
 

ATA  DA  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/SC, CONVOCADA
POR INTERMÉDIO DO EDITAL 001/2022, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS NO
DIA 14/11/2022. Aos catorze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, às dezoito
horas e trinta minutos (14/12/2022), na  Câmara Municipal de Brusque, sito  Rua Eduardo Von
Buettner, número  sessenta  e  cinco,  Centro  um,  Brusque/SC,  reuniram-se  os  membros  da
Comissão Especial:  Álisson Sousa Castro, Denis Moresco, Heloisa Fernandes Almeida, Jander
Franco Silveira, Adriana Vicente Nomura Crespi, nomeados pela Portaria n.º 13.419/2020 e n.º
14.601/2022; e os membros do Núcleo Gestor do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico,
Natural  e  Artístico  Cultural  –  COMUPA: André  Felipe  Bozio,  Gisele  Vanelli,  Isabel  Wegner
Schramm,  Rafaela  Serpa  Cruz  Maestri,  nomeados  pela  Portaria  n.º  14.640/2022;  e  demais
membros da sociedade civil. A pauta a ser apresentada e apreciada será: 1. Breve histórico das
políticas públicas de patrimônio em Brusque; 2. Apresentação da Resolução n.º 001/2022, da
Comissão Especial, 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. Explanação  das  alterações  da  Lei  n.º  3.593/2013  que  Institui  o Plano  de
Preservação  do Patrimônio  Cultural  no  Município  de  Brusque  –  Programa  Preservar,  que
Dispõe acerca dos Instrumentos de Gestão e Incentivos a Preservação do Patrimônio Cultural;
Cria o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Natural  e Artístico Cultural  e o Fundo
Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural; Define as Ações de Formação sobre Patrimônio
Cultural e dá Outras Providências; 4. Apresentação da Proposta de Composição do Catálogo e
do Inventário do Patrimônio Arquitetônico e Urbanístico de Brusque; 5. Momento para
manifestação da sociedade; 6. Manifestação da mesa e finalização. O coordenador do Núcleo
Gestor do COMUPA André Felipe Bozio agradeceu a presença de todos os presentes, relatou
que esta audiência pública trata do processo participativo de elaboração de diagnóstico e a
execução de um plano de ação objetivando a revisão do inventário do patrimônio arquitetônico
e  urbanístico  de  Brusque,  bem  como  a  conservação  dos  imóveis  protegidos  por  meio  de
tombamento, inventário, catálogo ou registro do município de Brusque, conforme Decreto n.º
8.685/2020. Salientou que esta audiência está sendo transmitida ao vivo pelo canal da Câmara
Municipal de Brusque, no  YouTube. Destacou os direcionamentos da Lei n.º 10.257 de 10 de
julho de 2001 – Estatuto da Cidade, que diz no seu art. 2º – A política urbana tem por objetivo
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana; e no
inciso  XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do
patrimônio  cultural,  histórico,  artístico,  paisagístico  e  arqueológico.  E  ainda,  seguindo  os
preceitos da Resolução n.º 25 e n.º 34 de 2005 do Conselho Municipal da Cidade, enfatizou que
este evento traz a luz da população e da sociedade civil organizada as propostas, modificações e
a nova estrutura da política de preservação e de seus instrumentos e produtos resultantes do
seu processo de revisão. Conseguinte a explanação, convidou para compor a mesa os seguintes
membros: Álisson Sousa Castro Historiador e Presidente da Comissão Especial responsável pelo
Processo  Participativo  de  Elaboração  de  Diagnóstico  e  a  Execução  de  um  Plano  de  Ação
objetivando a Revisão do Inventário do Patrimônio Arquitetônico e Urbanístico de Brusque;
Elisane Marcos Diretora da Fundação Cultural  de Brusque e Presidente do COMUPA;  Gisele
Vanelli  Arquiteta  e  Urbanista  representando  o  Instituto  de  Arquiteto  do  Brasil  –  Subseção
Brusque e o Núcleo Gestor do COMUPA, que objetiva acompanhar o processo participativo. Na
sequência  o  Coordenador  André  Felipe,  destacou  os  assuntos  que  foram  tratados  nesta
audiência, de acordo com a pauta supracitada. Especificou que a lista para as manifestações
após as apresentações, encontram-se com os membros da Comissão Especial, os Arquitetos e
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Urbanistas Heloisa Fernandes Almeida e Jander Franco Silveira; aos inscritos para se manifestar
haverá  o  tempo de  fala  de  5  (cinco)  minutos,  ressaltou  que  as  manifestações  poderão ser
escritas e postadas nos comentários do YouTube, as quais, serão lidas no plenário. Dando início
as  apresentações,  convidou  o  Presidente  da  Comissão  Especial  Álisson  Sousa  Castro  para
elucidar  os  principais  aspectos  técnicos  e  históricos  do  processo,  bem  como  as  propostas
definidas pela Comissão. 1. Breve histórico das políticas públicas de patrimônio em Brusque: O
Presidente da Comissão Especial  Álisson Sousa Castro, cumprimentou a todos, explanou que o
desenvolvimento das políticas públicas de patrimônio no Brasil, aconteceu a partir do governo
Getúlio Vargas na década de 30 (trinta),  através do órgão federal, o  Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, no qual, na década de 70 (setenta) o IPHAN e os estados
fizeram  um  chamado  aos  municípios,  para  que  encabeçassem  no  âmbito  das  suas
circunscrições, as políticas públicas de patrimônio. Entretanto em Brusque, as políticas públicas
de patrimônio surgiram a partir de 1980 com a Lei n.º 900/1980, com o instituto jurídico do
tombamento, a primeira iniciativa concreta de preservação do patrimônio em Brusque ocorreu
com a Lei n.º 1.074/1982 que concedeu isenção fiscal, e após questionamento por via judicial, o
referido  incentivo foi  revogado  pela  Lei  n.º  1088/1983.  Uma nova  lei  prevendo o  instituto
jurídico de tombamento foi promulgada em dezembro de 1994, Lei n.º 1.971 que dispõe sobre
a  Proteção  do  Patrimônio  Natural,  Histórico  e  Artístico  Cultural  do  Município  de  Brusque.
Relatou  que  em  2009  foi  lançado  o  Inventário  do  patrimônio  arquitetônico  urbanístico  de
Brusque,  e  em  abril  de  2010,  foi  criado  pelo  Decreto  n.º  6.232,  o  Conselho  Municipal  do
Patrimônio Natural, Histórico e Artístico Cultural. Em março de 2011 foi instituído o Catálogo do
Patrimônio Arquitetônico Urbanístico de Brusque – Volume 01, referendado pelo COMUPA,  em
reunião no dia 28 de abril de 2011. Em maio de 2011 o Departamento de Patrimônio Histórico
passou a contar com um historiador, também conservador, restaurador e museólogo no quadro
efetivo  de  servidores.  Em  2013,  o  COMUPA  foi  novamente  instituído  através  da  Lei  n.º
3.593/2013  no  âmbito  do  Plano  de  Preservação  do  Patrimônio  Cultural  no  Município  de
Brusque – Programa Preservar, e em setembro deste mesmo ano, foi realizado uma consultoria
realizada  pela  arquiteta  Rosália  Wal,  presente  neste  evento.  Após  esses  acontecimentos,
ocorreram o tombamento do Tiro de Guerra e do Casarão Hort, e mencionou que desde 2020,
integra a  Comissão responsável  pela revisão  do inventário  e do catálogo do patrimônio.  2.
Apresentação da Resolução n.º 001/2022, da Comissão Especial, 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:  O Presidente da Comissão Especial  Álisson
Sousa Castro fez a leitura da minuta de Resolução n.º 001/2022 da Comissão Especial,  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;  elaborada pela Comissão
Especial  responsável  pela  revisão  do  inventário.  3. Explanação  das  alterações  da  Lei  n.º
3.593/2013  que  Institui  o  Plano  de  Preservação  do  Patrimônio  Cultural  no  Município  de
Brusque – Programa Preservar, que Dispõe acerca dos Instrumentos de Gestão e Incentivos a
Preservação  do  Patrimônio  Cultural;  Cria  o  Conselho  Municipal  de  Patrimônio  Histórico,
Natural e Artístico Cultural e o Fundo Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural; Define as
Ações de Formação sobre Patrimônio Cultural e dá Outras Providências:  O coordenador do
Núcleo  Gestor  do  COMUPA  André  Felipe  Bozio,  realizou  a  apresentação  das  propostas  de
alteração da Lei n.º 3.593 de 2013, conforme segue: Art. 14 - São considerados instrumentos de
proteção: I – o registro; destacou que esse instrumento é para registrar os bem imateriais; e, II –
o inventário; III – o catálogo; mencionou que ambos são para registro de bens materiais, e foi
incluído o catálogo como instrumento de proteção do patrimônio cultural, para assim ter uma
nova instância de preservação. Relevou que como primeira instância de preservação temos o

COMISSÃO ESPECIAL
Revisão do Inventário do 
Patrimônio Arquitetônico 
Urbanístico de Brusque

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96



 

catálogo, sendo incluído na alteração de lei a Seção III DO CATÁLOGO Art. 31-A – O Catálogo
consiste no levantamento de informações sobre o bem cultural de natureza material, passíveis
de preservação. Art. 31-B – São objetivos do Catálogo: I – permitir a identificação dos bens
culturais  de  interesse  do  patrimônio  cultural,  seu  estado  de  conservação  e  os  fatores  de
degradação,  constituindo-se  num processo contínuo de investigação;  II  –  fornecer subsídios
para o encaminhamento de processos de preservação; III  –  subsidiar  às ações de educação
patrimonial  e  de  salvaguarda  de  manifestações  culturais  de  quaisquer  naturezas;  IV  –
instrumentalizar as ações do Poder Público; Art. 31-C – O Catálogo deverá ser disponibilizado
para todos os interessados e atualizado por  meio de publicações,  banco de dados de bens
culturais georreferenciados, site do Município na rede mundial  de computadores, ou outros
meios  a  serem  propostos.  Art.  31-D  –  Os  bens  materiais  constantes  no  Catálogo  poderão,
mediante  estudos  e  parecer  técnico,  levando  em  consideração  os  aspectos  paisagísticos,
urbanísticos, arquitetônicos, histórico-culturais e socioeconômicos, alterar sua classificação para
Inventário, requerer licenças de reforma, ampliação ou demolição. O Coordenador André Felipe
Bozio ressaltou que os aspectos que foram considerados para os imóveis do catálogo serem
incluídos no inventário, são baseados nos pareceres dos estudos realizados em determinados
imóveis  pela  arquiteta  Rosália  Wal.  Parágrafo  Único.  O  Conselho  Municipal  de  Patrimônio
Histórico, Natural e Artístico Cultural de Brusque será o responsável pela análise e deliberação
do estudo e parecer técnico apresentado. Conseguinte fez a leitura da segunda instância de
preservação, o inventário. Art. 29 – O Inventário consiste na relação de bens materiais, cujas
informações  foram  avaliados  sob  os  aspectos  paisagísticos,  urbanísticos,  arquitetônicos,
histórico-culturais  e  socioeconômicos;  Art.  30 – São objetivos do Inventário: I  –  preservar a
identificação dos bens culturais de interesse do patrimônio cultural, seu estado de conservação
e os fatores de degradação, constituindo-se num processo contínuo de investigação; foi alterado
o verbo permitir por preservar. De forma resumida, expôs que a proposta para o novo catálogo
e  inventário,  é  a  criação  do  instrumento  catálogo,  com  a  finalidade  do  levantamento  dos
imóveis, passíveis de serem incluídos no inventário, e o inventário são os imóveis que possuem
estudo  com  os  aspectos  levantados  anteriormente.  4. Apresentação  da  Proposta  de
Composição  do  Catálogo  e do  Inventário  do  Patrimônio  Arquitetônico  e  Urbanístico  de
Brusque:  O Presidente da Comissão Especial  Álisson Sousa Castro apresentou o livro tombo
com os dois imóveis constantes: Tiro de Guerra e Casarão Hort; apresentou a proposta do novo
catálogo, e na sequência apresentou o novo inventário, a partir dos estudos realizados pela
arquiteta Rosália Wal, embasados no valor paisagístico e valor urbanístico; valor arquitetônico;
valor  histórico  –  cultural;  valor  socioeconômico.  Destacou  que  os  documentos  estarão
disponíveis  para  consulta  pública  no  site  da  Prefeitura  de  Brusque.   5. Momento  para
manifestação  da  sociedade: Dando  continuidade,  após  sua  explanação  abriu  para  a
manifestação da  sociedade.  A  arquiteta  Rosália  Wal  cumprimentou  e  parabenizou  a  todos,
destacou que participou em uma das reuniões da Comissão Especial, juntamente ao Núcleo
Gestor do COMUPA, e pode confirmar o interesse, preocupação e a clara intenção do trabalho
sério  que  foi  realizado.  Mencionou  estar  feliz  por  ver  seu  trabalho  sendo  útil  para  o
desenvolvimento,  e  apreciou  a  divisão  dos  dois  instrumentos  catálogo  e  inventário,  que
mostram os níveis, possibilitando mudanças. Também se manifestou o senhor Robson Caetano,
que parabenizou e evidenciou a importância do trabalho realizado para o município de Brusque.
O  Coordenador  André  Felipe  Bozio  agradeceu  a  Rosália  Wal  e  Robson  Caetano  pelas
manifestações. Conseguinte, esclareceu que os imóveis contidos no catálogo, são passíveis de
receberem incetivos fiscais,  por  meio de requerimento dos  proprietários,  e  os  imóveis  que
queiram  ser  inclusos  no  inventário  são  passíveis  de  incetivos  fiscais  e  construtivos.  6.
Manifestação da mesa e finalização.  O  Coordenador  André  Felipe  Bozio  informou  que  os
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documentos estarão disponíveis para consulta pública no site da Prefeitura do dia 16 de janeiro
ao dia 15 de fevereiro de 2023, esclareceu que àqueles que queiram se manifestar na consulta
pública  deverão  apresentar  os  pareceres  pautados  em  justificativas  técnicas.  Esclareceu
também que em uma das reuniões com a Comissão Especial, foi sugerido que os imóveis do
catálogo aqui proposto, sejam registrados no sistema de georreferenciamento de Brusque. O
coordenador André Felipe Bozio, em nome do Núcleo Gestor do COMUPA, na competência de
contribuir para o processo, garantir a efetiva participação da sociedade civil de acordo com as
etapas previstas na metodologia do processo participativo, promover e integrar políticas e ações
voltados  ao  referido  processo,  agradeceu  a  Casa  Legislativa  pela  prestação  de  esforços  e
empréstimo do local para realização desta audiência pública.  Nada mais havendo a tratar, o
coordenador do Núcleo Gestor André Felipe Bozio, agradeceu a presença de todos e declarou
por  encerrada  a  audiência  pública,  na  qual  eu, Adriana  Vicente  Nomura  Crespi,  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, 14 de dezembro de 2022.
Álisson Sousa Castro 

Adriana Vicente Nomura Crespi 

Denis Moresco

Heloisa Fernandes Almeida

Jander Franco Silveira
Membros Núcleo Gestor
André Felipe Bozio

Gisele Vanelli

Isabel Wegner Schramm

Rafaela Serpa Cruz Maestri
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