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ARQUITETURA ESPECIAL 

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

Alambiques, etc.)

MUNICÍPIO: Vidal Ramos
Denominação do local: Casa do Seu Ivo Schmitz
Nome e Endereço do proprietário atual: Avenida Jorge Lacerda - Centro – Vidal Ramos.
Nome dos proprietários anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel:
Paróquia – 1951
Ivo Schmitz - 1970
Ano de Construção – 1951
Endereço de localização do Imóvel – Praça Nereu Ramos - Centro – Vidal ramos.
Importância do Imóvel para a coletividade Construído para um salão paroquial. Funciona no 
local as festas religiosas e espaço para vacinação coletiva em épocas de campanha. Demais 
eventos no município eram realizados nesse espaço.
Breve Histórico do Imóvel –  Foi construída para ser um salão paroquial por pessoas da 
comunidade, depois foi vendida para um particular que a transformou numa residência. 
 Uso Original do Imóvel – salão paroquial.
Uso Atual do Imóvel – residência.
Proposta de uso para o Imóvel – salão paroquial. 
Estado de Conservação do Imóvel – Ótimo estado de conservação.
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).
Passou por uma reforma em meados de 1980, usou-se telhas, madeira, cimento, areia, lajotas, 
tinta.
Passou por outra reforma em 2005 0 usou-se telhas, madeira, cimento. Areia, lajotas, tinta.
Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel – A madeira utilizada para a construção 
foi cortada numa comunidade vizinha e trazida arrastada pelos homens que a construirão. 
Próximo ao cemitério da cidade tinha um forno onde queimavam a cal para a construção. O 
tijolo foi fornecido por uma olaria no Centro da cidade. As mesmas pessoas que construíram 
várias casas no município ajudaram na construção do Salão Paroquial.
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