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PROJETO DE LEI Nº            /2022 

 

DECLARA PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO 

MUNICÍPIO DE TIJUCAS O DINO.  

 

O Prefeito de Tijucas, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os 

habitantes deste município, que a Câmara Municipal de Tijucas aprovou e ele 

sanciona a seguinte Lei:  

 

Art. 1º Fica declarado como Patrimônio Histórico e Cultural do Município de 

Tijucas a escultura do Dinossauro, localizado na Praça Henrique José Ternes, 

situada no Centro da cidade, à margem esquerda do Rio Tijucas. 

 

Parágrafo único. Para fins desta lei, entende-se por Patrimônio Histórico e 

Cultural os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou 

em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória e à 

história do Município de Tijucas. 

  

Art. 2º O Poder Público, de forma conjunta com a sociedade, promoverá a 

proteção do Patrimônio Histórico e Cultural do Município. 

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Tijucas (SC), 26 de abril de 2022. 
 

 

CLÁUDIO EDUARDO DE SOUZA 
VEREADOR  

 
FERNANDO FAGUNDES 

VEREADOR 
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JUSTIFICATIVA 

 

Prezados Colegas, 

 

O Dinossauro é uma das atrações turísticas de Tijucas e há 

mais de 35 anos é um dos elementos que identificam a cidade sempre que nela 

se fala. Construído em 1986 pelo ex-prefeito Nilton Fagundes, o Gordo, a 

estátua localizada na Praça Henrique Ternes, apesar das críticas que recebeu 

à época da sua construção, conquistou no coração dos tijuquenses e hoje tem 

espaço garantido no imaginário da comunidade.  

 

É raro encontrar algum cidadão que conheça aquela praça pelo 

seu verdadeiro nome, uma vez que o local foi popularmente rebatizado de 

Praça do Dino, ponto em que famílias param para fazer fotos e aproveitar o 

belo visual da beira do Rio Tijucas.  

 

É por esta forte identificação da comunidade com o Dino, 

portanto, que pretende-se, através deste Projeto de Lei, tombá-lo, tornando-o 

parte do Patrimônio Histórico e Cultural do Município de Tijucas, a fim de 

garantir sua manutenção permanente e que ações de preservação da sua 

estrutura e do seu entorno estejam garantidas de maneira permanente.  

 

   

Tijucas (SC), 26 de abril de 2022. 
 

 

CLÁUDIO EDUARDO DE SOUZA 
Vereador 

 
 

FERNANDO FAGUNDES 
Vereador 
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ANEXOS 
 

De acordo com o Art. 6º da Lei Municipal 2228/2009, que regulamenta a 

proteção do Patrimônio Histórico e Cultural do Município de Tijucas, seguem 

informações sobre o bem a ser tombado: 

 

I - Nome do órgão possuidor do bem: Prefeitura Municipal de Tijucas. 

Endereço: Rua Coronel Buchele, Nº 01 - Centro - Tijucas (SC). CEP: 88.200-

000. 

 

II - Fundamentos de fato e de direitos que autorizam o tombamento: O 

Dinossauro é uma das atrações turísticas de Tijucas e há mais de 35 anos é 

um dos elementos que identificam a cidade sempre que nela se fala. 

Construído em 1986 pelo ex-prefeito Nilton Fagundes, o Gordo, a estátua 

localizada na Praça Henrique Ternes, apesar das críticas que recebeu à época 

da sua construção, conquistou no coração dos tijuquenses e hoje tem espaço 

garantido no imaginário da comunidade.  

 

É raro encontrar algum cidadão que conheça aquela praça pelo 

seu verdadeiro nome, uma vez que o local foi popularmente rebatizado de 

Praça do Dino, ponto em que famílias param para fazer fotos e aproveitar o 

belo visual da beira do Rio Tijucas.  

 

É por esta forte identificação da comunidade com o Dino, 

portanto, que pretende-se, através deste Projeto de Lei, tombá-lo, tornando-o 

parte do Patrimônio Histórico e Cultural do Município de Tijucas, a fim de 

garantir sua manutenção permanente e que ações de preservação da sua 

estrutura e do seu entorno estejam garantidas de maneira permanente.  

 

III - Descrição do bem: 
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A - Gênero, espécie, qualidade, quantidade, estado de conservação: trata-

se de 01 (uma) estátua representativa de um dinossauro, construída em 

concreto, com aproximadamente quatro metros de altura, que se encontra em 

bom estado de conservação; 

 

B - Lugar em que se encontre: O bem está situado na Praça Henrique 

Ternes, na Rua Coronel Buchele, na altura do número 303, no Centro de 

Tijucas (SC).  

 

C- Valor: Não há maneiras de mensurar o valor do bem. 

 

D - Delimitação da Área de Preservação Histórica: O presente Projeto de Lei 

trata, exclusivamente, da estátua do Dinossauro, localizada na Praça Henrique 

Ternes, e, portanto, delimita-se a regulamentar a sua proteção enquanto 

Patrimônio Cultural e Histórico.  

 

IV – As limitações, obrigações ou direitos que decorram do tombamento e 

as cominações correspondentes: Fica o Município de Tijucas obrigado a 

preservar e manter o Patrimônio Cultural e Histórico em questão.4 

 

  

Tijucas (SC), 26 de abril de 2022. 
 

 

CLÁUDIO EDUARDO DE SOUZA 
Vereador 

 
 

FERNANDO FAGUNDES 
Vereador 

 


