
CTG “OS CARRETEIROS” da UFPel 

“Carreteando o passado para o presente” 

Fundado em 11 de setembro de 1964. 

 

ATA 07/2019 

 

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

Carreteiros”, realizou-se a sessão ordinária da Patronagem para contabilizarmos os 

custos da Semana Farroupilha deste ano, encontrando-se presentes os seguintes 

membros: Marcelo Barbosa Malgarim, Pablo Miguel, Mariana Larrondo Bicca, Eugênio 

Loose Chagas e Renata Albert. Presidindo a reunião, o senhor Patrão iniciou relatando 

que o Projeto de Extensão “CTG Os Carreteiros da Universidade Federal de Pelotas – 

Carreteando o passado para a futuro”, foi aprovado e agora nosso próximo passo será 

a criação da invernada adulta, que é uma das “ações” do projeto. Alguns estudantes do 

curso de Agronomia e Biologia já manifestaram interesse em participar, portanto 

agendaremos uma reunião com os interessados e convidaremos mais alunos, para 

podermos colocar em prática essa ação. Com relação a “Semana Farroupilha”, outra 

ação prevista no Projeto de Extensão, podemos dizer que superou nossas 

expectativas, pois recebemos muitos visitantes durante todas as noites da semana, 

também recebemos muitos elogios por todo trabalho que vem sendo realizado, não só 

com as crianças da invernada, mas com o CTG num todo. Foram feitas doações para o 

CTG, de alimentos que foram destinados para o “Caldo Campeiro”, ofertado todas as 

noites e os valores cobrados nas jantas, foram valores de custo, somente para pagar os 

gastos feitos com a compra dos mantimentos. Os gastos obtidos durante a Semana 

Farroupilha foram: bebidas - R$ 1.500,00; carne – R$ 1.500,00; conjunto musical – 

R$500; porta chama – R$100,00; alimentos diversos – R$400,00; totalizando R$ 

4.000,00. O valor total adquirido com as vendas foi de R$ 4.166,00, sendo que os 

R$166,00 restantes foram usados para sanar uma pequena parcela da dívida de 

R$1.700,00 adquirida em eventos anteriores, restando o valor de R$1.534,00 que será 

quitado nos próximos eventos. Outro ponto abordado na reunião foi a possível 

realização de uma Domingueira no mês de outubro, porém, primeiramente, precisamos 

consultar a agenda para vermos as datas disponíveis. Sem mais para o momento, 

finalizo esta ata às 19hs e assinamos. 
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