
APOIO

REALIZAÇÃO

Pavimento Inferior Via Parque, S/N - Cruzeiro
Cep: 89990-000

Fone: (49) 3344-8526

Museu Lourenciano
Comercindo Pederssetti

CONTATO

Prefeitura Municipal de 
São Lourenço do Oeste

Instituto Cultural São Lourenço

Projeto realizado pelo Governo do Estado de Santa 
Catarina,  por meio da Fundação Catarinense de 

Cultura, com recursos do Prêmio Elisabete Anderle de 
Apoio à Cultura∕Patrimônio Cultural – Edição 2019.

PRODUÇÃO TÉCNICA

Catavento - Gestão e Produção Cultural

Gestão e salvaguarda dos acervos do



Sobre o Projeto Sobre o Museu Lourenciano 
Comercindo Pederssetti e o 

Instituto Cultural São Lourenço – ICSL Gestão e salvaguarda dos acervos do Museu 
Comercindo Pederssetti de São Lourenço do Oeste, 
SC é uma iniciativa que teve a finalidade e de 
dinamizar a gestão e a preservação dos acervos do 
Museu.

Objetivos:

Elaborar o Plano Museológico da instituição, 
tendo por base a Lei 11.904/2009 – Estatuto 
dos Museus, a fim de garantir a preservação do 
patrimônio cultural musealizado;

Realizar pesquisa para produção de um vídeo 
institucional apresentando aspectos do processo 
histórico de criação do Museu e dos acervos que 
encontram-se musealizados na instituição;

Realizar contrapartidas sociais por meio de 
oficinas de educação patrimonial com a finalidade 
de dinamizar ações educativas que envolvam os 
temas e acervos do museu, bem como formas de 
sustentabilidade e preservação do patrimônio 
cultural local e regional.

O Museu Histórico Municipal Comercindo 
Pederssetti, atualmente denominado Museu 
Lourenciano Comercindo Pederssetti, é uma 
entidade municipal, criada pela Lei N. 1.296/2001 
com a finalidade de proteger os documentos, 
obras e bens de valor histórico, artístico e cultural 
da localidade. A instituição visa também a 
preservação dos monumentos e paisagens naturais 
notáveis e sítios arqueológicos no âmbito do seu 
território. Além dos documentos e fotografias, o 
Museu abriga acervos tridimensionais compostos 
por ferramentas de trabalho, móveis antigos e 
utensílios domésticos que representam a história 
e a cultura da colonização italiana da localidade.

O Museu esteve fechado por quase 10 anos 
e reabriu em 2019, para atender estudantes de 
todos os níveis que realizam pesquisa nas áreas 
das ciências humanas e sociais. Realiza exposições 
temáticas, ações educativas e eventos de caráter 
artístico e cultural.

Atualmente, a instituição está sob os cuidados 
do Instituto Cultural São Lourenço, uma autarquia 
fundada em março de 2007 que preza pela 
preservação da história e da memória local, bem 
como pela produção e manutenção de oficinas, 
mostras, festivais e espetáculos de artes cênicas 
e música, eventos, atendendo crianças, jovens, 
adultos e pessoas da terceira idade da comunidade 
local e circunvizinha. 


