
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: Santa Terezinha

Denominação do Local: Ponte Coberta

Nome e Endereço do Proprietário Atual: Prefeitura Municipal de Santa Terezinha, Estrada  Geral 
Salto Iraputã.

Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel: Prefeitura Municipal de 
Santa Terezinha

Ano de Construção: Não se tem uma data especifica de construção foi entre os anos 1979 e 1980.

Endereço de Localização do Imóvel: Estrada Geral Salto Iraputã.

Importância do Imóvel para a Coletividade: Por ser única ponte coberta no município, e fazer a 
ligação dele com o município de Papanduva, por isso sua importância.

Breve Histórico do Imóvel: Levou mais ou menos seis meses para ser construída.

Uso Original do Imóvel: Ponte de acesso a Papanduva.

Uso Atual do Imóvel: Ponte de acesso a Papanduva.

Proposta de Uso para o Imóvel: Ponte de acesso a Papanduva. Ela foi feita coberta para ter mais 
durabilidade, concerteza que uma boa reforma e restauração seria importante para a preservação 
desse patrimônio como um ponto turístico para o Município.

Estado de Conservação Atual do Imóvel: esta em bom estado de conservação.

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.)

Desde sua construção não houve reforma.

Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel:  a inauguração deste patrimônio foi feita com 
uma grande festa com doações da comunidade, e por ter sido uma novidade para a comunidade 
vieram pessoas de muito longe para festa.  As vigas foram feitas de Ipê, que foi doado por pessoas da 
comunidade.

Nome e Assinatura do Agente Cultural: Ana Cleia Schwetler Fernandes

Data de Preenchimento do Formulário: 23/05/2006


