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ALTO VALE DO ITAJAÍ

FORMULÁRIO 1

ARQUITETURA DIFERENCIADA
(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)

(Barragens/Represa, Chaminés, Estufas de Fumo, Moinhos, Rodas d’água, Pontes, Carvoeiras, 
Alambiques, etc.)

   

MUNICÍPIO: Ituporanga

Denominação do Local:  “Casa da Cultura”

Nome e Endereço do Proprietário Atual:

Prefeitura Municipal de Ituporanga

Rua: Vereador Joaquim Boeing – 40 Centro

Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel:

Matias Gil Sens e Família – Primeiros proprietários das terras – colonizadores (1912)

Adão Sens e Lidvina Paulina Sens – Filhos do casal Matias Gil Sens – proprietários da casa 

Ano de Construção: Não há registro

Endereço de Localização do Imóvel: Rua: Adão Sens   Bairro Gruta – Ituporanga 

Importância  do  Imóvel  para  a  Coletividade:  Marco  da  colonização  e  ocupação  do  nosso 
município. Serviu de morada aos filhos dos primeiros colonizadores (1912).

Breve Histórico do Imóvel:Utilizada como morada dos filhos dos pioneiros (Adão Sens e Lidvina 
Paulina Sens). A prefeitura restaurou e utiliza como museu. A casa foi tombada como patrimônio do 
Município no ano de 1985.

Uso  Original  do  Imóvel:Construída  para  servir  de  morada  dos  aos  primeiros  moradores  do 
Município: o casal Adão Sens e Lidvina Paulina Sens, que ali criaram seus 12 filhos.

Uso Atual do Imóvel:No imóvel atualmente funciona um museu com peças relativas à colonização 
do Município; peças e utensílios usados pelos índios que aqui moravam.

Proposta de Uso para o Imóvel: A proposta de uso do imóvel continua sendo a mesma (usá-lo para 
museu histórico/cultural do Município).

Estado de Conservação Atual do Imóvel:Muito bom. É supervisionado constantemente. Possui 
uma funcionaria todos os dias para atender o Público.
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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.)

Passou por uma restauração no ano de 1983(outubro) quando foi transformada em “Casa da Cultura”. 
A  reforma  foi  feita  pela  Prefeitura  Municipal  sendo  mantidas  as  características  originais.  Foi. 
utilizada madeira, tijolos e cimento

Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel:

No imóvel existe um “Museu” chamado “Museu dos Pioneiros” onde estão expostos e catalogados 
objetos, fotos, livros, escritos e muitas outras relíquias dos colonizadores. No museu também estão 
expostos objetos pertencentes aos índios que aqui viviam quando da colonização (1912) e também 
objetos de Familiares que moraram em Petrolândia.

Nome e Assinatura do Agente Cultural:  Maria Cristina Vandresen

Data de Preenchimento do Formulário: 13/03/2006


