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ATA n° 06/2017 
Aos onze dias do mês de julho de dois mil e dezessete, foi realizada a reunião ordinária 

do Conselho Municipal do Patrimônio, Histórico, Artístico e Cultural – COMPHAC, na 

Sala de Reuniões, situada na Avenida Nestor Frederico Henn, 1645 - Vera Cruz. Tendo 

como membros conselheiros: Íris Lenz Ziani suplente de Ivan Antônio Wilges, Olgário 

Paulo Vogt, Ricardo Vargas Felin, Elisa Bischoff e Juarez André Adam. O presidente 

Juarez, saudou os presentes e solicitou a leitura da ata, a qual foi lida e aprovada pelos 

presentes. Prosseguindo, Juarez solicitou a leitura do Edital que convoca para a 

Assembleia de escolha dos representantes da sociedade civil, as seguintes entidades: 

Ordem dos Advogados do Brasil – OAB; Conselho Regional de Engenharia e 

Arquitetura - CREA, com especialização em Arquitetura e Urbanismo; Universidade de 

Santa Cruz do Sul - UNISC, com especialização em Patrimônio Histórico-Cultural; 

Associação Comercial, Industrial, Serviços e Agropecuário – ACISA, do Setor 

Imobiliário ou Construção, na qual, as entidades que enviaram representação por 

documentação foram: Da ACISA, veio ofício, solicitando que retire a ACISA do 

COMPHAC. A UNISC, indicaram Olgário Paulo Vogt, como titular e Valéria Borges 

Vaz, como suplente. A Secretaria Municipal de Educação indicou a Ivan Antônio 

Wilges, como titular e Iris Lenz Ziani, como suplente e a  Elisa Bischoff, como titular e  

Adriana Gava Teixeira Vargas, como suplente. Da Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo responsável pela área do Turismo Ricardo Vargas Felin, titular e Aline Marga 

Petry, suplente e representando Secretaria Municipal de Cultura e Turismo responsável 

pela Cultura, Marcelo Henrique Carvalho e Roberto Carlos Cardoso, Suplente. As 

demais entidades não encaminharam indicação. Na sequencia se deu a continuidade da 

reunião onde foi colocada a questão que o restauro da Igreja Imaculada Conceição 

estava com problemas, onde o assoalho estava podre. Elisa coloca que quando a mesma 

foi realizada não trabalhava ainda na prefeitura, portanto não estava inteirada. Iris 

acredita que o assoalho havia sido restaurado. Elisa irá averiguar e se inteirar sobre a 

questão. Sobre a questão do inventário Municipal de edificações dos casarios a serem 

tombadas, não se tem retorno, pois o Marcelo e o Lucas não estão presentes que iriam 

trazer a situação. Olgário, diz que não convidou a representante da Editora que relatou 

na reunião passada, porque lembrou a troca de conselheiros, deixando para a próxima 

reunião a vinda da mesma, onde foi pautada que poderia ser a questão também do 

resgate sobre o nome das ruas, a história dos bairros e localidades e ou das escolas, ou 

das sociedades, entre outras. Cada ano poderia ser feito de um tema. Sobre a Casa de 

cultura Iris coloca que já se iniciou o restauro com a mesma  empresa anterior. Sobre a 

Roda de memórias, a próxima em agosto, onde a Adeline e o Marcelo irão falar com a 

família Gruendling, para o relato da empresa Celina e sobre o município. Juarez 

questionou sobre a questão do nome de ruas onde foi questionado como ocorre a 

escolha. Juarez questionou sobre o nome da rua lateral a Praça Imigrante, ninguém 

lembrou o nome da mesma. A próxima reunião será realizada dia oito de agosto de dois 

mil e dezessete, às oito horas, na sala dos conselhos municipais. Para constar, eu, lavrei 

a presente ata, depois de lida e aprovada será assinada por mim pelo Presidente e os 

demais conselheiros. Vera Cruz, 11 de julho de 2017. 


