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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 do Didi

Nome e  Endereço  do  Proprietário  Atual:  Orli  José  Murara,  Rua  7  de  setembro,  6  -  Centro, 
Laurentino - SC

Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel: 

Em 1930 o proprietário do imóvel era Romão Vendramin.

Em 1949 o proprietário era Luiz dos Santos que continua com sua geração até os dias de hoje.

Em 1984 Orli José Murara (somente na escritura).

Em 1984 houve problemas de herança na família de Luiz dos Santos. 

Então Luiz dos Santos procurou Orli José Murara pessoa de extrema confiança e como era costume 
na comunidade, passou todo terreno no nome de Orli José Murara e assim permanece até hoje, mas 
quem reside na casa e no terreno são os netos de Luiz dos Santos e o proprietário legal é Victorino 
dos Santos (Didi).

Ano de Construção: 1930

Endereço de Localização do Imóvel:  Rua: Luiz dos Santos nº 400, Barra Seca – Laurentino – 
Telefone (47) 3546 1590

Importância  do  Imóvel  para a  Coletividade:  É uma das  únicas  casas  existentes  do início  da 
povoação. É casa de moradia para as famílias Vendramin e Santos durante muitos anos.  Entre os 
anos de 1960 e 1970 a casa servia como encontro para as família da comunidade de Barra Seca, pois 
todos os sábados de noite encontravam-se na casa para dançar e se divertir.  Luiz dos Santos também 
atendia  toda  a  comunidade  de  Laurentino  fazendo  remédios  caseiros  (garrafadas),  bem  como 
arrumava nervos destroncados (massagista).

Breve  Histórico  do  Imóvel: Em  1930  o  proprietário  do  terreno,  senhor  Romão  Vendramin 
descendente  de  portugueses,  construiu  a  casa  para  fins  de  residir  com  sua  família.  Utilizando 
madeira de lei, tijolos maciços e pedras, em estilo rústico, nos padrões de arquitetura daquela época. 
Em 1949 o Senhor Luiz dos Santos comprou a propriedade para residir com a família, nove filhos 
que continua com sua geração até os dias de hoje. Nesta casa durante muitos anos Luiz dos Santos 
atendeu a comunidade de Laurentino fazendo remédios caseiros (garrafadas), bem como arrumava 
nervos destroncados (massagista), e alegrou a comunidade de Barra Seca com bailes nos sábados a 
noite. Em 1984 houve problemas na família de Luiz dos Santos  Então Luiz dos Santos procurou Orli 
José Murara pessoa de extrema confiança e como era costume na comunidade, passou todo terreno 
no nome de Orli José Murara e assim permanece até hoje, mas quem reside na casa e no terreno são 
os netos de Luiz dos Santos e o proprietário legal é Victorino dos Santos (Didi).
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Uso Original do Imóvel: Casa de residência da família de Romão Vendramin e da Família de Luiz 
dos Santos.

Uso Atual do Imóvel: Casa de residência dos descendentes de Luiz dos Santos, neto João Luiz dos 
Santos com sua família.

Proposta de Uso para o Imóvel:  Os descendentes de Luiz dos Santos  tem muito  interesse em 
preservar a casa, se possível até restaurar as partes destruídas.  

Estado de Conservação Atual do Imóvel:  A casa necessita de reformas na parte do material que 
está deteriorando com o tempo, também é preciso erguer o telhado que é muito baixo, bem como 
trocar as telhas que são muito antigas e quebram com facilidade.  

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.)

De 1972 até 1986 o filho de Luiz dos Santos, Paulo dos Santos foi morar na casa e fez a primeira 
reforma destruindo a cozinha, pois a casa era comprida, um lado eram as quartos, havia um corredor 
e no outro lado do corredor a cozinha que foi destruída e jogou todos os entulhos no poço que ali 
ficava, eliminado o mesmo. De 1986 até 1988 a neta de Luiz dos Santos, Sueli Saettini foi morar na 
casa e fez a segunda reforma,   onde era depósito dos sacos de sal, açúcar e outros mantimentos 
construindo ali um banheiro. De 1988 a 1989 o neto João Luiz dos Santos morou e pintou a casa com 
cal branca. De 1989 até 2001 o filho de Luiz dos Santos, Victorino dos Santos (Didi), mais uma vez 
reformou a  casa, fez a cozinha dentro de casa e construiu no lado de fora um banheiro, lavação de 
roupas, reabriu  o poço, construiu o piso de cimento e colocou cerâmica, a varanda na frente da casa 
foi modificada,  embaixo do telhado foi construído detalhes de madeira, no final da reforma só a 
parte de material foi  pintada com cal branca. Em 2001 João Luiz dos Santos retornou na casa, onde 
está até hoje com sua família.

Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel: 

Em 1930, Romão Vendramin construiu sua moradia no lado direito da estrada que ligava Rio do Sul 
a Taió e o rancho construído em 1917 estava no lado esquerdo, (o rancho de um lado da estrada e a 
casa do outro).

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

Data de Preenchimento do Formulário: 10 de abril de 2006


