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Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de dois mil e nove nas dependências 
do CTG Chimangos com sede em Porto Alegre.   O cerimonial e protocolo 
realizado pelo Sr. Iran e a Srta. Ana Flavia da inicio as vinte e uma horas e 
quarenta minutos. Com agradecimento as autoridades presentes e convidando 
para compor a mesa o Sr.ª Jose Maria Vargas vice-presidente de financias do 
MTG hoje representando o presidente, o Sr.ª Jose Alencar presidente da 
ordem dos cavaleiros do Brasil, o Sr. Francisco Lopes conselheiro do MTG, a 
Srta. Francielli Santin 1ª prenda da 1ª RT e agradece a presença dos demais 
do grupo dos regionais que se faz presente, o Sr. Nelson Lima da Silva 
suplente conselheiro do MTG o conselheiro Benemérito do MTG o Padre 
Canelas, chamando a nova equipe de trabalho da coordenadoria começando 
pelo coordenador o Sr. César José Tomazzini Liscano, 1º vice coordenador o 
Sr. Luis Clovis Rodrigues Fernandes, 2º vice Glademir Mafaldo Machado, 3º 
vice Nairioli Callegaro, secretário geral Gilberto Nazario, tesoureiro Marcus 
Vinicius Falcão Ferreira. Conselho consultivo: Srs. Eloim Pereira, João Luis 
Barth Rangel, Valdecir Chamurro, Luiz Valdevino Tavares Ramalho, Luiz 
Ernani Ferreira Souza. Conselho fiscal: Sra. Giovana da silva Pereira, Sr. Luiz 
Henrique Moraes Spierco, Mauro Augusto Pinheiro, José Amandio Pereira 
Oliveira, Adair Rocha. Conselho de ética: Jianine Simões Rodrigues, Amauri 
Chonrofen, Carlos Francisco Ronrich, Ricardo Nunes Baldez, Jose Arnildo 
Gomes de Mello, Marta de Oliveira Colissi. Sub coordenadores: Alvorada 
Giovani de Quadros Lemann, zona norte Porto Alegre Vitor Hugo Silva 
Poochmann, zona sul Agenor Luvison, vale do Gravataí Maciel Arce, delta do 
Jacuí Luis Eduardo Fraga , Viamão Ricardo Nunes Baldez. Departamentos: 
Jurídicos o Sr. Luis Valdevino Tavares Ramalho, secretária de atas a Sra. 
Gladis Gediel Pinheiro, assessor de comunicação social divulgação e 
marketing o Sr. Paulo Roberto rossal Guimarães, cerimonial e protocolo Ana 
Flavia e Irã Lisboa, diretor de finanças o Sr. Marcus Vinicius Falcão Ferreira, 
diretor de patrimônio o Sr. Arnubio costa, diretor de acampamento o Sr. Carlos 
Alberto Garcia dos Santos, diretor campeiro o Sr. Enedir Pimentel, diretor de 
esporte o Sr. Paulo Roberto de Maria Pereira, diretor do departamento social a 
Sra. Vera Ottom e o Sr. Nilton Ottom e Pamella Mallmann, diretor de eventos 
Fernando Fernandes, diretor artístico o Sr. Carlos Rogério Farias, 
coordenadora de formação tradicionalista a Sra. Dulce Helena Mendonça dos 
Santos e a Sra. Laureci Gularte, coordenadores do ENESPA o Sr. Amauri 
Schnhofen e a Srta. Jianine Simões, diretor cultural a Sra. Ivone Costa, 
coordenadores de peões e prendas o casal João Luis Barth Rangel e Claudia 
Gisele dos Santos, coordenadora de concursos a Sra. Laureci Gulart, 
coordenadores de avaliadores culturais o casal Jairo e Jane Correa. Com a 
mesa completa entoamos o Hino Nacional Brasileiro e o Hino Tradicionalista, e 
enseguida o patrão da casa o Sr. Nairioli faz a sua fala dizendo que uma honra 
que a posse da nova coordenadoria esteja sendo feita aqui no CTG, pois o 
novo coordenador faz parte deste galpão e agradece a todos pela presença. O 
Coordenador Chamurro e o Coordenador tomazzini recebem a Bandeira da 
Região das mãos do Guri Farroupilha da 1º RT Mauro Augusto Pinheiro Junior 
e da primeira prenda juvenil Francinni. Chamurro lê uma poesia para empossar 
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o novo coordenador e passa as mãos do Tomazzini uma cuia e a Bandeira da 
região, Tomazzini com a Bandeira na mão faz o juramento junto com os demais 
da coordenadoria, logo a pos o juramento passa para o padre Canellas fazer 
uma benção a nova coordenadoria, depois de uma bonita benção feita pelo 
padre, convidam o novo coordenador e o coordenador chamurro para 
receberem um mino das prendas e peões regionais, Chamurro com a palavra 
agradece a todos que fizeram parte de sua coordenadoria em especial a sua 
esposa Ivone. Tomazzini agradeçe o Sr. Vargas hoje representando o 
presidente e as demais autoridades citadas no protocolo, pois hoje e uma data 
muito especial, pois temos que dar seguimentos no trabalho muito bem feito 
como Chamurro o fez, e temos que saber conduzir o tradicionalismo que temos 
ai, e termina dizendo pelo Rio Grande pelo Brasil. O Sr.ª Jose Maria de Vargas 
diz que um prazer em estar na posse deste coordenador e hoje conhecendo o 
CTG Chimangos e gostou muito, e cumprimentando o patrão Nairioli 
cumprimenta a todos os demais patrões e prendas presentes, deseja ao 
tomazzini muito sucesso, luz e serenidade para conduzir esta região. O 
protocolo convida a todos para entoarmos o Hino Riograndense, após o hino 
encerra-se a reunião as vinte e duas horas e cinqüenta e cinco minutos e eu 
Gladis Gediel Pinheiro redigi a presente ata que assino junto ao coordenador. 


