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Aos catorze dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, foi realizada a reunião 

ordinária do Conselho Municipal do Patrimônio, Histórico, Artístico e Cultural – 

COMPHAC, na Sala de Reuniões, sito na Avenida Nestor Frederico Henn, 1645-Vera 

Cruz, com a presença dos seguintes conselheiros: Iris Lenz Ziani suplente de Ivan 

Antonio Wilges, Ricardo Vargas Felin, Eliza Bischoff, Olgário Paulo Vogt e João Paulo 

Lawisch. O presidente abriu a reunião saudando os presentes, solicitando a leitura da ata 

anterior que foi aprovada por unanimidade. Primeiramente, foi colocado que a revista 

está em andamento. Prosseguindo, Olgário relatou que recebeu um e-mail do CMC-

Conselho Municipal de Cultura de Vera Cruz/RS que tomou conhecimento por meios 

informais que o Sítio Arqueológico Petroglifo de Dona Josefa/Vera Cruz/RS está em 

risco devido a implantação de uma obra já com licença de operação por parte do 

município. Também soube-se que houve uma visita técnica do IPHAN. E o mesmo quer 

auxílio do COMPHAC para verificar  quais os procedimentos adotados para que o 

mesmo não sofra impacto com a obra e seja preservado. Olgário relatou que conversou 

com o professor Sergio Klamt e o mesmo sugeriu para ter-se primeiro o acesso ao 

parecer do IPHAN. Ricardo relatou que a SMCT recebeu Memorando (Nº152/2016) da 

Procuradoria Jurídica do Município comunicando o Ofício nº 1766/2016/IPHAN-RS, 

que cobrava participação do Iphan nos processos de licenciamento ambiental em áreas 

liberadas para empreendimentos pela Prefeitura Municipal. Os conselheiros discutiram 

sobre o assunto e constaram que no município não é solicitado estudo arqueológico nos 

empreendimentos. Mas concluiu-se que se deve ter o cuidado como proceder para a 

preservação da mesma para que os vândalos não acessem o lugar. Que pode ser um 

lugar de visitação, mas para isso deve ter a ciência do proprietário e o poder público 

investir em segurança ao local, para que o mesmo permaneça intacto e preservado. 

Olgário sugere que o Petroglifo deva fazer parte do inventário do município. E para o 

CMC será respondido como o mesmo tinha encaminhado um parecer ao IPHAN o 

COMPHAC  iria aguardar este parecer para tomar providencias, mas irá sugerir que o 

mesmo faça parte do inventário cultural patrimonial do município. Na sequencia, 

Olgário pergunta se há uma expectativa da realização do inventário, após as colocações 

feitas, foi concluído que será encaminhado ofício ao secretario de Cultura perguntando 

como está a situação da execução do Inventário do Patrimônio Histórico e Cultural de 

Vera Cruz. A próxima reunião será realizada dia doze de dezembro de dois mil e 

dezessete, às oito horas (08h), na sala dos conselhos municipais. 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, 14 de dezembro de 2017. 


