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Ao quinto dia do mês de julho de 2018, ás 12h e 15 ´reuniram-se na sede do CTG 

“Os Carreteiros”, para realização da reunião da patronagem, os seguintes 

membros: Eu, Mariane D´Avila Rosenthal, Marcelo Barbosa Malgarim, Pablo Miguel, 

Jonatã Silveira Maciel e Paulo Ricardo Costa Pires. Presidindo a assembleia o 

patrão Marcelo Malgarim agradeceu inicialmente a presença do grupo e deu início a 

reunião destacando a necessidade da participação integral sempre que possível da 

patronagem. Destacou a necessidade de placas indicativas de localização do CTG 

facilitando assim o acesso ao CTG no Campus Universitário Capão do Leão. 

Marcelo Malgarim comunicou a compra de cinco espetos para churrasco (vinte 

reais a unidade, totalizando R$100,00), mas relatou que ainda se faz necessária a 

aquisição de um total de 50 espetos (25 unidades do tipo simples e 25 unidades do 

tipo duplo) para que possam ser destinados e aproveitados em confraternizações 

em prol deste CTG. Porém, como este CTG ainda não apresentou arrecadações 

financeiras até o presente momento, solicitou que todos os elementos constituintes 

da patronagem realizem o pagamento de suas respectivas anuidades até dia 10 de 

julho de 2018, para que exista um fundo financeiro que permita o investimento em 

elementos mínimos necessários para o perfeito funcionamento inicial. Solicitou 

também que este informe seja fixado no grupo de whatsapp da patronagem para 

que todos fiquem cientes da solicitação. Jonatã Maciel informou que foram 

confeccionados 12 crachás em couro para identificação da patronagem em eventos 

(vinte reais a unidade, totalizando R$240,00), que deverão ser pagos 

individualmente na próxima reunião no dia 10 de julho de 2018 para que viabilize a 

retirada do produto no executor. Para confecção da pilcha da patronagem, Marcelo 

Malgarim apresentou o cartão de visitas de uma costureira especializada na 

confecção deste tipo de indumentária. Solicitou que cada um se desloque até a 

residência da costureira apenas para tomada de medidas e que em breve possam 

ser confeccionadas de forma padrão para todos os envolvidos. Comuniquei a 

informação de que o Professor da FAEM Álvaro Renato 



 
 

Guerra Dias realizou a doação de um conjunto/jogo de bochas a patronagem do CTG 

“Os Carreteiros”. Solicitei ao grupo da patronagem que seja providenciada uma 

fotocopia autenticada do RG e CPF e que sejam disponibilizados para fins de registro 

notarial, as seguintes informações de cada participante da patronagem: a)Nome 

Completo; b)CPF; c) RG; Profissão; d)Estado civil; e)Endereço residencial; 

f)Nacionalidade; g)Naturalidade; h)e-mail. Em continuidade, Jonatã Maciel mencionou 

que nas próximas reservas a terceiros, que seja fixada uma taxa de limpeza antes do 

uso do espaço físico deste CTG, fixada em R$200,00 e um “check list” pelo Peão 

Caseiro com uma taxa de caução no valor de R$200,00 para pagamento de 

eventualidades que possam ocorrer durante a realização de cada um dos eventos. 

Marcelo colocou a palavra a disposição dos presentes sobre possíveis deliberações 

referentes a ajustes legais. Encerrada a sessão, sem mais para o momento, finalizo 

esta ata às 14h e 15´. Assinam esta ata, Eu, Mariane D´Avila Rosenthal e Marcelo 

Barbosa Malgarim. 
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