
 

 

 

ATA 03/2019 

 

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

Carreteiros” da UFPel, realizou-se a sessão ordinária da Patronagem para prestação 

de contas do Jantar Dançante, realizado no vigésimo sexto dia do mês de abril de 

2019, na sede do CTG “Os Carreteiros”, com a presença dos seguintes membros: 

Marcelo Barbosa Malgarim,  Pablo Miguel, Mariana Larrondo Bicca, Eugênio Loose 

Chagas e Paulo Ricardo Pires. Presidindo a reunião, o senhor Patrão iniciou a mesma, 

onde foram prestadas contas das despesas e receitas geradas na Domingueira. 

Despesas: compra de alimentos para a janta (galeto, salada de batata, saladas 

verdes e arroz) – R$885,00; faxineira – R$ 200,00; confecção dos centros de mesa– 

R$ 135,00; aluguel das pilchas – R$350,00; aluguel de caixa térmica e gelo – 

R$280,00; Bebidas– R$1.535,50; Grupo Querência – R$ 2.000,00. Total: R$ 

5.385,50. Receitas: Bebidas – R$ 3.010,50; 147 ingressos (R$ 25,00) – R$ 3.675,00. 

Total: R$6.685,50. Obtemos um lucro de R$ 1.300,00 que foi usado para sanar uma 

parte da dívida, restando R$ 1.700,00 para serem quitados nos próximos eventos. 

Outro assunto abordado foi a realização de uma Domingueira no mês de junho com 

uma atividade, que será a realização de um bingo. Também foi abordado na reunião, 

a entrada de novos integrantes na patronagem, já que houveram desistência de 

alguns membros, são eles: Dirceu Agostinetto, Mariane D’Ávila, Jonatã Maciel, Rafael 

da Silva e Cauê Escouto. Os presentes na reunião aprovaram o ingresso dos novos 

mesmos, sendo eles: Tatiane Malgarim, Renata Albert, Gileno Almeida, Etiele 

Almeida, Leandro Escobar Reis e Juliana Padilha da Silva. Encerrada a sessão, sem 

mais para o momento, finalizo esta ata às 19 horas e assinamos. 
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