
 

ATA  DA  QUARTA  REUNIÃO  DA  COMISSÃO  ESPECIAL  DE  REVISÃO  DO
INVENTÁRIO  DO  PATRIMÔNIO  ARQUITETÔNICO  URBANÍSTICO  DE
BRUSQUE/SC. Ao primeiro dia do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, às catorze horas
e  trinta  minutos,  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, Jander Franco Silveira, Adriana
Vicente  Nomura  Crespi  e  os  membros  convidados  do  Núcleo  Gestor  André  Felipe  Bozio,
Francisco Alberto Skorupa e Gisele Vanelli para deliberar sobre: 1. Apresentação do plano de
ação. Justificou a ausência a membra da comissão Heloisa Fernandes Almeida. 1. Apresentação
do  plano  de  ação:  O  presidente  Álisson  juntamente  aos  membros  da  comissão  iniciou  a
apresentação do plano de ação objetivando a revisão do inventário do patrimônio arquitetônico
urbanístico  de  Brusque  ao  Núcleo  Gestor  e  colocou  para  sugestões.  Todos  os  presentes
apresentaram suas  sugestões e  concluíram as  atualizações do plano de ação.  Em destaque o
Núcleo Gestor considerou alterar a data da consulta pública devido aos feriados e recesso de
final de ano. O presidente Álisson solicitou a secretária Adriana que encaminhe por e-mail aos
membros da comissão, ao Núcleo Gestor e ao COMUPA, o plano de ação com as alterações, a
análise de diagnóstico, as versões prévias de documentos e o levantamento da Rosália Wal. Os
membros  deliberaram  apresentar  o  plano  de  ação  na  reunião  do  Conselho  Municipal  do
Patrimônio  Histórico,  Natural  e  Artístico  Cultural  –  COMUPA que  será  realizada  no  dia
08/11/2022 (oito de novembro de dois mil e vinte e dois).  Nada mais havendo a tratar,  o
presidente Álisson agradeceu a presença de todos e encerrou 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,  01  de
novembro de 2022.
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