
PROJETO RESGATE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
ALTO VALE DO ITAJAÍ
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ARQUITETURA DIFERENCIADA
(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)

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

MUNICÍPIO: Laurentino

Denominação do Local: Residência da Família Girardi

Nome e  Endereço  do  Proprietário  Atual:  Odete  Girardi,  Rua  15  de  novembro,  nº  115  -  Centro, 
Laurentino – Telefone (47) 35461203

Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel: 

Em 1932 o senhor Hermínio Girardi construiu a casa para residir com sua família, nove filhos.
Em 1979 Odete Girardi herdou a propriedade dos pais.

Ano de Construção: 1932

Endereço de Localização do Imóvel: Rua: 15 de Novembro, nº 115 - Centro, Laurentino.  Telefone (47) 
3564 1161

Importância do Imóvel para a Coletividade: 

Em  1932  Hermínio  Girardi  construiu  a  casa  para  residir  com  a  família.  É  uma  casa  do  início  da 
colonização italiana no município, construída em estilo bangalô e está bem conservada. 

Breve Histórico do Imóvel: Construída em 1932 pelos descendentes italianos, Hermínio e  Veneranda 
Girardi, a casa é em estilo bangalô, grande, com dois pisos e toda feita de tijolos maciço,  barro, pouco 
cimento  e  ferro,  levou dois  anos  para  ficar  pronta  para  residência  da  família  de   Hermínio  Girardi. 
Encontra-se preservada e muito bem cuidada pelos descendentes da família. 

Uso Original do Imóvel: Casa para residir com a família. 

Uso Atual do Imóvel: Casa de residência para os descendentes da família Girardi, com uma sala  alugada 
para um casal de parentes, e na frente da casa tem duas salas emprestadas para um oratório  da Igreja 
Matriz Santo Antônio de Laurentino.

Proposta de Uso para o Imóvel: A família tem interesse em preservar somente como residência.

Estado de Conservação Atual do Imóvel: A casa está em ótimas condições para residir.

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.)

Até 1983 somente pintou algumas vezes. Em 1983 realizou reformas fechando a varanda que havia  na 
frente da casa e cobrindo a mesma parte no segundo piso, aumentou a lavação no lado e pintou a casa que 
era da cor salmão em azul e branco. Em 2002 pintou toda de azul com detalhes azul  escuro e dentro 
continuou sempre da cor branca.

Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel: 

Nome e Assinatura do Agente Cultural:  Maria Terezinha Avi e Zenir Ferrari

Data de Preenchimento do Formulário: 10 de abril de 2006


