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ARQUITETURA ESPECIAL
(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)

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

     

MUNICÍPIO: Atalanta
Denominação do Local: Igreja Católica São José

Nome e Endereço do Proprietário Atual:
Endereço: Rua São José – Centro – Atalanta - SC

Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel:
(não existe registro)

Ano de Construção: A primeira Igreja foi construída no ano de 1938 e em 1946 uma nova igreja foi 
construída.

Endereço de Localização do Imóvel:
Rua São José – Centro – Atalanta - SC

Importância do Imóvel para a Coletividade:
A igreja representa a casa de Deus, onde as pessoas re reúnem para fazer sua orações, meditar, 
cantar, etc. Muitas pessoas da comunidade (muitas já falecidas) ajudaram na construção dessa igreja.

Breve Histórico do Imóvel:
Os primeiros moradores que se estabeleceram onde hoje se situa a sede de Atalanta eram Católicos. 
Quando ainda não tinha a igreja, se reuniram na casa de Oscar e Adela Meurer para fazerem suas 
orações.   Em 1938 trataram de construir uma igreja, que levou dois meses para ser construída e era 
coberta com tabuinha. Como a comunidade foi crescendo resolveram fazer uma nova igreja em 1946. 
As  missa eram rezadas em alemão e o primeiro capelão Sedani Lima traduzia para o português. 
Sedani foi capelão até o ano de 1972, depois quem ocupou seu lugar foi o Sr Osvaldo Krammer.
O padroeiro da  igreja  é  São José,  quem doou a  imagem foi  o  Sr  Matias  Sense,  que residia  no 
município de Ituporanga.

Uso Original do Imóvel:
Igreja.

Uso Atual do Imóvel:
Igreja.
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Proposta de Uso para o Imóvel:
Através da Igreja começar a explorar o Turismo religioso no município. 

Estado de Conservação Atual do Imóvel:
A igreja passou por algumas reformas e esta conservada.

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 se tem dados) 
Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel:
As informações sobre a igreja foram tiradas de um trabalho de Educação Infantil que as professoras 
Aguida Kohl Amelco e Jane Maria Feder Jochem, desenvolveram no município. 

Nome e Assinatura do Agente Cultural: Jaqueline Pesenti

Data de Preenchimento do Formulário: 02/05/2006


