
PROJETO RESGATE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
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 FORMULÁRIO 3

ARQUITETURA ESPECIAL
(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)

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

MUNICÍPIO: PRESIDENTE NEREU

Denominação do Local:  IGREJA EVANGÉLICA LUTERANA

Nome e Endereço do Proprietário Atual: Esta Igreja é pertencente a Comunidade Evangélica Luterana 
localizada na SC 429, Barra Rio Antinha.

Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel:  Pertenceu anteriormente ao 
Senhor OSVALDO KRETZSCHMAR até a data de 21 de fevereiro de 1960, quando então o mesmo fez a 
doação para a Comunidade. 

Ano de Construção:  21 de fevereiro de 1960

Endereço de Localização do Imóvel:  Localiza- se na SC 429, Barra Rio Antinha.  

Importância do Imóvel para a Coletividade: Manter a união religiosa da comunidade.

Breve  Histórico  do  Imóvel:  Foi  construída  em  mutirão  com  os  fiéis  da  comunidade,  tendo  como 
fundador o pastor Hermann Ster. A pedra fundamental foi batizada em 21 de fevereiro de 1960. Esta 
comunidade realiza anualmente sua tradicional festa. Este prédio foi totalmente construído com doações 
da comunidade. No decorrer dos anos foi atendida por pastores vindos das cidades vizinhas. Atualmente a 
comunidade está cada vez mais unida para cultivar os encontros dos fiéis.   

Uso Original do Imóvel:  Usa-se para o encontros dos fiéis da comunidade. 

Uso Atual do Imóvel:  O encontro dos fiéis da comunidade.

Proposta de Uso para o Imóvel: Cultos Religiosos.  

Estado de Conservação Atual do Imóvel: Está em boas condições.

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.)

Foram realizados alguns reparos no ano de 2003, sendo pintura e a construção de uma torre. Os materiais 
utilizados foram: tijolos, areia, cimento, cal, ferro e telha.  

Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel:  Continuam em união nos cultos e conservam a 
tradição da festa anual. A construção da atual torre seria o início da construção de um novo prédio (parte 
de  madeira seria substituída por alvenaria).

Nome e Assinatura do Agente Cultural: Alvarina Cadilhac Feuser

Adriana Pedroni de Melo

Data de Preenchimento do Formulário: Presidente Nereu, 16 de maio de 2006


