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ARQUITETURA ESPECIAL
(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)

MUNICÍPIO: DONA EMMA/SC
Denominação do Local: Sociedade Avai.
Nome e Endereço do Proprietário Atual: Horst  Schwarz, Rua: Estrada Geral –  Município 
de Dona Emma/SC.
Ano de Construção:  Em julho de 1923. Endereço: Rua: Estrada Geral – Dona Emma/SC – 
Cep: 89l55-000
Importância do Imóvel para a Coletividade: Sede da Sociedade dos Atiradores de Dona 
Emma  (Schützenvereine). 
Breve Histórico do Imóvel:  A Sociedade de Atiradores tinha sede própria, no começo foi 
construído um galpão pequeno de madeira, pois os sócios e os recursos eram poucos. Em 
1931 o  primitivo  galpão  foi  demolido  e  no  mesmo lugar  construído  um amplo  salão  de 
madeira com 13 x 7,50 m, coberto com  telhas de barro. Em 1939 com a segunda guerra 
Mundial teve suas atividades proibidas e o clube suas portas fechadas. Em 1944  fundaram 
uma nova entidade recreativa com o nome de Sociedade Esportiva Avaí,  adotando como 
esporte principal o futebol. Assim, os sócios da sociedade de Atiradores fazem a doação e 
transferem a sede do atual local, para as propriedades de Andréas Schwarz. Em 1952 foi feito 
uma  tentativa  de  reorganização  da  sociedade  de  Atiradores  com  encaminhamento  para 
registros  em  cartório  através  de  uma  comissão  provisória,  mas  ao  que  tudo  indica  não 
obtiveram êxito, esta foi a última reunião oficial da qual se tem notícia.  
Uso Original do Imóvel: Sede da Sociedade Desportiva de Dona Emma.
Proposta de Uso para o Imóvel: O espaço seria ótimo para acampamentos e lazer por estar 
em local  afastado do centro e é agraciado por um ambiente natural cercado por árvores e 
plantas ornamentais.
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)  (tijolo,  cimento,  argamassa,  etc).   O 
Proprietário faz a manutenção periodicamente.
Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel: Hoje a sociedade encontra-se desativada 
e o local é usado apenas para festas particulares.

Nome e Assinatura do Agente Cultural: Neide Chiminelli
Data do Preenchimento do Formulário: 27/05/2006. 


