
PROJETO RESGATE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
ALTO VALE DO ITAJAÍ

FORMULÁRIO 1
ARQUITETURA DIFERENCIADA
(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)

(Barragens/Represa, Chaminés, Estufas de Fumo, Moinhos, Rodas d’água, Pontes, Carvoeiras, Alambiques, etc.)

MUNICÍPIO: Mirim Doce

Denominação do Local: Residência Família Fronza

Nome e Endereço do Proprietário Atual: Márcio Fronza – Rua Alfredo Cordeiro, centro - Mirim Doce

Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel: 
1939 a 1980 Agro Industrial Bruno Heidrich
1980 Família Fronza

Ano de Construção: 1939

Endereço de Localização do Imóvel: Rua Alfredo Cordeiro, Centro - Mirim Doce

Importância do Imóvel para a Coletividade: Local onde foi realizada a primeira missa Evangélica de 
Confissão Luterana na comunidade, traz importantes lembranças do desenvolvimento econômico.

Breve Histórico do Imóvel: O imóvel foi construído com o intuito de abrigar o senhor Bruno Heidrich, 
proprietário da Agro Industrial Bruno Heidrich, quando este vinha de Rio do Sul para visitar a empresa. 
Após passou a ser usada como moradia da família Fronza.

Uso Original do Imóvel: Moradia.

Uso Atual do Imóvel: Moradia

Proposta de Uso para o Imóvel: Os proprietários têm interesse de preservar o imóvel sem o tombamento 
do mesmo.

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 substituído as janelas, que antes eram de abrir para fora, por janelas de correr. Havia um cômodo na 
casa usado como lavanderia, onde existia também mesas para apoiar gamelas para lavar louças. Neste 
cômodo, o chão era de tijolo maciço disposto no chão batido. Este cômodo foi substituído por alvenaria.

Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel: Durante a segunda guerra mundial, com a proibição 
do uso das línguas alemã e italiana, esta casa foi utilizada para celebração de missas e cultos ecumênicos 
da congregação evangélica de confissão luterana. Estas celebrações eram feitas às escondidas, pois eram 
feitas em alemão.
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