
 

ATA  DA  SEXTA  REUNIÃO  DA  COMISSÃO  ESPECIAL  DE  REVISÃO  DO  INVENTÁRIO  DO
PATRIMÔNIO  ARQUITETÔNICO  URBANÍSTICO  DE  BRUSQUE/SC. Aos  dez  dias  do  mês  de
novembro 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
membros convidados do Núcleo Gestor André Felipe Bozio, Gisele Vanelli, as convidadas Rosália
Wal  (arquiteta),  Karin  Rodrigues  (Diretora  de  Gabinete  do  Prefeito)  e  Jenifer  Cardozo
Schweigert  (secretária  executiva  do  COMUPA) para  deliberar  sobre:  1.  Elaboração  da
Resolução que regulará a revisão do inventário. O presidente Álisson cumprimentou a todos e
iniciou  a  reunião,  apresentou  a  convidada  Rosália  Wal,  arquiteta,  para  compartilhar  sua
experiência  e  conhecimento.  Rosália  relatou  sua  experiência  com o Município  de  Brusque,
destacou que o patrimônio está  relacionado a  gestão,  e  ressaltou a  importância  da gestão
inserir o planejamento e desenvolvimento urbano no desenvolvimento da cidade, mencionou
que o processo de patrimônio é um processo longo de educação. Salientou que em Blumenau
os  proprietários  dos  imóveis  de  interesse,  eram  informados  que  seriam  cadastrados  como
patrimônio  e  esclareceu  que  o  conceito  de  bem  histórico  não  depende  de  estar  ou  não
tombado.  1.  Elaboração  da  Resolução  que regulará  a  revisão  do  inventário:  O presidente
Álisson  expôs  que  de  acordo  com  a  última  reunião,  as  regras  da  audiência  pública  foram
definidas, e a resolução que será apresentada na audiência, posteriormente será publicada para
consulta pública. Fez a leitura de introdução da minuta de resolução. Sugeriu referir o inventário
as edificações que constam registro no livro Tombo, e alterar o artigo 29 (vinte e nove) da Lei n.º
3.593/2013 (três mil,  quinhentos e noventa e três de dois e treze).  “Artigo 29 O inventário
consiste no levantamento de informações sobre o bem cultural de natureza material.” Propôs
incluir no final do parágrafo: inscritos em livro Tombo, da seguinte forma: Artigo 29 O inventário
consiste no levantamento de informações sobre o bem cultural de natureza material, inscritos
em livro Tombo. Destacou que o Tiro de Guerra não possui ficha matrícula e o Casarão Hort não
tem levantamento arquitetônico, devido a recusa do proprietário. A membra Heloisa sugeriu
manter o inventário com todos os imóveis que foram catalogados e alterar a lei. André sugeriu
incluir os 8 (oito) imóveis catalogados com os estudos embasados no trabalho realizado pela
Rosália Wal e inserir no inventário, propôs revisar e alterar a Lei n.º 3.593/2013 e regulamentar
as especificações de inventário e catálogo, constituir como inventário os imóveis com estudos e
embasamento arquitetônico e histórico, que devem ser preservados e aptos à solicitação do
tombamento e o catálogo com os imóveis menos restritivos, com a intenção de preservação,
mediante os processos conforme a lei. Os membros discutiram amplamente sobre o assunto e
resolveram elaborar a resolução que regulará a revisão do inventário conforme segue: Atualizar
o livro Tombo; Criação do inventário; Criação do Catálogo; Alteração da Lei n.º 3.593/2013. O
presidente  Álisson  dispôs  produzir  os  documentos  do  inventário  e  catálogo  para  serem
apresentados  na  audiência.  Rosália  compartilhou os  contatos  da  Prefeitura  de  Blumenau  e
sugeriu agendar uma reunião para trocar informações e experiências. A membra Heloisa propôs
marcar  a  reunião  da  Comissão  para  apresentar  as  informações  obtidas  na  reunião  com
Blumenau.  Nada mais  havendo a tratar,  o  presidente Álisson agradeceu a participação da
arquiteta Rosália e 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, 10 de novembro de 2022.
Álisson Sousa Castro – Presidente
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Adriana Vicente Nomura Crespi – Secretária

Denis Moresco

Heloisa Fernandes Almeida

Jander Franco Silveira
Membros Núcleo Gestor
André Felipe Bozio

Gisele Vanelli
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