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Carlos Barbosa - 19 de junho de 2016  

Salão da Comunidade de Santo Antônio de Santa Clara Baixa 

 

Realizou –se a Assembléia Geral da A.S.V.B no dia 19 de junho de 2016 na Comunidade de 

Santo Antônio de Santa Clara Baixa com a seguinte pauta: 1) Aniversário da ASVB-24anos: 2) 

Inauguração da Placa em homenagem aos pioneiros da nossa imigração: 3) Assuntos Gerais. Às 

11horas foi inaugurada uma placa em homenagem aos pioneiros Jean François Gedoz e Marie 

Marguerite Joris Gedoz com seus filhos junto aos alicerces de sua casa construída por volta de 

1880/ 1890. O presidente Ivo Sartor no seu pronunciamento ressaltou a importância da ASVB 

nesses eventos. Recordou também os objetivos da Associação e fez uma leitura histórica da 

família de Jean François Gedoz  e declarou o local, as ruínas “PATRIMONIO HISTÓRICO DA 

IMIGRAÇÃO SUÍÇO –VALESANA NO RIO GRANDE DO SUL .”Padre  Ademar Agostinho Sauthier 

bisneto de Jean François Gedoz abençoou o marco histórico. Ao lado da placa existe uma fonte 

d’agua, muito boa, que abasteceu por mais de um século os moradores do local, descendentes 

da família Gedoz. O bisneto Otávio Canal ( falecido) casado com a Sra. Christina Valéria Seimetz 

Canal, 86 anos, é a proprietária das terras. Sra. Christina Valéria Seimetz Canal juntamente 

com a valesana Inês Natalina Canal descerraram a placa em homenagem aos imigrantes sob os 

aplausos dos associados da ASVB e moradores da comunidade. Na placa está a foto da Festa 

Comemorativa aos 50 anos da Imigração Suíço- Valesana no Rio Grande do Sul- 1875 /1925 

com a seguinte descrição:” Aqui os pioneiros Jean François Gedoz e Marie Marguerite Joris 

Gedoz construíram sua morada por volta de 1880-1890. Nesta casa foi realizada a Festa dos 50 

anos da Imigração Suíço-Valesana no Rio Grande do Sul. 1875-1925. Homenagem de seus 

descendentes e Associação Suíço –Valesana do Brasil. Carlos Barbosa -19/ 06/2016”. Em 

seguida o vereador de Carlos Barbosa Denir Gedoz falou cumprimentando os familiares de 

Jean François Gedoz e ASVB pela iniciativa. Foram tiradas várias fotos com todos os 

participantes posando no mesmo local 91 anos após, onde em 1925 foi feita a foto dos 50 

anos. A associada Inês Natalina Canal, idealizadora do evento apresentou o BRAZÃO da Família 

Gedoz. O presidente Ivo Sartor apresentou os novos sócios: Sirlei Terezinha (Denicol) Gedoz e 

Júlio Cesar Gedoz durante o almoço festivo. Encerro a presente ata que será assinada pelo 

presidente e pela secretária. 
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