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Ao décimo quarto dia do mês de junho de 2018, na sede do C.T.G. "Os Carreteiros", 

realizou-se às 12horas a reunião da patronagem, com a presença dos seguintes 

membros: Andressa Ertel Finger, Cauê Duarte Escouto, Dejalmo Nolasco Prestes, 

Dirceu Agostinetto, Jonatã Silveira Maciel, Larissa Soria Milanesi, Marcelo Barbosa 

Malgarim, Paulo Ricardo Costa Pires e Rafael Silva da Silva. Foram discutidos e 

deliberados os seguintes pontos: (1) Informativo sobre as deliberações da reunião 

anterior; (2) Segurança: será feito um ofício para solicitação de que o CTG faça parte 

da rota dos vigilantes do campus; (3) foi levantado pelo Paulo Ricardo a oportunidade 

de nós começarmos a invernada do C.T.G. junto com a invernada do IFSul, uma vez 

que eles estão sem espaço para ensaios. O nosso grupo começaria dançando junto 

à eles, e assim que o número de membros forem suficientes, iniciaríamos os ensaios 

independente; (3) Foi contado o número de talheres do C.T.G.: 23 colheres, 78 garfos 

e 70 facas; (4) Foi comentado do gasto com a “coifa” e a porteira de madeira, onde o 

orçamento da primeira foi de 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), e o custo da 

segunda, já adquirida, foi de 200,00 (duzentos reais); (5) Ficou acertado que no dia 

1º de Setembro será feito um jantar dançante, onde será a posse da Patronagem. O 

grupo musical a ser orçado será o “Grupo Querência”. Sugeriu-se um galeto, arroz e 

salada de batata. (6) Idéias de eventos com data a definir: campeonato de truco e 

rodeio com vaca parada ou mecânica; (7) ficou definido que as nossas reuniões 

semanais serão todas as terças-feiras, ás treze horas, em forma de “reunião-almoço”. 

Encerrada a sessão, sem mais para o momento, finalizo esta ata as 14 horas e assino. 
 
 
 
 
   

 

                         Mariane D’Avila Rosenthal 

 

 

 

______________________________________ 
 

              Marcelo Barbosa Malgarim 


