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Aos onze dias do mês de junho de dois mil e dezenove, 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: Iris Lenz Ziani 

suplente de Ivan Antonio Wilges, Elisa Bischoff, Daniel Henrique Baierle e Ricardo 

Vargas Felin. Eliza Bischoff, saudou os presentes, solicitando a Iris realizar a leitura das 

atas nº 02 e 03. Após lidas as mesmas foram aprovadas por unanimidade pelos 

presentes. Iris diz que o mandato termina em 7 de agosto, portanto esta gestão terá mais 

uma reunião que é no dia 9 de julho. Fica combinado que será publicado Edital de 

Chamada Pública no Diário Oficial e encaminhado ofício as entidades para que 

indiquem já para a próxima reunião. Conversa-se sobre a Feira da Produção onde é 

comentado sobre o mapa que estava exposto, o qual devia se ter o cuidado com os erros 

de ortografia. Ricardo não tem ideia de quem o fez. Ricardo relata que a Roberta fez 

uma reunião com as equipes de gincana no dia 18 de maio, onde quatro equipes 

compareceram. O mesmo diz que a Roberta irá contribuir muito com o Arquivo 

Histórico Público do município. É conversado sobre a Gincana municipal. Conselheiros 

relatam que quase não teve tarefas históricas sobre o município, e isto decepcionou 

várias pessoas das equipes no geral. Daniel diz que a Gincana não pode perder o 

objetivo com tarefas relacionadas a história. São realizados vários comentários a 

respeito da gincana, sendo assim, retoma-se a questão do tombamento da gincana. 

Ricardo diz que terá uma reunião logo a seguir sobre a avaliação da Feira da Produção, 

da gincana e do baile, onde deverá ser reavaliado a questão econômica. Daniel diz que o 

baile é um momento de confraternização e euforia entre as equipes e das pessoas, já é 

um evento da tradição do município, como a gincana também é, todos esperam por esse 

momento. Conversam sobre os três eventos e consideram que nenhum interfere no 

outro, os públicos são distintos e se complementam. Daniel relata que não irá mais 

representar a OAB no COMPHAC, sugere que as reuniões fossem a noite e deveria ser 

pontuado pelos conselheiros algumas coisas como metas e encaminhadas ao gestor, que 

por sua vez, poderia elencar qual delas seria prioridade e a partir disso unir esforços 

para iniciar o resgate histórico e a preservação para que não percamos o nosso passado. 

A presidente encerra a reunião e para constar, eu, Iris Lenz Ziani, conselheira suplente, 

lavrei a presente ata, depois de lida e aprovada será assinada pelo Presidente e os demais 

conselheiros. Vera Cruz, 11 de junho de 2019. 

 


