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ARQUITETURA ESPECIAL
(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)

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

MUNICÍPIO: Santa Terezinha

Denominação do Local: Salão Comunitário.

Nome  e  Endereço  do  Proprietário  Atual:  Comunidade  Santa  Terezinha.  Centro  de  Santa 
Terezinha.

Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel:  Este salão desde a sua 
construção  pertence  à  comunidade  que  é  regido  por  uma  diretoria,  escolhida  e  eleita 
democraticamente pela comunidade.

Ano de Construção: 4 de maio de 1974 aconteceu a inauguração.

Endereço de Localização do Imóvel: Rua Bruno Pieczarka, centro.

Importância do Imóvel para a Coletividade: encontros culturais, religiosos, festivos.

Breve Histórico do Imóvel: foi construído em duas etapas por falta de recurso para finalizar a obra. 
O carpinteiro foi o Sr. Idalino Durda, sendo um membro da comunidade profissionalizado para esse 
tipo de construção.

Uso Original do Imóvel: eventos em geral.

Uso Atual do Imóvel: eventos em geral.

Proposta de Uso para o Imóvel: A intenção é que se faça uma restauração e que se conserve  para 
que seja de continuo uso.

Estado de Conservação Atual do Imóvel: 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.)

Primeira  reforma  em 2001,  construção  de  banheiros  internos  e  pintura  geral  do  imóvel  (tijolo, 
cimento, areia, tinta, pincéis...). Segunda reforma em 2005, troca de telhado de telha para eternite 
(eternite, prego, madeira).

Observações  Gerais/Curiosidades  sobre  o  Imóvel:  um  fato  marcante,  relatado  Sr.  Leopodo 
Blomkowski, presidente da diretoria na época da construção em 1974, foi que a festa de inauguração 
do Salão deu para pagar todas as despesas da construção, foi a maior festa da região.

Nome e Assinatura do Agente Cultural: Ana Cleia Schwetler Fermandes

Data de Preenchimento do Formulário: 23/05/2006


