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Aos treze dias do mês de junho 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: Ivan Antonio Wilges e 

sua suplente Íris Lenz Ziani, Olgário Paulo Vogt, Ricardo Vargas Felin, Elisa 

Bischoff e Marcelo Henrique Carvalho e Lucas Dalfrancis da Silva, Secretario 

Municipal de Cultura e Turismo. O secretario Ivan, conduziu a reunião e a foi 

aberta com a leitura da ata anterior e depois discutiu-se: 1 – Íris verificou junto 

ao Rotary que a Empresa do Sr. Lawish continuará a obra da Casa de Cultura; 

2 – O recurso destinada a Casa de Cultura que não for utilizado na obra deverá 

ser devolvido ao governo federal, pois é recurso proveniente da Lei Rouanet e 

a prestação de contas é para o Ministério de Cultura. 3 – Elisa relata sobre o 

Plano e diretor e sugeriu-se incluir na atualização do Plano Diretor, legislação 

que zelasse por construções classificadas como patrimônio histórico, como a 

casa de cultura e igrejas, por exemplo; 4 – Ricardo sugeriu futuro tombamento 

da casa de pedra em frente a cascata; 5 – Citou-se a complexidade de se 

tombar uma construção privada. Afetaria o custo-benefício do proprietário. 6 – 

Realização do inventário Municipal de edificações a serem tombadas, através 

da contratação da UNISC, que fará e apontará as construções com relevância 

histórica/cultural. Há também a necessidade de atualização no valor do último 

orçamento, que era de R$ 75.000,00. Sugere-se que o valor destinado ao 

pagamento da empresa que fará o respectivo inventário seja parcelado de 

acordo com etapas da realização do mesmo. 6 – Importância de confecção de 

um novo mapa do município que serviria de subsídio para propostas 

pedagógicas e trabalhos escolares. 7 – Necessidade de realizar a demarcação 

e classificação dos bairros e vilas, bem como recadastrar a expansão urbana. 8 

– Importância da revitalização da caixa d'água (símbolo do município), sem 

perder as características arquitetônicas.9 – Lucas coloca a questão da origem 

dos nomes das ruas do município, citando o exemplo do Rio de Janeiro. 10 – 

Olgário cita o exemplo de duas revistas feitas por uma editora de Vera Cruz 

para realizar uma parceria, ficando o mesmo de convidá-la para a próxima 

reunião. 11- Renovação da representação do COMPHAC.12- Lucas relatou 

sobre a roda de Memórias e se fez uma avaliação positiva. A próxima reunião 

será realizada dia onze de julho de dois mil e dezessete (11/07/2017), às oito 

horas (08:00), na sala dos conselhos municipais. Para constar, eu, Ivan Antônio 

Wilges lavrei a presente ata, depois de lida e aprovada será assinada por mim 

pelo Presidente e os demais conselheiros. Vera Cruz, 13 de junho de 2017. 


