
 

ATA  DA  TERCEIRA  REUNIÃO  DA  COMISSÃO  ESPECIAL  DE  REVISÃO  DO
INVENTÁRIO  DO  PATRIMÔNIO  ARQUITETÔNICO  URBANÍSTICO  DE
BRUSQUE/SC. Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, às catorze
horas,  na sala  de reunião da Secretaria  de Infraestrutura Estratégica – SIE,  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,  os  convidados  Guilherme  Nascimento  do  Amaral
(Procurador  do  Município),  Karin  Rodrigues  (Diretora  do  Gabinete  de  Prefeito)  e  Jenifer
Cardozo Schweigert (secretária executiva) para deliberar sobre:  1.  Ações para a Revisão do
Inventário:  O presidente  Álisson  cumprimentou  a  todos  e  iniciou  a  reunião.  O Procurador
Guilherme destacou que o ponto relevante é a não realização da audiência pública, conforme
estabelecido no Decreto n.º 8685/2020 (número, oito mil seiscentos e oitenta e cinco, de dois mil
e vinte),  salientou que o município vem respondendo ao MP e que os imóveis incluídos no
inventário  seriam  protegidos,  nesse  sentido,  no  momento  não  caberia  uma  audiência  para
justificar  algo  respondido  anteriormente.  A  membra  Heloisa  enfatizou  que  não  devemos
continuar um erro consolidado anteriormente, salientou que se não há valor arquitetônico como
patrimônio os imóveis teriam que ser liberados.  O presidente Álisson sugeriu apresentar um
novo  Inventário  do  Patrimônio  Arquitetônico  Urbanístico  de  Brusque com  os  imóveis  que
constam registro no livro tombo e apresentar à audiência pública, de acordo com o instrumento
jurídico que é o tombamento. O Procurador Guilherme questionou sobre os demais imóveis que
constam  no  inventário.  O  presidente  Álisson  respondeu  que  os  imóveis  que  constam  no
inventário, não correspondem imóveis tombados. O membro Jander concordou expondo, que
primeiramente o imóvel deve ser tombado e posteriormente constar no inventário.  A membra
Heloisa  destacou a  importância  dos  incentivos  aos  proprietários  de  imóveis  preservados  em
complemento ao tombamento.  A Comissão discutiu amplamente sobre o assunto e deliberou
construir o plano de ação, agendar reunião com o Núcleo Gestor para apresentar o plano de ação
e posteriormente ao COMUPA, e agendar a Câmara de Vereadores para realização da audiência
pública,  com data a  definir.  O presidente Álisson expôs que o COMUPA deverá atualizar  o
Núcleo Gestor para cumprimento das instâncias do decreto. O Procurador Guilherme expôs que
encaminhará  à  Comissão  as  questões  relevantes  para  auxiliar  na  execução  do  processo
participativo. 2. Aprovação das atas anteriores: O Presidente Álisson colocou as atas anteriores
em aprovação, ata da reunião do dia 29/09/2022 (vinte e nove de setembro de dois mil e vinte e
dois) e a ata da reunião do dia 17/10/2022 (dezessete de outubro de dois mil e vinte e dois). Não
houve manifestação,  as  atas  foram aprovadas.  Nada mais  havendo a tratar,  a  reunião foi
encerrada, 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, 24 de outubro de 2022.
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