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Aos dez dias do mês de outubro 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: Ivan Antonio Wilges e sua suplente 

Iris Lenz Ziani, Ricardo Vargas Felin, Eliza Bischoff, Glegir Lucia da Silva, Olgário 

Paulo Vogt, João Paulo Lawisch e Daniel Henrique Baierle. O presidente abriu a 

reunião saudando os presentes, solicitando a leitura da ata anterior que foi aprovada por 

unanimidade, sendo que depois discutiu-se: 1 – Ricardo falou  do interesse do 

historiador, Senhor Emiliano, na possível redução de Jesus Maria, que seria localizada 

na confluência do rio pardo com o rio pardinho, no município de Vera Cruz, tendo a 

mesma deixado de existir por volta de 1636, porém tendo a chance de encontrar-se no 

local a ossada do Padre Jesuíta Cristóvão de Mendoza. O respectivo historiador, pediu 

uma reunião com membros do COMPHAC e CMC, solicitando também uma declaração 

dos respectivos conselhos para registros junto ao IPHAN e IPHAE, o que possibilitaria 

tentativa de busca de recursos, junto aos respectivos órgãos. Solicitou também recursos 

municipais através da apresentação de um projeto, que vislumbra também a construção 

de um parque no respectivo local. Porém, os membros presentes na reunião, em 

consenso, acusaram a falta de fatos e vestígios históricos que comprovassem essa 

possibilidade. Sendo assim será redigida ofício negando possibilidade de declaração 

e/ou destinação de recursos municipais a busca desse sítio arqueológico, por falta de 

fatos que comprovem pelo menos a mínima possibilidade de o mesmo encontrar-se no 

município de Vera Cruz. 2 – Íris disse que o Secretário da Cultura, Lucas Dalfrancis, 

pediu para definirmos o tema da primeira edição da revista que falará sobre o município 

de Vera Cruz. Sugeriu-se “como iniciou Vera Cruz (primeiros imigrantes, construções, 

comércio,...)”. Sobre o tema referido, ficará a cargo do município a redação de 

aproximadamente, dez páginas, onde serão convidados para redação do tema, Bernardo 

Heck, Celeste Dummer e Marina Barth. Do que se refere a relatos das casas comerciais 

e industrias mais antigas, a própria responsável pela edição da revista entrará em contato 

com os mesmos para produzir o respectivo material. A próxima reunião será realizada 

dia catorze de novembro de dois mil e dezessete (14/11/2017), às oito horas (08h), na 

sala dos conselhos municipais. Para constar, eu, Ivan Antonio Wilges, lavrei a presente 

ata, depois de lida e aprovada será assinada por mim pelo Presidente e os demais 

conselheiros. Vera Cruz, 10 de outubro de 2017. 

  


