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ARQUITETURA ESPECIAL
(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)

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

MUNICÍPIO: Laurentino

Denominação do Local:  Seminário São Luiz Gonzaga

Nome e Endereço do Proprietário Atual:  IPAS (Instituto Popular  de  Assistência Social)  Rua: 
Alcides Munhos, nº 190 – Bairro Mercês, Curitiba, Paraná.   

Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel: IPAS (Instituto Popular 
de Assistência Social) Rua: Alcides Munhos, nº 190 – Bairro Mercês, Curitiba, Paraná.   

Ano de Construção: 1961

Endereço de Localização do Imóvel:  Rua: Irmã Maria Avosani,  s/n - Centro de Laurentino – 
Telefone – (47) 3546 1539

Importância do Imóvel para a Coletividade:  Foi o nosso seminário responsável por despertar a 
vocação religiosa em diversos jovens, que  tornaram-se sacerdotes posteriormente. 

Breve Histórico do Imóvel: O Seminário São Luiz Gonzaga dos Padres Capuchinhos, iniciou suas 
atividades no dia 12 de  Fevereiro de 1961, e encerrou suas atividades como seminário por ocasião da 
vinda,  a  Laurentino  do   Visitador  Geral,  Frei  José  Carlos  Pedroso  e  ficou  definido  que  seriam 
enviados  alguns  seminaristas   para  o  seminário  de  Ouro  –  SC,  e   outros  para  o  seminário  de 
Riozinho, no Estado do Paraná. Estas    decisões ocorreram em 17 de outubro de 1980.  Foi o nosso 
seminário  responsável  por  despertar  a  vocação  religiosa  em  diversos  jovens,  que   tornaram-se 
sacerdotes  posteriormente.  Os  Padres  que nasceram e  foram ordenados na  Igreja  Matriz   Santo 
Antônio  de  Pádua  de Laurentino,  são:  Padre  Ângelo  Chiarelli,  Padre  Hermínio  Tambosi,  Padre 
Moacir Nasato, Padre Valdir Possamai; Padre Hélio de Andrade; Padre Osmar de Oliveira; Padre 
Arno Dalmônico, Padre Juarez Testoni. O Seminário ficou fechado durante alguns anos e em 1997 
foi todo reformado, pintado e alugado  para funcionar como creche e atual  Centro de Educação 
Infantil Infância Feliz que atende 130  crianças aproximadamente.É um lugar amplo com muitas 
salas, cozinha, refeitório e banheiros.     Em 1996 com a Lei de Diretrizes de Base à creche municipal 
mudou de assistencial para educacional passando a se chamar Centro de Educação Infantil Infância 
Feliz.

Uso Original do Imóvel: despertar a vocação religiosa nos jovens do município e região. Lugar de 
concentração, estudos mais aprofundados em Deus e na oração. 

Uso Atual do Imóvel: Centro de Educação infantil Infância Feliz que atende aproximadamente 130 
crianças de 0 até 6 anos de idade. Com o objetivo de fazer com que a criança aprenda a se relacionar 
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com os colegas e demais pessoas do seu cotidiano através de brincadeiras, atividades coordenadas 
pelos educadores, e conseqüentemente a criança aprende a respeitar as normas para melhor convívio 
social, trabalhamos sempre tendo em vista o cuidar e o educar, para o melhor desenvolvimento da 
criança em todos os sentidos: físico, social, afetivo e psicológico.

Proposta de Uso para o Imóvel: Preservar o prédio como local de reuniões e Centro de Educação 
Infantil até a nova construção em  local apropriado.

Estado de Conservação Atual do Imóvel: 

Está preservado na sua originalidade e bem cuidado, sempre realizando manutenção em tudo que for 
necessário para o bom funcionamento do Centro de Educação Infantil.

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.)

Em 1997 a  prefeitura  realizou a  reforma completa  no Seminário,  onde eram salas grandes  para 
reuniões foram colocadas divisórias de madeira para fazer salas menores com adaptação de portas,   e 
banheiros  infantis,  a  piscina  foi  aterrada  e  construída  um  galpão  com  areia  para  as  crianças 
brincarem, na cozinha foi construído um balcão de madeira como divisória para utilizar o espaço 
como refeitório. Todo prédio foi pintado.  Em 2005 foram pintadas algumas salas e uma sala foi 
implantada a brinquedoteca (sala própria para  brinquedos).

Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel:

Nome e Assinatura do Agente Cultural:  Maria Terezinha Avi e Zenir Ferrari

Data de Preenchimento do Formulário: 10 de abril de 2006.


