
PROJETO RESGATE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
ALTO VALE DO ITAJAÍ

ARQUITETURA ESPECIAL

MUNICÍPIO: JOSÉ BOITEUX
Denominação do Local: Antiga Casa Paroquial
Nome e Endereço do Proprietário Atual: A Antiga Casa Paroquial encontra-se ao lado da Igreja São 
Sebastião, no alto de um morro que localiza-se no início da Rua 13 de Maio.
Nome  dos  Proprietários  Anteriores  e  Datas  de  Propriedade  do  Imóvel: O  terreno  onde  foi 
construída  a  Antiga  Casa  Paroquial,  encontra-se  no  terreno  que  pertenceu  ao  senhor  Florindo 
Sevegnani que doou o terreno a Comunidade Católica em 1927, mas a casa só foi construída alguns 
anos mais tarde.
Ano de Construção: Por volta de 1942, não se sabe a data certa.
Endereço de Localização do Imóvel:  Encontra-se a Rua 13 de Maio, centro da cidade ao lado da 
Igreja São Sebastião e de uma belíssima figueira.
Importância do Imóvel para a Coletividade:  Na época em que foi construída servia como abrigo 
para o padre que lá vivia e para guardar os documentos da paróquia. Nunca se teve a intenção de 
transforma –lá em museo, casa da cultura ou outro tipo de casa.
Breve Histórico do Imóvel: A casa foi construída pela necessidade de abrigar o padre, que na época 
trabalhava na comunidade, pois, ele não tinha onde morar e também lá era onde encontrava-se toda a 
documentação  da  paróquia,  desde  certidões  de  casamento,  registros  de  batismos  enfim  toda  a 
documentação, onde que, só o padre tinha acesso e podia fazer.
Uso Original do Imóvel: Servia para abrigar os párocos que por nossa cidade passaram e abrigar toda 
a documentação da paróquia. 
Uso Atual do Imóvel: No momento abriga uma família que cuida da conservação da casa e da Igreja 
Antes disso lá acontecia os encontros semanais do Clube de Mães.
Proposta de Uso para o Imóvel: Para abrigar os párocos que por nossa comunidade passaram.
Estado de Conservação Atual do Imóvel: Necessitando de reformas.
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.)  Sofreu 
reformas por volta do início dos anos 90, no banheiro e na área de lavação, por conta da pessoa que na 
época lá residia.
Observações  Gerais/Curiosidades  sobre  o  Imóvel:  Possui  paredes  duplas,  revestidas  até 
determinada altura em madeira, em alguns dos quartos. Apresenta formato de arco na parte frontal, 
com tendência da arquitetura Romana.
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