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ARQUITETURA DIFERENCIADA
(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)

MUNICÍPIO: Braço do Trombudo

Denominação do Local: Asilo de Velhos  Recanto do Sossego

Nome e Endereço do Proprietário Atual: O Ancionato pertence a Igreja Evangélica de  Confição 
Luterana do Brasil, mais é administrado pelo Pastor.

Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel:

Ano de Construção: 1936

Endereço de Localização do Imóvel: SC 416 – KM 10, Braço do Trombudo

Importância do Imóvel  para a Coletividade:  O Asilo  é  de  grande importância  par  todos por, 
abrigar pessoas que muitas vezes não tem com quem ficar e nem onde ficar.

Breve Histórico do Imóvel: A idéia nasceu em 1936, por um pastor da Igreja Batista na cidade de 
Presidente Getulio, que acolheu oito idosos carentes na casa pastoral.  Em seguida as instalações 
foram ampliadas para abrigar outros idosos, pois naquele tempo não existia a previdência social e 
quando a pessoa podia mais trabalhar e sem parentes para ampará-las, poderia até morrer de fome. 
Com a morte  do pastor  fundador,  a  ação social  foi  interrompida até  qe o pastor  Richard Laum 
empenhou-se no sentido de trazer o ancionato para Braço do Trombudo.
A mudança ocorreu em 1942, de caminhão e trem, dentro de uma dificuldade enorme, pois naquele 
tempo não havia energia elétrica, banheiros e ninguém era aposentado.
Os primeiros passos do ancionato em Braço do Trombudo foram possíveis graças as doações da 
comunidade e de muitos trabalhos voluntários.
Tudo isto fez com que mis de 1500 idosos já foram acolhidos no ancionato nestes setenta anos de 
funcionamento ininterrupto.
Atualmente são 66 pessoas internados no ancionato mas varias delas não são idosos, são pessoas que 
moravam na  rua  e  foram encaminhadas  pela  assistência  social  das  prefeituras,  com deficiência 
mental ou física.

Uso Original do Imóvel: abrigar idosos e pessoas com deficiencia

Uso Atual do Imóvel: Abrigar idosos.

Proposta de Uso para o Imóvel: Continuar abrigando pessoas idosas e pessoas com deficiência.

Estado de Conservação Atual do Imóvel: Regular 
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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.)

Diversas reformas e adaptações foram implantadas para adequar os espaços físicos as necessidades e 
segurança dos  hospedes:  extintores,  luzes  de  emergência,  indicadores  luminosos   de  saída,  fitas 
antiderapantes nas escadas para facilitar a locomoção dos internos e foram  instalados 10 bebedouros 
Europa, os 3 refeitórios receberam mesas e cadeiras padronizadas, ar  condicionado, ventiladores de 
teto    e as refeições passam a ser servidas através de balcões de Buffet.

Observações  Gerais/Curiosidades  sobre  o  Imóvel:  O  Ancionato  Recanto  do  Sossego  é  uma 
FUNDAÇÃO instituída pela IECLB e administrada por um Conselho Diretivo, e tem por finalidade 
acolher e amparar, indistintamente, pessoas idosas ou portadoras de deficiência.

Conselho Diretivo: 

           Presidente: Asta Kolm

           1º Vogal: P. Rolf Pickart

           2º Vogal: Alderino Kiefer

           Diretor Executivo: P. Aldemis Rodolfo da Cunha

Nome e Assinatura do Agente Cultural:

Data de Preenchimento do Formulário


