
PROJETO RESGATE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
ALTO VALE DO ITAJAÍ

FORMULÁRIO 3

ARQUITETURA ESPECIAL
(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)

MUNICÍPIO: AGRONÔMICA

Denominação do Local: Casa do Sr: Durval Claudino dos Santos

Nome e Endereço do Proprietário Atual:  Herdeiros do Sr: Durval

Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel:Não existente

Ano de Construção: década de quarenta

Endereço de Localização do Imóvel: Rua 15 de novembro  / centro

Importância do Imóvel para a Coletividade: Além de ser casa de morada, foi casa de comércio 

(secos e molhados) funcionou ali o primeiro cartório de registro civil, a biblioteca municipal Paulo Bitencurt. 

Breve Histórico do Imóvel: Esta casa foi construída na década de quarenta  entre 1945 a 1950

Aproximadamente,  houve uma pequena paralisação na  construção porque  dona  Leopoldina,  esposa  do Sr. 
Durval esteve doente  só recomeçando  após sua recuperação. A casa de tijolos maciço  o pedreiro mestre foi o 
Sr. José Schmitz  com outros  (serventes). No seu interior podemos perceber que era uma das mais requintada 
da  época,  possui  um assoalho  de  madeira  de  lei  muito  bonito,  banheiro  com banheira,  uma  casa  muito 
espaçosa. 

Uso Original do Imóvel:Casa  de morada e de comércio.

Uso Atual do Imóvel: Casa de morada e de comércio.

Proposta de Uso para o Imóvel:Um dos mais belo local para  um centro cultural e homenagear  

o casal que o construir batizando-o  de Centro Cultural Durval e Leopoldina Claudino.

Estado de Conservação Atual do Imóvel: Bom

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.)

Foi anexado toldos, o que tirou a beleza original da casa.

Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel: A casa de comércio se transformou em 

supermercado, quando foi criada  vendia de tudo, até tecidos  e a este tipo de venda denominava-se secos e 
molhados

Nome e Assinatura do Agente Cultural: Bernardete Furlani Rosa
 Data de Preenchimento do Formulário:  25/06/06


