
PROJETO RESGATE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
ALTO VALE DO ITAJAÍ

FORMULÁRIO 3

ARQUITETURA ESPECIAL
(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)

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

MUNICÍPIO: Agrolândia.

Denominação do Local:  Propriedade Indústria Siegel.

Nome e Endereço do Proprietário Atual: Propriedade Indústria Siegel

Rua dos Pioneiros , Bairro Ipiranga.

Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel:

Primeiramente esta casa pertencia ao Sr. Leopoldo Procknow, assim passando para Carl Marx  Siegel e 
Richard Siegel e atualmente pertencendo a Indústria Siegel.

Ano de Construção: 1930.

Endereço de Localização do Imóvel: Rua dos Pioneiros, Bairro Ipiranga.

Importância do Imóvel para a Coletividade:

Tem uma fantástica importância, pois é considerada uma das residências mais antigas do   município, 
sendo construída dentro do estilo germânico naquela época.

Breve Histórico do Imóvel: Uma das mais antigas residências do Bairro Ipiranga, construída em estilo 
enxaimel, na década de 30, onde residiu um dos Pioneiros, Sr Leopoldo Procknow.

Uso Original do Imóvel: Residência.

Uso Atual do Imóvel: Residência.

Proposta de Uso para o Imóvel:

Temos uma proposta de venda do imóvel para a Prefeitura Municipal, mas isto não será para  agora.

Estado de Conservação Atual do Imóvel:

A estrutura do prédio não se encontra em estado bom,  precisando assim  de uma reforma para voltar ao 
seu  encantamento natural, e que as pessoas comecem a perceber a importância da mesma para  a cidade.

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.)

Sim no ano de 1961, ou seja  a 45 anos atrás  e  isto  é muito tempo,  por isso ficou alguns anos sem 
moradores onde o vandalismo tomou conta, e agora encontra-se em precária condição, precisando assim 
urgente reforma.

Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel:



Nome e Assinatura do Agente Cultural: Simone Schaffer

Data de Preenchimento do Formulário: 13/03/2006


