
 

ATA  DA  QUINTA  REUNIÃO  DA  COMISSÃO  ESPECIAL  DE  REVISÃO  DO  INVENTÁRIO  DO
PATRIMÔNIO  ARQUITETÔNICO  URBANÍSTICO  DE  BRUSQUE/SC. Aos  oito  dias  do  mês  de
novembro de dois mil e vinte e dois, às quinze horas e trinta minutos, na sala de Licitações, 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,  e  os  membros  convidados  do  Núcleo  Gestor  André  Felipe  Bozio,
Francisco Alberto Skorupa, Gisele Vanelli, Isabel Wegner Schramm e Rafaela Serpa Cruz Maestri
para deliberar sobre: 1. Aprovação da ata anterior; 2. Definição das regras de funcionamento
da audiência pública.  Justificou a ausência a membra da comissão Adriana Vicente Nomura
Crespi.  1. Aprovação da ata anterior:  O presidente Álisson perguntou se todos receberam e
leram a ata da reunião anterior, e colocou em aprovação. A ata foi aprovada pelos membros
presentes.  2.  Definição  das  regras  de  funcionamento  da  audiência  pública:  O  presidente
Álisson sugeriu dividir a audiência em momentos, sendo o primeiro momento uma explanação
do histórico das políticas públicas de patrimônio em Brusque; o segundo momento apresentar a
documentação  que  está  no  site;  no  terceiro  momento  apresentar  o  inventário,  devido  a
determinação judicial; e aprovar uma resolução, excluindo as edificações que foram demolidas.
Questionou se todos estão de acordo e colocou para debate. Francisco questionou se isso não
eximiria o proprietário  da responsabilidade legal  de demolição sem o alvará.  Gisele sugeriu
apresentar  na  audiência  os  imóveis  que  constarão  no  inventário,  e  mencionou  que  seja
especificado  as  características  dos  imóveis  para  inclusão  no  inventário.  A  membra  Heloisa
enfatizou que a audiência é para apresentar a Resolução, para posterior consulta pública. O
presidente Álisson sugeriu expor em audiência que o inventário seja dos imóveis tombados,
inscritos em livro tombo, devido o entendimento do Ministério Público de que os imóveis que
estão  no  inventário  são  imóveis  que  não  podem  ser  demolidos  e  nem  descaracterizados.
Questionou se há consenso nesse entendimento. Francisco discordou, destacou que os imóveis
de patrimônio no Município devam constar no inventário e não apenas os imóveis tombados. A
membra Heloísa sugeriu manter no inventário os mesmos imóveis do catálogo aprovado pelo
COMUPA. Álisson citou que esse catálogo foi revogado e nele constam imóveis não tombados.
Os  membros  da  Comissão  e  Núcleo  Gestor  discutiram  amplamente  sobre  o  assunto  e
deliberaram  as  regras  de  funcionamento  da  audiência  da  seguinte  forma:  1.  Histórico  das
políticas  públicas  de patrimônio em Brusque;  2.  Apresentação da Resolução que regulará a
Elaboração  de  Diagnóstico  e  a  Execução  de  um  Plano  de  Ação  objetivando  a  Revisão  do
Inventário do Patrimônio Arquitetônico Urbanístico de Brusque; 3. Momento para manifestação
da sociedade, 4. Manifestação da mesa e finalização. André destacou fazer a lista de presença e
a lista para manifestação que poderá ser de forma oral, por escrito ou online, e de acordo com o
número de participantes definir o tempo para manifestação, complementou estipular a data de
inclusão da ata da audiência, bem como as fotos e vídeos no site, realizar a transmissão ao vivo
pelo Youtube da Prefeitura, solicitar divulgação para SECOM – Secretaria de Comunicação nas
redes sociais  e rádios do Município, e  solicitar  à Câmara divulgar o canal  da Prefeitura.  Foi
determinado encaminhar ofício para agendar a Câmara Municipal de Brusque para a realização
da audiência, e encaminhar para publicação o Edital de Convocação 001/2022 para Audiência
Pública 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.
André sugeriu enviar convite para as entidades do Núcleo de Debates Permanente participarem.
Sugeriu também que o Núcleo Gestor participe e realize as reuniões juntamente a Comissão
para acompanhar o processo. O presidente Álisson propôs elaborar um documento similar ao
revogado  pelo  Ministério  Público,  com  as  duas  (2)  edificações  tombadas,  devido  o
entendimento de que o inventário seria do que está tombado. Francisco relatou que na época
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foi realizado uma solicitação à comissão responsável referente as razões da retirada dos imóveis
do inventário.  Gisele questionou se há necessidade de realizar  levantamento completo para
inclusão  no  inventário,  destacou  que  para  o  tombamento  seja  necessário  seguir  as
determinações  da  Lei  de  tombamento,  mas  para  o  inventário  que  é  uma  lista  de  imóveis
relevantes para o município não seria o caso.  Os membros discutiram amplamente sobre o
assunto e estabeleceram marcar uma reunião no dia 10/11/2022 (dez de novembro de dois mil
de dois e vinte e dois), às 14h (catorze horas) para definir sobre a resolução que regulará a
revisão do inventário,  devido o item não constar  na pauta da reunião de hoje.  Nada mais
havendo a tratar, o presidente Álisson agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião,
na qual eu,  Heloisa Fernandes Almeida, 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, 08 de novembro de 2022.
Álisson Sousa Castro – Presidente
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