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ARQUITETURA ESPECIAL
(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)

(Arquitetura Hospitalar, Arquitetura Industrial, Arquitetura Religiosa, etc.)

MUNICÍPIO: Agrolândia
Denominação do Local: Casarão.

Nome e Endereço do Proprietário Atual:  Prefeitura municipal Rua dos Pioneiros, N°109, Bairro 
Centro

Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel:
Oscar Zwicer (memória), deixando como herdeiros, os filhos.

Ano de Construção: Teve inicio em 1920 e conclusão em 1940.

Endereço de Localização do Imóvel: Rua dos Pioneiros, N°109, Bairro Centro.

Importância do Imóvel para a Coletividade:
Atualmente o prédio esta em funcionamento com Prefeitura Municipal e Câmara de Vereadores.

Breve Histórico do Imóvel: O “casarão”, muito mais que um prédio histórico, representa o coração 
do desenvolvimento de Agrolândia. Sua construção ao longo de três décadas, retrata a história do 
município, o empreeendedorismo, a sabedoria e o senso de prosperiedade doa filhos da nossa terra.

Uso Original  do Imóvel:  Comércio,  açougue,  fecularia,  armazéns de  secos  e molhados,  loja de 
tecidos, serrarias, funilaria, escritórios da empresa Zwicker e cartório.

Uso Atual do Imóvel: Prefeitura Municipal Câmara de Vereadores.

Proposta de Uso para o Imóvel: Prefeitura Municipal e Câmara de Vereadores.

Estado de Conservação Atual do Imóvel: Ótimo 
Caso o Imóvel passou por alguma reforma, descrever como e quando foi feita a mesma e quais 
os materiais que foram utilizados nessa(s) reforma(s) (tijolo, cimento, argamassa, etc.)

Passou por reforma no ano de 2003, sendo que foi feita a construção de 02 banheiros nos  Fundos e 
parte do assoalho danificado foi retirado sendo feita a substituição do mesmo por piso O restante foi 
usado cimento e uma ótima pintura, que agora deixa Agrolândia cada vez mais  bela.

Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel:
Pessoas antigas contam lendas sobre assombração e torturas que aconteciam nesse prédio.

Nome e Assinatura do Agente Cultural: Simone Schaffer
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