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Aos oito dias do mês de maio de dois mil e dezoito, foi realizada a reunião ordinária do 

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

Sala de Reuniões dos Conselhos Municipais, situada na Avenida Nestor Frederico 

Henn, 1645-Vera Cruz, com a presença dos seguintes conselheiros: Olgário Paulo Vogt, 

Iris Lenz Ziani, Ricardo Vargas Felin, Glegir Lucia da Silva, Adriana G. T. Vargas  e 

João Paulo Lawisch. O presidente abriu a reunião saudando os presentes, solicitando a 

leitura da ata anterior que foi aprovada por unanimidade. O presidente solicitou 

informações sobre o andamento da revista, o Conselheiro Ricardo informa que o 

lançamento da revista seria realizado na feira da produção em Junho de 2018 e que 

houve mudanças de datas e a Feira da Produção será realizada nos dias 15 a 18 de 

novembro de 2018 e o lançamento da Revista  será realizado na Feira da Produção nesta 

data. Prosseguindo Olgário, organiza quem irá escrever. A Conselheira Iris informa que 

recebeu uma ligação onde Norma mostrou interesse de escrever um texto para Revista 

referente a cascata Franke e  do Salão de Baile da época contando a história, mas não 

soube informar o tamanho do texto em número de páginas, e  informa que Rudi Kroth 

tem um texto para publicação contando toda a história de seu pai Ernesto Kroth, 

comerciante de Vera Cruz. Ricardo coloca que Marcelo e Lucas também irão escrever 

algo. Foi sugerido para falar novamente com o Alfeu para escrever sobre o pai dele, 

Arno Hepp. O conselheiro João Lavish escreverá sobre a casa de cultura. Os 

conselheiros ficaram conversando sobre questões patrimoniais. Olgário irá solicitar para 

os colegas escrever sobre a história de Ferraz (Carmem Halmenschger), outro colega 

sobre a história das regiões luteranas e Sergio Klamp sobre a questão indigina. Então 

ficou dentro dos primeiros imigrantes, casas comerciais e personalidades. Olgário 

encontrou um livro que foi escrito para contar o centenário de santa Cruz do Sul, onde 

relata histórias de várias empresas de Vera Cruz, do hospital de Vera Cruz, relata e o 

Carlos Trein Filho onde registra todos os moradores. João relatou sobre a questão da 

construção das pontes, Olgário relata que tem fotos que registram essa construção. Os 

conselheiros relataram vários fatos históricos e sobre o papel dos caixeiros viajantes da 

época. Próxima reunião será realizada dia 12 de junho de dois mil e dezoito, às oito 

horas (08h), na sala dos conselhos municipais. Para constar, eu, Iris Lenz Ziani, 

conselheiro suplente, lavrei a presente ata, depois de lida e aprovada será assinada pelo 

Presidente e os demais conselheiros. Vera Cruz, 08 de maio de 2018. 


