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ARQUITETURA ESPECIAL
(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)

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

  
MUNICÍPIO: Santa Terezinha

Denominação do Local: Casa residencial.

Nome e Endereço do Proprietário Atual: Otto Erico Heyse Estrada geral Morro do Taió.

Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel:  Desde a construção a 
propriedade pertence ao Senhor Otto Erico Heyse.

Ano de Construção: Foi construída no ano 1960.

Endereço de Localização do Imóvel: Estrada Geral Morro do Taió.

Importância do Imóvel para a Coletividade: Essa casa destaca-se por sua beleza original, fazendo 
com que as pessoas que a visitam voltem no tempo em que a simplicidade tinha mais valor.    A 
preservação e restauração são de fundamental importância para que seja um ponto turístico ao  nosso 
Município.

Breve Histórico do Imóvel:  foi  construída em 1960 por carpinteiros de uma outra  comunidade 
vizinha.  Ali perto existia um serralheria que pertencia à mesma família. Esta casa ficou conhecida 
por ser a   casa mais bonita que havia nessa região, essa mesma família morava na localidade de 
Moema no  Município de Itaiópolis, após a construção da casa vieram para Santa Terezinha que em 
1960  também pertencia a Itaiópolis, hoje algumas pessoas dessa família residem em Itaiópolis e 
outras aqui em Santa Terezinha.

Uso Original do Imóvel: residencial.

Uso Atual do Imóvel: residencial.

Proposta de Uso para o Imóvel: Patrimônio Histórico do município.

Estado de Conservação Atual do Imóvel: A interesse do proprietário em restauração com o apoio 
financeiro da prefeitura para a visitação como ponto turístico.

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.) Não houve 
reforma até então.

Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel:

Nome e Assinatura do Agente Cultural: Ana Cleia Schwetler Fermandes

Data de Preenchimento do Formulário: 23/05/2006


