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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 Murara 

Nome e  Endereço  do  Proprietário  Atual:  Orli  José  Murara,  Rua  7  de  setembro,  6  -  Centro, 
Laurentino - Telefone (47) 3564 1161

Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel:  De 1939 a 1941 o senhor 
Hermínio Girardi construiu a casa para alugar já que era proprietário de  serraria e tinha madeira de 
sobra,  mas  resolveu  vender  a  casa,  pois  ganhava  pouco  com  aluguel  .  Em  1941  a  1955  as 
proprietárias eram as gêmeas Olga e Maria Murara.  De 1955 a  1983 a proprietária é a  senhora 
Guilherma Andreata Murara. De 1983 até hoje reside Orli José Murara que ganhou como herança de 
sua mãe, Guilherma A.  Murara.   

Ano de Construção: 1939

Endereço de Localização do Imóvel:  Rua 7 de setembro, 6 - Centro, Laurentino.  Telefone (47) 
3564 1161

Importância do Imóvel para a Coletividade:  Em 1939 Hermínio Girardi  construiu a casa  para 
alugar, já que era proprietário de serraria e tinha madeira de sobra, mas resolveu vender a casa, pois 
ganhava pouco com aluguel.   Em 1941 a família Murara compradora da casa era composta por 
poucos membros e como a casa era  grande com dois pisos e muitas salas, resolveram alugar as salas 
da frente enquanto que a família  morava nos fundos e os quartos do segundo piso. Laurentino estava 
começando a construir um centro, e chegou a primeira linha telefônica que foi  instalada numa sala 
alugada na residência da família Murara. Laurentino teve o primeiro  prefeito eleito mas não havia 
prefeitura e as salas da casa da família Murara estavam disponíveis,  então foram alugadas três salas 
onde  funcionavam,  a  prefeitura,  câmara  dos  vereadores  e  cartório,  até  a  construção  da  nova 
prefeitura. Depois a sala foi alugada para a primeira farmácia do município  e atualmente como salão 
de beleza.

Breve Histórico do Imóvel:  A casa foi  construída em 1939 pelo senhor Hermínio Girardi  para 
alugar, já que era proprietário de serraria e tinha madeira de sobra, mas resolveu vender a casa, pois 
ganhava pouco com aluguel.  A casa é em estilo bangalô, grande, com dois pisos e toda feita de 
canela. Em 1941 as irmãs Olga e Maria Murara compraram a casa. De 1948 até 1954 Olga Murara 
alugou uma sala para instalar e funcionar a primeira linha telefônica  do distrito de Laurentino. Olga 
também ficou responsável em atender e fazer as ligações (telefonista),  que atendia aproximadamente 
50 famílias residentes em Laurentino.   Em 1955 a família de Guilherma Andreata Murara comprou a 
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residência. De 1959 até 1962 na sala da frente que era alugada, o filho do proprietário, Orli José 
Murara e o  sócio Argeu Verde instalaram uma montadora de  rádios (Trans-Verde) onde compravam 
as  peças  e   montavam os  rádios  e  principalmente  faziam consertos.   De  junho 1962 até  1965, 
Laurentino teve o primeiro prefeito eleito, José Tambosi, mas não havia  prefeitura, e na casa da 
família Murara estavam disponíveis três salas que foram alugadas, onde  funcionavam: a primeira 
Prefeitura Municipal de Laurentino, com o a primeira Câmara dos Vereadores do Município e o 
Cartório  de  Registro  Civil  de  Joaquim Possamai.   Em 1966 a  sala  foi  alugada para  a  primeira 
farmácia do município, muito conhecida, como Farmácia    Esperança do farmacêutico Kurt Riebau 
que ficou durante 15 anos, atendendo toda a população do  município de Laurentino, vendendo todo 
tipo de medicamentos com e até sem receita, mas contando  com muita experiência. Desde 1983 a 
sala está alugada para o Salão de Beleza Unissex da Salete que corta, pinta e arruma  cabelos, faz 
maquilagem, manicura entre outras, permanecendo até hoje na sala.   

Uso Original do Imóvel: Casa para alugar. 

Uso Atual do Imóvel: Casa de residência e uma sala alugada para um salão de beleza.

Proposta de Uso para o Imóvel: Casa de moradia, com interesse em preservar como residência.

Estado de Conservação Atual do Imóvel:  A casa está em boas condições para residir. A família 
Murara sempre está fazendo a manutenção no que for necessário.

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 casa é 
de madeira de canela toda original.  Na parte debaixo o assoalho é o mesmo, encantilhado  com 
tábuas largas e brutas, na parte superior o assoalho é original com tábuas estreitas e bem  cuidado. O 
foro é quase todo original, feito de mata-junta bruta, apenas foi trocado em dois quartos no ano de 
1960, atualmente está bem conservado.  Em 1960 também o piso da varanda que era de chão batido 
foi construído de cimento.  Em 1984 a casa foi toda pintada.  Em 2000 foi novamente pintada. Em 
2005 foi trocado todo o telhado que estava com algumas telhas quebradas e havia goteiras, também 
pintou a casa que era branca de cor creme.  

Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel:  Os carpinteiros que construíram a casa eram os 
senhores: Angelim Valle, Victor Galcoski e Gustavo  Possamai (único vivo). O atual proprietário 
Orli  José  Murara  tem  interesse  em  preservar  apenas  como  residência.  Comentou  que  pretende 
construir uma casa nova no lugar, quando esta apresentar maiores  problemas.

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

Data de Preenchimento do Formulário: 10 de abril de 2006


