
 

ATA  DA  OITAVA  REUNIÃO  DA  COMISSÃO  ESPECIAL  DE  REVISÃO  DO  INVENTÁRIO  DO
PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO URBANÍSTICO DE BRUSQUE/SC. Aos vinte e nove dias do mês
de novembro de dois mil  e vinte e dois (29/11/2022),  às catorze horas,  no Salão Nobre da
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  do  COMUPA  André  Felipe  Bozio,  Francisco  Alberto  Skorupa  e  a  convidada  Karin
Rodrigues  (Diretora  de  Gabinete  do  Prefeito)  para  deliberar  sobre:  1.  Aprovação  das  atas
anteriores; 2. Deliberação das propostas de alteração da Lei n.º 3.593/2013. 1. Aprovação das
atas anteriores: A secretária Adriana perguntou se todos receberam as atas anteriores, se leram
e se alguém teria alguma ressalva. Nenhum membro se manifestou. As atas do dia 08/11/2022;
10/11/2022 e 21/11/2022 foram aprovadas pelos membros da Comissão.  2. Deliberação das
propostas  de  alteração  da  Lei  n.º  3.593/2013:  A  Diretora  Karin  questionou  se  todos  os
membros da Comissão receberam por e-mail a resposta de análise das propostas de alteração
da  Lei  n.º  3.593/2013  realizadas  pelo  Procurador  do  Município  Guilherme  Nascimento  do
Amaral. Segundo a resposta do Procurador os procedimentos em Brusque são regrados pela Lei
n.º 3593/2013, o Decreto Municipal n.º 8.685/2020 e por disposições gerais em nível federal e
constitucional, nesse sentido, sobre as propostas apresentadas não teria o que acrescentar.  A
Diretora  Karin  recordou,  que  conforme  exposto  anteriormente,  os  questionamentos  do
Ministério Público são referentes ao não cumprimento das etapas do Decreto n.º 8.685/2020. O
presidente  Álisson  salientou  o  trabalho  de  análise  da  lei  e  as  propostas  elaboradas,  mas
mantém-se contrário a aprovação de alteração da lei. O membro do Núcleo Gestor Francisco
destacou  a  importância  que  mais  instâncias  do  poder  público  tenham  relação  com  o
patrimônio, seja ele material arquitetônico ou material objeto. O membro Jander mencionou
que a própria lei cita a descrição de patrimônio, e considera o patrimônio em todo o contexto. A
membra  Heloisa  questionou  quais  imóveis  contemplarão  o  inventário  e  quais  imóveis
contemplarão o catálogo. O presidente Álisson falou que de acordo com os esclarecimentos aos
questionamentos feitos ao Procurador Guilherme, não há restrição em realizar a alteração da
lei, e dessa forma o inventário será constituído com os 6 (seis) imóveis baseados no estudo da
Rosália Wal e o catálogo com todos os imóveis que estavam no documento anterior, exceto os
demolidos.  O membro  Jander  entende  que  os  proprietários  dos  imóveis  que  constarão  no
catálogo  sejam  comunicados  dos  possíveis  benefícios  a  serem  usufruídos,  levando  em
consideração que  o plano diretor  venha a  contemplar  o  benefício  do potencial  construtivo
duplicado, conforme citado anteriormente, compreende que a revisão do inventário devesse
ser  um processo  paralelo  com o  plano  diretor.  Os  membros  discutiram  sobre  o  assunto  e
concordaram sobre a dificuldade de alcançar  todos os  proprietários  dos  imóveis,  e  que na
audiência pública será apresentado o catálogo e o inventário para a participação da população e
da sociedade civil. O Presidente Álisson colocou em votação a aprovação de alteração da lei
conforme  as  propostas  apresentadas  anteriormente.  Os  membros  da  Comissão  Heloisa,
Adriana, Denis e Jander votaram favoráveis, sendo aprovado a alteração da Lei 3.593/2013. O
presidente  Álisson  votou  contrário  a  aprovação.  No  dia  06/12/2022  será  apresentado  na
reunião do COMUPA as propostas de alteração da lei, juntamente aos três documentos que
serão elaborados pelo presidente Álisson, e posteriormente também apresentados na audiência
pública. O presidente Álisson questionou se o membro do Núcleo Gestor Francisco teria algum
questionamento.  Francisco  respondeu  que  obteve  as  informações  com  a  Gisele  também
membra do Núcleo Gestor, e disse que não há questionamentos. 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

COMISSÃO ESPECIAL
Revisão do Inventário do 
Patrimônio Arquitetônico 
Urbanístico de Brusque

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48



 

por  todos  os  membros  da  Comissão  Especial  de  Revisão  do  Inventário  do  Patrimônio
Arquitetônico Urbanístico de Brusque. Brusque/SC, 29 de novembro de 2022.
Álisson Sousa Castro – Presidente

Adriana Vicente Nomura Crespi – Secretária

Denis Moresco

Heloisa Fernandes Almeida

Jander Franco Silveira
Membros Núcleo Gestor
André Felipe Bozio

Francisco Alberto Skorupa
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