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Ao vigésimo sétimo dia do mês de março de 2019, com início às 18 horas, no CTG 

“Os Carreteiros”, realizou-se a sessão ordinária da Patronagem para prestação de 

contas da Domingueira, realizada no vigésimo quarto dia do mês de março de 2019, 

na sede do CTG “Os Carreteiros”, com a presença dos seguintes membros: Marcelo 

Barbosa Malgarim, Pablo Miguel, Mariana Larrondo Bicca, e Eugênio Loose Chagas. 

Presidindo a reunião, o senhor Patrão iniciou a prestação de contas das despesas e 

receitas geradas na Domingueira. Despesas: compra de alimentos para o almoço 

(carreteiro, feijoada, couve e laranja) – R$485,00; botijão de gás – R$ 68,00; rolo para 

forrar as mesas e descartáveis – R$160,00; faxineira – R$ 200,00; confecção dos 

ingressos – R$ 145,00; bebidas e gelo – R$ 942,00. Total: R$ 2.000,00. Receitas: 

Bebidas – R$ 1.305,00; 113 ingressos (R$ 15,00) – R$ 1.695,00. Total: R$ 3.000,00. 

Obtemos um lucro de R$ 1.000,00 que foi usado para sanar uma parte da dívida, 

resultado do último evento, deixando claro que ainda restam R$ 3.000,00 para serem 

quitados nos próximos eventos. Outro assunto abordado foi a realização do Jantar 

Dançante com o Grupo Querência na data de vinte e seis de abril, com público 

aproximado de 250 pessoas. Para este evento será solicitado o retorno das mesas e 

bancos que foram emprestados para a Palma, bem como a lenha para o fogo e os 

ajustes nos bancos que estão com defeitos. Outra pauta abordada foi a questão da 

possível filiação do CTG “Os Carreteiros” à 26ª Região como uma Entidade Estudantil, 

na qual buscaremos informações para concretiza-la. Também foi dado início ao 

Projeto de Extensão e Cultura, com o objetivo de preservar e expandir as tradições 

gaúchas junto a UFPel e comunidade em geral, reativando o entusiasmo do 

tradicionalismo pela vida social na tradição gaúcha e pelo movimento em geral, 

estimulando as formas de expressão do povo gaúcho, no sentido de que se volte para 

os temas nativistas, buscando o zelo da pureza e fidelidade de nossos costumes. 

Encerrada a sessão, sem mais para o momento, finalizamos esta ata às 19 horas e 

assinamos. 

 

Marcelo Barbosa Malgarim                                     Mariana Larrondo Bicca 


