
PROJETO RESGATE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
ALTO VALE DO ITAJAÍ

ARQUITETURA ESPECIAL

MUN IC ÍP IO:  JOSÉ  BOITEUX
Denominação do Local: Casa Antiga do senhor Pascoal
Nome e Endereço do Proprietário Atual: Esta casa hoje, pertence ao senhor Pascoal Jacinto ela esta 
localizada na localidade de Caminho Moema.
Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel:  O primeiro proprietário 
deste terreno e quem construiu esta casa foi o senhor José Tottene em 1938 alguns anos mais tarde 
por volta de 1970 senhor José vendeu para o senhor Norberto Nascimento que em 1985 passou para 
seu Filho Valmor Nascimento que em 1990 vendeu para o senhor Pascoal Jacinto. 
Ano de Construção: 1938
Endereço  de  Localização  do  Imóvel:  Localiza-se  na  localidade  de  Caminho  Moema,  a  três 
kilometros do centro da cidade de José Boiteux.
Importância  do  Imóvel  para  a  Coletividade:  Desde  sua  construção,  esta  casa  sempre  abrigou 
famílias que nela moravam, nunca teve utilidade comercial ou para outros fins.
Breve Histórico do Imóvel: Quando em 1938 o senhor José Tottene, adquiriu o terreno e iniciou a 
construção da casa, a fez com intenção de abrigar sua esposa a senhora Josefina e seus filhos no 
terreno aos fundos da casa plantava arroz para o seu sustento e de sua família.
Uso Original do Imóvel: Para moradia
Uso Atual do Imóvel: Para moradia
Proposta de Uso para o Imóvel: Apenas para moradia, o atual morador não tem interesse em tombar 
como patrimônio  histórico  ou  para  fins  comercial.  Ela  deverá  em breve  ser  reformada,  mas,  em 
conversa com o atual proprietário é possível que ele mantenha sua arquitetura a preserve. 
Estado de Conservação Atual do Imóvel: Razoável, necessitando de reformas, uma restauração para 
dar a ela uma nova imagem mantendo assim, viva a sua origem italiana.
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.).Nunca 
passou por reformas.
Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel:  O terreno, quando comprado pelo senhor José, 
foi adquirido para cultivar a plantação arroz e conforme ia fazendo-se as colheitas a casa ia sendo 
construída. Sua arquitetura é toda original, conforme acima citado, nunca passou por reformas. As 
pessoas que lá moraram e que hoje encontram-se em outras cidades, e até mesmo em outro estado 
sempre que visitam José Boiteux procuram passear na casa para relembra da vida que tiram lá quando 
lá moravam.
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