
PROJETO RESGATE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
ALTO VALE DO ITAJAÍ

ARQUITETURA ESPE  CIAL  

MUNICÍPIO: JOSÉ BOITEUX
Denominação do Local: Igreja Católica São Sebastião 
Nome e Endereço do Proprietário Atual: Diocese de Rio do Sul, a Igreja encontra-se a Rua 13 de 
Maio, no alto de um morro, logo que as pessoas chegam no centro de nossa cidade a avistam e lá de 
cima a vista é belíssima. Para entrar em contato com a Paróquia basta ligar para o telefone 3352 7232 
com o senhor Valdemiro, secretário da casa.
Nome  dos  Proprietários  Anteriores  e  Datas  de  Propriedade  do  Imóvel:  O  terreno  onde  foi 
construída a Igreja pertencia na época ao senhor Florindo Sevegnani que doou o terreno a Comunidade 
Católica para em 1927 para a construção da Igreja.
Ano de Construção: 1927
Endereço de Localização do Imóvel: Está localizada no centro da cidade, na Rua 13 de Maio com 
vista panorâmica da cidade, por situar-se em cima de um moro.
Importância do Imóvel para a Coletividade: Para celebrações religiosas
Breve Histórico do Imóvel:  Quando em 1927 o terreno foi doado para a construção da Igreja,  a 
comunidade  construiu  uma  pequena  Igreja  de  madeira,  infelizmente  não  encontra-se  registro 
fotográfico. No mesmo ano iniciaram a construção da Igreja com Pedras, puxadas com carroças por 
moradores que na época aqui habitavam e faziam parte da comunidade católica o que originou  o 
nome pela qual os mais antigos a chamam, a Igreja de Pedra.
Uso Original do Imóvel: Para celebrações religiosas. 
Uso Atual do Imóvel: Para celebrações religiosas. 
Proposta de Uso para o Imóvel: Sempre foi utilizada somente para fins de celebrações religiosas, e 
agora, a o interesse em tomba-la como Patrimônio Histórico para conseguir restaura-la e conserva-la.
Estado de Conservação Atual do Imóvel: Necessitando de reformas ou uma restauração.
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.
Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel: As pedras que foram utilizadas para a construção 
da Igreja foram tiradas de uma propriedade aqui mesmo do município e o tijolos foram doados por 
uma olaria que na época pertencia ao senhor José Darolt, foram utilizados mais de 120 mil tijolos 
Todo o material utilizado para a construção foi “puxado” por carroças que pertenciam a moradores 
que ajudaram a construir  a  igreja.  Nesta Igreja  encontra-se  um altar  belíssimo que foi  todo feito 
artesanalmente a mão e doado a Igreja por volta de 1937 ou 1938, não se sabe ao certo, pois não se 
encontra nenhum registro ou o nome da pessoa responsável pela obra, antigos moradores também 
não sabem  informar, só que o escultor residia na cidade de Rio dos Cedros.
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