
PROJETO RESGATE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
ALTO VALE DO ITAJAÍ

FORMULÁRIO 3

ARQUITETURA ESPECIA  L  
(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)

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

MUNICÍPIO: Ibirama.
Denominação do Local: Biblioteca Pública Municipal.
Nome e Endereço do Proprietário Atual: Prefeitura municipal, Praça da Bandeira, s/n
Nome  dos  Proprietários  Anteriores  e  Datas  de  Propriedade  do  Imóvel: Empresa  particular, 
Governo federal, governo municipal.
Ano de Construção: 1913 a 1915, aproximadamente.
Endereço e Localização do Imóvel: Praça da bandeira, s/n.
Importância  do  Imóvel  para  a  Coletividade:  Conservação  para  o  conglomerado  arquitetônico 
Histórico do município.
Breve Histórico do Imóvel: Construído aproximadamente em 1913, sito a Praça da Bandeira s/n, em 
estilo enxaimel, com 2 pisos, sótão, várias aberturas grandes com detalhes na parte superior. Não foi 
usado o engradado de madeira como base de sustentação para os tijolos.
No prédio  são  desenvolvidas  atividades  bem diversificadas,  desde  a  época  de  sua  fundação.  No 
período de 1915 à 1938, funcionou como escola alemã.
De 1939 à 1942, foi instalada a 6a companhia do 13º regimento de infantaria sediado em Ibirama 
durante a segunda guerra mundial.
A partir de 1942, até 1952, o prédio passou por reformas e foi alterado em sua estrutura.
Em 1952, o prédio foi usado como prefeitura municipal. Em outros tempos foi delegacia de polícia, 
fórum, etc.
Atualmente o prédio é utilizado como Biblioteca Pública Municipal e Arquivo Público do município.
O imóvel construído no século passado é de grande relevância histórica para o município de Ibirama, e 
está passando por reformas no momento.
Uso Original do Imóvel: Escola Alemã.
Uso Atual do Imóvel: Biblioteca pública, Arquivo público municipal.
Proposta de Uso para o Imóvel: 
Estado de Conservação 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.):
Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel:

Nome e Assinatura do Agente Cultural:   Wilde Bauner                                                              
Data do Preenchimento do Formulário:


