquipe de apoio, as famílias que participaram, ao Veterinário Luciano, ao 

Jorge Paulo e a Secretaria Ruth. Agradecer também ao Vereador Chiquinho o qual dava o aporte da 



alimentação. Agradecer a todos que disponibilizaram os posos, com excelentes acolhidas. 

Relembrando nosso passado histórico o qual foi marcado por muita luta, com bravos heróis hoje 

vocês cavalarianos são os protagonistas dessa história. Em nome da nossa Bancada e do Poder 

Legislativo agradecemos a todos pelo empenho e temos certeza que se depender de vocês o nosso 

tradicionalismo não morrerá. Sr. Vice-Prefeito – GILNEI MANZONI: Após saudações iniciais, 

inicialmente parabenizar a Secretaria de Educação pelo brilhante trabalho que vem 

desempenhando frente a Semana Farroupilha. Agradecer a Paixão Cortes por seu legado deixado e 

também ao Sr. Nafialin por ter feito parte da historia do nosso Município e ter deixado a sua marca. 

Sobre os eventos nas nossas entidades já são símbolos do nosso Município e mostra que 

mantemos viva essa cultura, somos gratos. Quero homenagear estes valorosos homens e mulheres 

que aqui estão e que dignamente conduziram a chama até aqui. A Sr. Lelo agradeço por 

compartilhar as suas histórias de tropeadas, também a Jurema que consagrou-se uma 

daclamadora. Parabéns a todos, parabéns a Câmara de Vereadores por este evento. Sr. Prefeito 

Municipal – Jose Amélio Ucha Ribeiro: Após saudações inicias, viemos aqui homenagear a 

todos os gaúchos, pessoas estas bravas e lutadoras, digo aos jovens aqui presentes que não 

deixem morrer a tradição, temos que lutar para que continue, que não deixemos de lado aquilo 

que simboliza e é marca do Rio Grande do Sul, digo também que levem Unistalda dentro do 

coração de vocês. Sobre a distribuição da Chama Crioula que será aqui ano que vem, todos vamos 

organizar juntos é preciso do apoio de cada um, vamos fazer bonito e bem feito como a anos não 

se tem visto. Ao Sr. Almir os meus reconhecimentos que leva a nossa bandeira e junto leva um 

pouco de todos nós Unistaldenses com o Senhor. Também aos jovens que aqui estão e levarão 

tudo isso adiante. A comissão de apoio, ao Presidente do Poder Legislativo, os meus parabéns. 

Sobre o Paulo Jair, já querem levar ele para cozinhar em outros lugares e nós não vamos deixar e 

isso mostra que a nossa cidade possui pessoas competentes que fazem a diferença. 

Agradecimentos a todos aqui presentes, a família do Sr. Nafialin o qual mostra que quem planta o 

bem, colhe o bem. Ver. MOACIR NAZARIO – Presidente do Poder Legislativo: Após 

saudações iniciais, fico feliz por Unistalda sempre se fazer presente neste evento, pois é triste 

quando um Município não comparece, como acontece as vezes,mas acredito que Unistalda não vai 

passar por isso devido estes bravos que aqui estão, é esta a razão dessa homenagem e acredito 

que temos que agradecer e valorizar essa atitude. Quero parabenizar o Sr. Almir por mais essa 

empreitada que ele sempre fez, sobre o que ele falou que precisa se ter disponibilidade acredito 

que muitos possuem, mas não querem, pois tem que gostar e o Senhor faz isso com muito gosto e 

representa muito bem a nossa cidade de Unistalda, então deixar o meu agradecimento. Agradecer 

aos colegas que apoiam para que as coisas andem nesse Poder Legislativo, pois sozinho ninguém 

faz nada. Sobre a homenagem ao Sr.Nafialin, me faz lembrar do quanto a Cavalgada aproxima as 

pessoas, eu fiquei muito amigo dele por meio da Cavalgada, isso mostra muito a importância desse 

evento, então essa homenagem é simples mas é de coração, acredito que o homem não pode 

apenas passar por aqui,mas sim deixar a sua marca e o Sr. Fialin fez isso muito bem. Quero 

agradecer a todos os lugares que recepcionaram os cavalarianos, acredito que foram em todos 

muito bem recebidos. Agradecimentos a todos os Cavalarianos, ao jovens que levam isso adiante. 

Agradecimentos aos outros coordenadores que já fizeram várias Cavalgadas, em nome do Daltro. 

Ao Chico pelos cuidados com as panelas. Desejar a todos uma ótima Semana Farroupilha. 

Agradecer a Brigada Militar por fazer a nossa segurança com muito empenho.Na sequência foi 

ouvido o Hino Riograndense. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente 

Sessão e solicitou ao Senhor Secretário que fosse lavrada a presente ATA. Plenário Aquiles 

Muletaler. Unistalda, 18 de setembro de 2018. 
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