
 

ATA DA DÉCIMA REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE REVISÃO DO INVENTÁRIO
DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO URBANÍSTICO DE BRUSQUE/SC. Aos catorze
dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três (14/02/2023), às catorze horas, na sala
do Vice-Prefeito, na Prefeitura de Brusque, sito Praça das Bandeiras, número setenta e
sete,  Centro,  Brusque-SC,  reuniram-se  os  membros:  Álisson  Sousa  Castro,  Denis
Moresco, Heloisa Fernandes Almeida, Jander Franco Silveira, Adriana Vicente Nomura
Crespi,  o membro convidado do Núcleo Gestor  do COMUPA André Felipe Bozio,  e a
convidada Karin Rodrigues (Diretora de Gabinete do Prefeito) para deliberar sobre:  1.
Aprovação da ata anterior; 2. Análise das manifestações públicas. 1. Aprovação da
ata anterior: O presidente Álisson cumprimentou a todos e estimou que seja um bom ano
de trabalho a todos. Em seguida, perguntou se todos receberam e leram a ata da reunião
anterior e se alguém tinha alguma ressalva. Nenhum membro se manifestou. A ata foi
aprovada.  2.  Análise das manifestações públicas:  O presidente Álisson expôs que,
conforme  o  plano  de  ação,  da  Comissão  especial  do  Processo  Participativo  de
Elaboração de Diagnóstico e a Execução de um Plano de Ação objetivando a Revisão do
Inventário do Patrimônio Arquitetônico Urbanístico de Brusque, a consulta pública seguirá
aberta para a manifestação da sociedade até o dia 15/02/2023, no dia 28/02/2023 será a
conferência final de apresentação na reunião do COMUPA, aberta a toda sociedade, e
posteriormente a homologação da resolução final pelo Prefeito. O coordenador do Núcleo
Gestor André Felipe destacou que até o momento, ocorreram trinta e duas manifestações
públicas, com relevância ao imóvel Vila Renaux, mencionou que as manifestações são
favoráveis a inclusão da Vila Renaux no Catálogo e destacou alguns temas abordados
nas manifestações recebidas, conforme segue: 1. “Gostaria de manifestar minha opinião a
respeito da importância da inclusão da Villa Renaux ao inventário de patrimônio histórico,
tendo em vista que a casa está preservada e mantém as estruturas e características
originais”.  2.  “Preservar  como  Patrimônio  Histórico  de  Brusque  a  Villa  Renaux,  pela
relevância para a história de Brusque”. 3. “No momento, me manifesto a favor da Villa
Renaux,  que deve ser preservada dentro da sua originalidade,  pois se trata do único
casarão brusquense que ainda mantém as características de época no que se refere a
arquitetura,  mobiliário  e  jardins.  Este  tesouro  deve  constar  no  catálogo  e  deve  ser
considerado patrimônio histórico, não somente por ser residência do industrial que teve
forte influência econômica e política em Santa Catarina e no país, mas pelo encantamento
que  provoca  nas  diversas  gerações  de  brusquense  que  trabalharam  no  entorno,  na
Fábrica e ou na Tecelagem Renaux, e de seus filhos e netos”. 4. “Apoio a manutenção da
Vila Goucki (Villa Renaux) como imóvel a ser preservado como patrimônio histórico por
sua relevância para a cidade de Brusque por sua arquitetura e por ter sido residência de
Cônsul Carlos Renaux, pioneiro da indústria têxtil em nossa cidade e no sul do Brasil”. 5.
“De pleno acordo com a manutenção da VILA RENAUX – por sua importância histórica”.
Além das manifestações supracitadas, houve duas manifestações em específico, em que,
os  imóveis  já  se  encontram  contemplados  no  Catálogo.  Os  membros  da  Comissão
discutiram amplamente sobre o assunto e analisaram que, determinadas manifestações
públicas tiveram interpretação equivocada de ambos os documentos Catálogo/Inventário,
entretanto, a maior parte das manifestações foram a favor dos documentos apresentados
na audiência pública que aconteceu no dia 14/12/2022, e a manutenção do imóvel Vila
Renaux preservado, ou seja, no Inventário, devidamente onde encontra-se o imóvel. De
acordo com a audiência pública, foram apresentados os dois documentos: sugestão de
Catálogo e sugestão de Inventário, sendo que, o Catálogo consiste no levantamento de
informações sobre o bem cultural  de natureza material,  passíveis de preservação e o
Inventário consiste na relação de bens materiais, cujas informações foram avaliados sob
os  aspectos  paisagísticos,  urbanísticos,  arquitetônicos,  histórico-culturais  e
socioeconômicos, em consonância com a proposta de alteração da Lei n.º 3.593/2013,
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também apresentada na audiência pública. Diante do exposto, a análise preliminar desta
Comissão  das  manifestações  públicas,  foi  favorável  a  adesão  dos  documentos
apresentados na audiência pública e considerando, que o prazo para as manifestações
encerram-se  no  dia  15/02/2023,  esta  Comissão  acompanhará  as  manifestações  e
finalizará  o  processo  participativo  da  sociedade,  em  cumprimento  ao  Decreto  n.º
8.685/2020. O coordenador do Núcleo Gestor André Felipe, representante do COMUPA,
enfatizou que avalia  o  cumprimento  da legalidade da participação da sociedade civil,
previstas na metodologia do Processo Participativo. Expôs também que, na reunião do
COMUPA no dia 28/02, será apresentado o mapeamento dos imóveis, com a localização.
O presidente Álisson complementou que não houve manifestações contrárias ao trabalho
realizado por esta Comissão, e solicitou à secretária Adriana, após o término da consulta
pública a exclusão de acesso à consulta pública do banner no site da Prefeitura e solicitar
ao  COMUPA,  pauta  para  apresentação  da  conferência  final.  Nada  mais  havendo  a
tratar,  o  presidente  Álisson  deu  por  encerrada  a  reunião,  na  qual  eu,  Adriana
Vicente Nomura Crespi, secretária desta comissão, lavrei a presente ata, que após
ser lida e aprovada, será assinada por todos os membros da Comissão Especial de
Revisão  do  Inventário  do  Patrimônio  Arquitetônico  Urbanístico  de  Brusque.
Brusque/SC, 14 de fevereiro de 2023.

Álisson Sousa Castro – Presidente

Adriana Vicente Nomura Crespi – Secretária

Denis Moresco

Heloisa Fernandes Almeida

Jander Franco Silveira

Membros Núcleo Gestor

André Felipe Bozio
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