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Ao décimo terceiro dia do mês de fevereirode 2019 com início às 12 horas e 30 

minutos, nas dependências do LabAgro, realizou-se a sessão ordinária da 

Patronagem do CTG “Os Carreteiros” para retomada das atividades do mesmo, após 

período de recesso, com a presença dos seguintes membros: Marcelo Barbosa 

Malgarim; Mariana Larrondo Bicca, Eugênio Loose Chagas, e Dejalmo Prestes. 

Presidindo a reunião, o senhor Patrão deu início a mesma, onde a primeira pauta a 

ser discutida foi a parceria do CTG “Os Carreteiros” com o CTG “Carreteiros do Sul” 

do IFSul para a realização de dois rodeios artísticos, o primeiro a ser realizado nos 

dias quatro e cinco do mês de maio e o segundo nos dias doze e treze do mês de 

outubro, sendo sugerido pelo CTG “Carreteiros do Sul” que será realizada uma 

doação espontânea, no valor de R$1.900,00 para a utilização das dependências do 

CTG. Essa doação foi aceita e este valor será utilizado para quitar a dívida da coifa 

que ficou pendente. Também foi discutido o próximo evento do CTG, uma 

Domingueira com almoço que será realizada no dia 24 de março, com ingressos no 

valor de R$15,00 e com um total de 150 ingressos. Conversamos sobre a 

possibilidade das invernadas do CTG “Carreteiros do Sul” se apresentarem, sob 

responsabilidade do patrão Marcelo Malgarim entrar em contato com a patroa do CTG 

“Carreteiros do Sul” e formalizar o convite, e as invernadas mirim e juvenil do CTG 

“Sinuelo do Sul”, onde o contato será feito pelo Eugênio. Outro ponto que ficou 

acertado entre todos os membros foi a mudança do dia e horário das reuniões da 

patronagem, que passarão a ser nas quartas – feiras às 18hs no CTG. Encerrada a 

sessão, sem mais para o momento, finalizo esta ata às 14 horas e assino. 
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Marcelo Barbosa Malgarim Mariana Larrondo Bicca 

 

 


