
PROJETO RESGATE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
ALTO VALE DO ITAJAÍ

ARQUITETURA ESPECIAL

MUN IC ÍP IO:  JOSÉ  BOITEUX

Denominação do Local:  Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil

Nome e Endereço do Proprietário Atual: Comunidade Evangélica Luterana , a Igreja encontra-se 
na Avenida 26 de Abril, antes do centro da cidade é caminho para todos que chegam na cidade. A 
igreja não possue secretária nem alguém que fique lá como responsável.

Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel:  Consulado Alemão por 
volta de 1906, ano pela qual iniciaram sua construção.

Ano de Construção: 1906

Endereço de Localização do Imóvel: A Igreja encontra-se na Avenida 26 de abril, a aproximada- 
mente dois kilometros antes de chegar no centro da cidade.

Importância do Imóvel para a Coletividade: Para celebrações religiosas

Breve Histórico do Imóvel: A primeira igreja a ser construída, em 1906 era de madeira, infeliz- 
mente não se encontra nenhum registro fotográfico, pois junto dela também eram  realizadas as aulas 
de alemão, ou seja, antes de ser igreja era uma escola somente de ensino alemão, mais tarde,  não se 
sabe ao certo o ano ela foi feita de material e por volta de 1935/1936 a igreja foi aumentada  para o 
tamanho em que se encontra hoje.

Proposta de Uso para o Imóvel:  Exclusivamente para celebrações religiosas não a interesse em 
tomba-la como patrimônio histórico.

Estado de Conservação Atual 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.)

Em 1991 foi pintada na sua parte externa e refeito o telhado por estar com telhas quebradas o que 
causava goteiras.Foram utilizadas tintas para a pintura, telhas e cimento.

Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel: Esta Igreja foi construída pelos habitantes,que 
na época residiam no município e faziam parte da comunidade evangélica. As pedras que foram 
utilizadas para sua construção foram todas puxadas por carroças e os esteios que a sustentam foram 
todos levados nos ombros pelas pessoas que voluntariamente ajudaram a construí-lá.

Nome e Assinatura do Agente Cultural: Nádia Regina Tottene
Data de Preenchimento do Formulário: 07-03-2006
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