
 

CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO, HISTÓRICO, ARTÍSTICO E 

CULTURAL 

COMPHAC – VERA CRUZ 

ATA n° 07/2017 
Aos oito dias do mês de agosto 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 Antônio Wilges e sua suplente Íris Lenz Ziani, 

Olgário Paulo Vogt, Ricardo Vargas Felin, Elisa Bischoff e Glegir Lucia da Silva. A 

reunião foi aberta com a leitura da ata anterior, após lida e foi aprovada pelos presentes 

e depois discutiu-se: 1 – Iris colocou que a OAB até o presente momento não 

encaminhou representação, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo pela parte da 

Cultura, solicitou a substituição Marcelo Henrique Carvalho por Glegir Lucia da Silva. 

Também relatou que o representante do CREA, o conselheiro João Paulo Lawisch, 

justificou a ausência por motivos de viagem. 2 – A conselheira Elisa, foi verificar 

condições do restauro da Igreja Imaculada, já tombada, devido a problemas 

apresentados na pintura, assoalho e parte elétrica, sendo que a parte elétrica foi refeita e 

o assoalho está em análise no setor de Engenharia da Prefeitura Municipal, já que ainda 

está no prazo de acionar a empresa que fez o restauro. 3- Elisa trouxe a pendência do 

nome da rua lateral da Praça Imigrante, cujo o nome é Rua Pastor Rua Pastor Gernhardt 

Weissenstein. 4 - Sobre a questão dos casarios não se tem o retorno do andamento por 

parte da Secretaria de Cultura. 5 – A gerente comercial da Editora Glob, Senhora 

Sandra, apresentou uma proposta da editora sobre publicações, em forma de revista, de 

artigos pertinentes a história e cultura do município de Vera Cruz, que podem servir de 

material de apoio às escolas do município, bem como forma de divulgação da cultura 

local; 6 – Ricardo falará com Secretário da Cultura, Turismo e Desporto, Lucas 

Dalfrancis, sobre a possibilidade de explanação da ideia ao Prefeito Municipal, bem 

como o apoio cultural a editora em questão, que possibilite a publicação do primeiro 

exemplar; 7 – Discutiu-se os assuntos e fatos históricos passíveis de serem inclusos em 

uma primeira publicação da revista e o COMPHAC na próxima reunião definirá o(s) 

tema(s) que irão compor a revista e indicar pessoas que possam escrever os textos, O 

COMPHAC tem como intenção que a mesma ficará pronta em março de 2018. 9-A 

eleição da diretoria do COMPHAC ficou para a próxima reunião. A próxima reunião 

será realizada dia 12 de setembro de dois mil e dezessete, às oito horas, na sala dos 

conselhos municipais. Para constar, eu, Ivan Antônio Wilges, lavrei a presente ata, 

depois de lida e aprovada será assinada por mim e demais conselheiros. Vera Cruz, 08 

de agosto de 2017. 


