
                                                                                          
PROJETO RESGATE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
ALTO VALE DO ITAJAÍ

FORMULÁRIO 3

ARQUITETURA ESPECIAL
(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)

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

MUNICÍPIO: Ibirama.
Denominação do Local: Igreja Santo Huberto.
Nome e Endereço do Proprietário Atual: Rua praça da Matriz, nº 10. Comunidade Católica
Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel: Comunidade Católica.
Ano de Construção: 1971.
Endereço e Localização do Imóvel:
Importância  do  Imóvel  para a  Coletividade:  Local  onde  a  comunidade  se  reúne  para  celebrar 
momentos de orações, casamentos, batizados, 1a comunhão, sacramento da crisma, etc.
Breve Histórico do Imóvel: Igreja Santo Huberto, sito a Rua Praça da Igreja Matriz, nº 10. construída 
no período 07 de novembro(1971) benção da pedra fundamental(12/11/1977) inauguração.
Seus destaques são o crucifixo com o cristo ressuscitado e o sacrário de autoria de escultores alemães.
Santo Huberto, padroeiro da comunidade católica de Ibirama desde os primórdios de sua fundação em 
22 de fevereiro de 1905, é pouco conhecido no Brasil ao contrário da Bélgica onde é um dos santos 
mais populares.
Segundo se sabe é a única igreja do nosso país com este padroeiro.
Torre Padre José Brandel, inaugurada em 30/07/2006, tem 16 metros de altura e foi revestida com 
pedra da região. Está localizada junto a igreja matriz Santo Huberto e nela estão instalados quatro 
sinos de bronze adquiridos pela comunidade em 1951.
Acervo Histórico Padre José Brandel, localizado na rua três de maio nº 365, no prédio Hansahoehe. 
Contém fotos, documentos, indumentárias, objetos relativos a vida espiritual da comunidade católica 
de Ibirama.
Uso Original do Imóvel: Celebrações religiosas
Uso Atual do Imóvel: Celebrações religiosas.
Proposta de Uso para o Imóvel: 
Estado de Conservação do Imóvel: Bom.
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.):

Nome e Assinatura do Agente Cultural:   Wilde Bauner
Data do Preenchimento do Formulário:


