
Ata n°18 

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às dezoito 

horas e trinta minutos, na sala do Departamento de Cultura, no prédio da 

Biblioteca Pública Municipal, reuniram-se o Presidente do Conselho Municipal 

do Povo de Terreiro de Nova Petrópolis Sr Carlos Marli de Souza e Silva, 

juntamente com seus conselheiros e membros da diretoria, tendo como pauta: a 

votação para a nova diretoria. 

 Os seguintes nomes com voto verbal de cada presente foram eleitos: Senhor 

Carlos Marli de Souza e Silva (Presidente ), Senhor Ederson Moreira dos Santos 

(Vice Presidente), Senhora Cândida Maldaner(Secretária Executiva), Senhora 

Silvane Schwantes (1ª Secretária) e Senhora Marli Terezinha de Freitas 

(2ª Secretária). 

O Presidente Sr Carlos, também trouxe como pauta da reunião a preocupação do 

Conselho em relação ao lixo e demais restos que não são devidamente recolhidos 

em oferendas e rituais religiosos e acabam poluindo a natureza. 

Com o intuito de amenizar esta questão o Vice Presidente Sr Ederson sugeriu 

fazer palestras nas escolas para conscientizar os alunos e esclarecer sobre o dano 

que o lixo causa no meio ambiente. 

A Secretária Executiva Senhora Cândida Maldaner sugeriu uma palestra com a 

finalidade de apresentar o Conselho para a comunidade e para orientar e 

esclarecer sobre os resíduos que não são recolhidos após os rituais. 

Na reunião também foi abordado a possibilidade de convidar outros povos de 

terreiro para a próxima reunião, para assim apresentar o Conselho e se colocar à 

disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos. 

O Sr Gaudêncio se ofereceu para tentar trazer alguns palestrantes e o local 

sugerido foi o Espaço Mais Cultura no dia trinta de abril de dois mil e vinte e 

dois. 

Não havendo mais nenhuma pauta, o Presidente Sr Carlos encerrou a reunião e 

dou por encerrada a presente ata que será assinada por mim e demais presentes. 

 


