
PROJETO RESGATE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
ALTO VALE DO ITAJAÍ

FORMULÁRIO 1
ARQUITETURA ESPECIAL 

(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)
(Barragens/Represa, Chaminés, Estufas de Fumo, Moinhos, Rodas d’água, Pontes, Carvoeiras, 

Alambiques, etc.)

MUNICÍPIO: Vidal Ramos
Denominação do local: Igreja Católica do Salseiro
Nome e Endereço do proprietário atual:  Comunidade do Salseiro – Estrada geral, s/n – 
Salseiro - Vidal Ramos.
Nome dos proprietários anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel:
Comunidade do Salseiro – 1934 
Ano de Construção – 1934
Endereço de localização do Imóvel – Estrada Geral – Salseiro - Vidal ramos.
Importância  do  Imóvel  para  a  coletividade:  Celebração  de  culto,  ensaios  de  coral, 
catequese. 
Breve  Histórico  do  Imóvel –  Foi  construída  pela  própria  comunidade.  É  marcada  pela 
exuberância  dos  arabescos  que  cobrem  o  teto  e  as  laterais.  As  cores  internas  foram 
preservadas retocando algumas partes preservando as pinturas existentes no teto.
Uso Original do Imóvel – Igreja Católica do Salseiro.
Uso Atual do Imóvel – Cultos e catequese.
Proposta de uso para o Imóvel – cultos e catequese. 
Estado de Conservação do Imóvel – Necessita reparos.
Caso o Imóvel passou por uma reforma, descrever como e quando foi feita a mesma e 
quais os materiais que foram utilizados nessa(s) reforma(s) (cimento, tijolo, argamassa, 
etc).
Em 1997 passou por reforma utilizando telhas, cimento, e tinta. 
Observações  Gerais/Curiosidades  sobre  o  Imóvel:  O  assoalho,  de  ótima  qualidade  é 
conservado até hoje, inclusive as pinturas artísticas do seu interior.  Apesar de ter sido 
construída de forma bastante primitiva nenhuma rachadura apareceu na construção até hoje. 
Um morador da comunidade que viveu sua infância nessa comunidade, tendo a igreja como 
lembrança de uma vida feliz,  disse em entrevista que um dia,  se a construção estivesse 
prejudicada em sua conservação iria pagar para não deixar a construção ser modificada ou 
esquecida.

Nome e Assinatura do Agente Cultural:
Data de Preenchimento do Formulário:


