
 

 

 

ATA 02/2018 

CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS “OS CARRETEIROS” 

Ao décimo segundo dia do mês de junho de 2018 ás 12h e 54´ reuniram-se no 

Salão Nobre da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel (FAEM) situada no 

Campus Universitário s/n Capão do Leão - RS, Brasil, para deliberações sobre 

o Centro de Tradições Gauchas (CTG) “Os Carreteiros”, as seguintes pessoas: 

Eu, Mariane D´Avila Rosenthal, Dirceu Agostinetto, Marcelo Barbosa Malgarim, 

Pablo Miguel, Rafael Silva da Silva, Daniele Morales Mallue, Jonatã Silveira 

Maciel, Cauê Duarte Escouto e Paulo Ricardo Costa Pires. Presidindo a 

assembleia, o patrão Marcelo Malgarim agradeceu inicialmente a presença de 

todos e fez um breve relato sobre a reunião anterior iniciando a explanação sobre 

a cavalgada do CTG ‘Os Carreteiros” que acontecerá no dia 16 de junho de 2018 

envolvendo uma previsão de 30 participantes, com saída prevista para as 14 

horas da Praça 20 de setembro do município de Pelotas, com destino ao 

município do Capão do Leão onde está sediado o CTG “Os Carreteiros”. Está 

previsto um encontro tradicionalista com música, ronda/pernoite, retornando ao 

centro de Pelotas em 17 de junho de 2018. Marcelo Malgarim relatou que irá 

pessoalmente a Reitoria da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) convidar o 

Vice Reitor Prof. Dr. Luis Isaias Centeno do Amaral, um entusiasta das tradições 

gauchas para participar da cavalgada. Dirceu Agostinetto destacou a proposição 

de que o grupo participe de uma cavalgada prevista para 20 de setembro de 

2018, com intuito de buscar a chama crioula no município de Pedro Osório, o 

que foi positivamente recebido pelo grupo da patronagem presente na reunião. 

Marcelo Malgarim oportunamente ressaltou também que inicialmente este CTG 

não tem como custear gastos e despesas deste grupo e com o patrocínio de 

eventos de confraternização, destacando que nesta primeira ação e nas 

subsequentes, que os mesmos sejam rateados entre o número de famílias 

participantes, baseado no número de líderes familiares e não individualmente 

por participantes. Esse também mencionou que para reforçar a captação inicial 
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do quadro de sócios, sejam criados postos volantes para captação e que isto 

aconteça desde o momento da cavalgada prevista para o dia 16/06/2018 e que 

seja proporcionado um incentivo/beneficio onde para participação em todo e 

qualquer evento, os sócios pagarão uma taxa de menor valor, quando 

comparado aos não sócios, ficando estabelecido uma taxa de 50% de redução. 

Por sugestão ficou estabelecido que a anuidade para sócios seja de fixada em 

cento e vinte reais (R$ 120,00), durante esta gestão 2018/2020 e reajustada sob 

acordo em nova oportunidade ou gestão, de acordo com o salário mínimo 

nacional em vigor. Em um segundo momento relatei o acontecimento do evento 

“1ª Mateada do CTG “Os Carreteiros” no dia 08/05/2018 no saguão da Faculdade 

de Agronomia Eliseu Maciel. Desta forma Marcelo Malgarim solicitou que todos 

os componentes da patronagem, gestão 2018/2020 deverão se fazer presentes, 

marcando a união e cooperação do grupo. Marcelo Malgarim sugeriu também 

que seja programada a “2ª Mateada do CTG “Os Carreteiros” para a primeira 

quinzena de julho 2018 na sede do CTG “Os Carreteiros” FAEM, com início 

previsto para as 12 horas e encerramento as 14 horas, permitindo assim a 

participação de toda comunidade do Campus Capão do Leão. Solicitei a Daniele 

Mallue que conjuntamente comigo, fique encarregada da organização e 

divulgação em mídia social, para que o evento atinja um maior número de 

participantes e consequentemente uma maior captação de sócios entre os 

presentes da comunidade da UFPel. Seguidamente Marcelo Malgarim retomou 

a palavra e destacou a importância de marcar um jantar festivo de posse da 

Patronagem, gestão 2018/2020 e a necessidade de divulgação deste evento 

para a comunidade em geral a participar e “rebanhar” um numero mais 

expressivo de sócios, o que se faz necessário para auxiliar no aporte financeiro 

demandado neste momento relacionado a retomada das atividades, incluindo 

entre várias taxas como o registro notarial e anuidades para o MTG que regulam 

a atividade dessa associação e consequentemente a ampliação do quadro 

social. Pablo Miguel sugeriu que a data mais apropriada será 01/09/2018, antes 

da Semana Farroupilha, ficando assim definida como adequada por todos os 

presentes. 

Entretanto por manifestação unanime dos presentes, caso não seja possível 

nesta data, seja remanejada para a data de 15 ou 16/09/2018. Paulo Ricardo 

Pires relatou que devera ser repensada a forma de realização de empréstimo do 



 

 

CTG “Os Carreteiros” para eventos da comunidade da UFPel, devido ao ocorrido 

pelo empréstimo do CTG para evento de confraternização dos alunos do curso 

de Biotecnologia da UFPel, que conforme registros fotográficos mostram o mau 

uso da estrutura pela comunidade. Para auxiliar nessa atividade de uso 

organizado e consciente do espaço, seja utilizada a presença da figura do “Peão 

Caseiro” ligado diretamente a patronagem para acompanhamento nos eventos 

desde a entrega das chaves até o encerramento do evento, culminando com o 

recebimento das chaves. Destacou também que seja criada uma taxa obrigatória 

de reserva, na qual está inserida a taxa de limpeza, sendo o pagamento 

efetivado diretamente a terceirizados. Jonatã Maciel sugeriu que seja solicitado 

a reitoria através da direção da FAEM, uma ampliação motorizada da ronda da 

UFPel até a área de abrangência do CTG, reforçando a guarda do patrimônio. 

Marcelo Malgarim de posse da palavra ressaltou a necessidade urgente de 

criação de uma identidade visual para a patronagem, iniciando com a confecção 

de uma pilcha que inclui para o quadro feminino uma saia longa na cor verde 

escuro, uma camisa branca, uma faixa para cintura, sapatos tradicionais na cor 

preto e para o quadro masculino uma bombacha na mesma cor da saia das 

prendas, uma camisa branca, uma faixa para cintura, botas pretas, lenço 

vermelho e que não seja utilizado chapéu quando o evento acontecer no interior 

do CTG. Esgotando-se a pauta, foi encerrada a sessão e sem mais para o 

momento, finalizo esta ata as 14h e 40´. Assinam esta ata, Eu, Mariane D´Avila 

Rosenthal e Marcelo Barbosa Malgarim. 

 

 

__________________________________________ 

Mariane D´Avila Rosenthal 

__________________________________________ 

Marcelo Barbosa Malgarim 

 


