
PROJETO RESGATE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
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:  “Casarão Família Vandresen”

Nome e Endereço do Proprietário Atual: Valburga Vandresen; Rua: João Steffens, 310, Centro

Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel:

Antônio Vandresen adquiriu as terras em 1954 do primeiro proprietário, Leonel Thiesen 

Ano de Construção: 1957

Endereço de Localização do Imóvel: Rua: João Steffens, 310, Centro;  Ituporanga

Importância do Imóvel para a Coletividade:

Na  referida  casa  muitas  reuniões  de  negócios  e  políticas  importantes  para  o  município  e  região  foram 
realizadas. Como empresário seu proprietário Antônio Vandresen era muito conceituado. Como Político, eleito 
Prefeito por duas vezes, muito respeitado e ouvido.

Breve Histórico do Imóvel: O imóvel levou mais de ano para ser construído, pois suas paredes são de tijolo 
maciço, o forro e assoalho de madeira maciça, trazidos da própria fazenda e serraria do Proprietário.

Uso Original do Imóvel: Casa de moradia da família proprietária (família Vandresen)

Uso Atual do Imóvel: Morada da viúva do Sr. Antônio Vandresen – “Valburga Vandresen”

Proposta de Uso para o Imóvel: Casa residencial da família

Estado de Conservação Atual do Imóvel: Muito bom. Passou por boas reformas sem perder sua originalidade 
no ano de 2001.

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.)

A ultima reforma foi realizada no ano de 2001 pela própria família. Os pisos – Madeira maciça foram lixados e 
algumas paredes restauradas. O forro, todo trabalhado, em madeira maciça foi conservado e a bela escada toda 
em tijolo maciço também.

Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel: No imóvel foram realizadas as mais importantes reuniões 
políticas da época e recebidos os políticos Mais notáveis da época.

Nome e Assinatura do Agente Cultural:  Maria Cristina Vandresen 

Data de Preenchimento do Formulário: 18/05/2006


