
 
PROJETO RESGATE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
ALTO VALE DO ITAJAÍ

   

FORMULÁRIO 3

ARQUITETURA ESPECIAL
(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)

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

MUNICÍPIO: Salete

Denominação do Local:  Capela da Comunidade de São Luiz (Igreja)

Nome e Endereço do Proprietário Atual: BR 422 – São Luiz.

Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel: 

Ano de Construção:  Foi iniciada a construção no ano de 1946, ficando  pronta a construção  em 
1949 e inaugurada no mesmo ano.

Endereço de Localização do Imóvel: BR 422 – Comunidade de São Luiz. 

Importância do Imóvel para a Coletividade: Única Igreja na comunidade de São Luiz, com uso 
freqüente nos finais de semana. 

Breve Histórico do Imóvel:  Raimundo Tamanini foi o idealizador da Capela e argumentou  “ a 
igreja tinha que ser maior, que servisse para sempre, com uma grande torre e sinos bem fortes, com 
som potente”. A capela foi toda construída pela comunidade, tanto com a mão de obra, quanto com 
os recursos, os moradores buscavam pedras de rebolo com carro de boi, todo o fundamento  da 
capela é feita de pedra de rebolo. O altar é uma relíquia, é  uma doação de toda a comunidade. O sino 
foi doado pelo idealizador Senhor Raimundo Tamanini. A Capela  não sofreu reforma alguma ainda, 
foi  apenas  pintada  novamente,  mais  preservou  as  cores  e  tendências  originais.  Em  1949  foi 
inaugurada, a maior igreja de todas as  comunidades do município. Tem como padroeiro São Luiz.

Uso Original do Imóvel:  Igreja.

Uso Atual do Imóvel: Igreja.
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Proposta de Uso para o Imóvel: Igreja

Estado de Conservação Atual do Imóvel: regular

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.)

 Não

Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel: Dois motivados motivaram a construção: ser 
maior que servisse para sempre e ser a definição dos limites de São Luiz.

Nome e Assinatura do Agente Cultural: Terezinha Aparecida Marcos Feldhaus

Data de Preenchimento do Formulário: Salete, 03 de março de 2006.


