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FORMULÁRIO 3

ARQUITETURA ESPECIAL
(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)

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

MUNICÍPIO:  Salete

Denominação do Local: Seminário Nossa Senhora da Salete -  Cattoni Tur Park Hotel Salete

Nome e Endereço do Proprietário Atual:   Azodir Cattoni - Rua Espírito Santo  -  Centro.

Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel: 

Em 1970 Congressão dos Missionários do Espírito Santo

Ano de Construção:  Começou a ser construída em  1959, inaugurada em 1970 e reformada em 2002.

Endereço de Localização do Imóvel:  Rua Espírito Santo - Centro

Importância do Imóvel  para a Coletividade:   Foi  o  celeiro  de  formação de  muitos padres .  Hoje 
Geração de Empregos, Conservação do Patrimônio e Fonte Turística. 

Breve  Histórico  do  Imóvel:  Em 1959  a  Diocese  de  Joinville  vendeu,  para  os  padres  espiritanos  o 
Seminário do Morro de Salete, pois numa reunião do clero, realizada na cidade de Lontras, em 28 de maio 
de 1958, foi decidida e construção de um novo prédio, em Taió. O prédio deveria ser entregue em 01 de 
junho de 1960. A severidade dos vigários de Ribeirão Grande em relação a religião, a incessante  luta 
pelas vocações sacerdotais  e  a construção dos seminários, muito contribuiram para que Ribeirão Grande 
e depois Salete se transformasse num celeiros de padres . Por força disso  conseguimos que fosse então 
construído aqui em Salete. Em poucos dias ficou decidido construir o Seminário na Praça. O terreno de 3 
hectares foi vendido barato por Samuel Rohden, família  Vitória e Família Fregúlia. Enquando o novo 
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Seminário não ficava pronto os seminaristas ficaram hospedados no hospital. Em 1962 devido ao péssimo 
estado do hospital e o grande número de   seminaristas  foram transferidos para o Morro de Salete. Ali 
funcionou os dois primeiros anos do  ginásio. Em 1964 ouve uma nova mudança. Embora ainda não 
estivesse pronta em 1964 os seminaristas que já atingiam um numero elevado mudaram-se para o novo 
Seminário. O Seminário passou a ser Seminário- Ginásio . Algum tempo após  aconteceu uma  crise 
frustrante sobre os professores.  Pois era misturado o Ensino Básico a Religião. Em 2001 foi vendido a 
Azodir Cattoni e a   Cattoni Tur Park Hotel/Salete foi criada no ano de 2002, reformando e agregando 
novas construções ao antigo Seminário “Nossa Senhora da Salete” da Congregação dos Missionários do 
Espírito Santo que acabou de ser construído em construído em 1970 em substituição  ao Seminário do 
Morro vendido. O estabelecimento tinha inicialmente cunho religioso onde passaram milhares de jovens 
com vocação religiosa, após seguido por estudos gerais, dando  início a uma caminhada de sucesso para 
muitos jovens.  O Senhor Azodir Cattoni  (estudante deste  seminário),   empresário,  objetivou investir 
principalmente no Turismo Religioso, dando seqüência a  um Projeto Turístico Religioso e conservação 
do Patrimônio Histórico existente. 

Uso Original do Imóvel: Formação de Seminaristas - Padres

Uso Atual do Imóvel: Cattoni Tur Park Hotel Salete para Turismo Religioso 

Proposta de Uso para o Imóvel: Manter a estrutura original existente, buscando  o Turísmo Religioso.

Estado de Conservação Atual do Imóvel: Ótimo, reformado em 2002.

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, granito, gesso, )  Foi logo restaurado ( granito, gesso, iluminação) em 2002.

Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel: 

Nome e Assinatura do Agente Cultural: Terezinha Aparecida Marcos Feldhaus

Data de Preenchimento do Formulário:  Salete, 13 de março de 2006.


