
PROJETO RESGATE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
ALTO VALE DO ITAJAÍ

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 da Dona Olga
Nome e Endereço do proprietário atual:- Florianópolis.
Nome dos proprietários anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel:
Ernesto João Barni - 1945
Francisco Agostinho Koerich – 1948-1974
Saule Luiz Pastre – 1974-1979
Ivo Stuepp – 1979-1981
Ano de Construção – 1945
Endereço de localização do Imóvel – Avenida Jorge Lacerda – Centro – Vidal Ramos.
Importância do Imóvel para a coletividade:  Marcou a comunidade, pois serviu de farmácia 
por  muito  tempo,  sendo que a  população  procurava muito  mais  o  farmacêutico  do  que o 
hospital, pelo fato de o farmacêutico ter a competência de um médico conceituado.
Breve Histórico do imóvel –  Construída por um pedreiro, Arno Wessel,  com a ajuda de 
algumas  outras  pessoas  contratadas  pelo  proprietário.  Continua  sendo  uma  construção 
bastante admirada pelas pessoas. Continua praticamente como foi construída, com exceção 
de  uma  cozinha  construída  nos  fundos.  O  material  utilizado  foi  tijolo  maciço  e  barro, 
fundamento em pedra sem cimento  e o reboco de areia e cal.
Uso Original do Imóvel – Residência e comércio.
Uso Atual do Imóvel – Residência. E comércio de móveis usados.
Proposta de uso para o Imóvel – Residência e comércio.
Estado de Conservação do Imóvel – Bem conservada.
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).
Passou por uma reforma em 2000 sendo feita a pintura, que permaneceu com a mesma cor, 
trocado o assoalho e colocado piso.
Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel – Foi uma construção bastante procurada 
para comércio não necessitando de muitas adaptações para abrigar esse mesmo comércio. Os 
quartos na parte superior são bastante pequenos não cabendo muitos móveis.

Nome e Assinatura do Agente Cultural:
Data de Preenchimento do Formulário:
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