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FORMULÁRIO 1

ARQUITETURA ESPECIAL 
(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)

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

MUNICÍPIO: Vidal Ramos

Denominação do local: Casa dos Stoltenberg

Nome e Endereço do proprietário atual:  Estrada Geral  –  Praça  Stoltenberg,  s/n – 
Salseiro - Vidal Ramos.

Nome dos proprietários anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel:
Augusto Erich Stoltenberg - 1920
Heinz Stoltenberg – 19977
Lucas Kemper - 1999

Ano de Construção – 1920

Endereço de localização do Imóvel – Estrada Geral – Praça Stoltenberg - Vidal ramos.

Importância do Imóvel para a coletividade: - Construída pelo primeiro proprietário em 
1920, sob precárias condições, num estilo alemão, bastante ousado para a época. Desde 
sua construção serviu como cada de morada e casa comercial para atender a comunidade 
e comunidades vizinhas. Nos fundos por muitos anos funcionou açougue que abastecia o 
comércio de Brusque, sendo que a mercadoria era transportada de carroça.

Breve Histórico do Imóvel – Em 1920 a família Stoltenberg montou no meio da floresta 
de Vidal Ramos uma casa comercial. Três anos depois o proprietário morreu deixando a 
residência para seus familiares, sendo que esses ficaram no mesmo ramo do comércio 
por muitos anos. A Residência permanece externamente como construída no ano de 1920. 
Algumas partes nos fundos que serviam de açougue estão desativadas. O escritório da 
madeireira  ainda  funciona  no  mesmo  local.  A  Casa  Comercial  está  nas  mãos  de  um 
morador e antigo vereador da comunidade, comercializando muitos produtos  que eram 
comercializados no início quando a casa foi construída.



PROJETO RESGATE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
ALTO VALE DO ITAJAÍ

Uso Original do Imóvel – Residência, açougue, comercio de produtos variados.

Uso  Atual  do  Imóvel –  Residência,  comércio  de  produtos  variados,  escritório  da 
madeireira.

Proposta de uso para o Imóvel – Residência, comércio, escritório.

Estado de Conservação do Imóvel – Necessita reformas.

Caso o Imóvel passou por uma reforma, descrever como e quando foi feita a mesma 
e  quais os  materiais  que  foram  utilizados  nessa(s)  reforma(s)  (cimento,  tijolo, 
argamassa, etc).

Continua exatamente como construída,  com exceção de algumas paredes internas da 
parte comercial que foi modificada, usando a mesma madeira.

Observações  Gerais/Curiosidades  sobre  o  Imóvel:-  A  construção  mais  antiga  do 
munipio.  Construída  por  colonizadores  tipicamente  alemães,  num  estilo  bastante 
europeu.. Fascina a todos que conhecem o local.

Nome e Assinatura do Agente Cultural:

Data de Preenchimento do Formulário:


