
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 do “Seu Tranquilo”
Nome e Endereço do proprietário atual: Rua Augusto Stoltenberg – Centro – Vidal Ramos.
Nome dos proprietários anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel:
Tranqüilo Dognini - 1940
Ano de Construção – 1940
Endereço de localização do Imóvel – Rua Augusto Stoltenberg – Centro – Vidal ramos.
Importância do Imóvel  para a coletividade –  Proprietário  é  muito  procurado  para  dar 
entrevistas sobre fatos históricos que marcaram a historia de Vidal Ramos. Anexo a casa o 
proprietário preserva um espaço onde faz trabalhos de serralheiro de maneira rústica.
Breve Histórico do Imóvel – Foi construída por um pedreiro de Brusque com a ajuda do 
proprietário e alguns amigos. Todos o material (areia, madeira, tijolos) era trazido de longe 
de forma manual. No meio da cozinha foi construido um poço de água que permanece até 
hoje..
Uso Original do Imóvel – residência.
Uso Atual do Imóvel – residência.
Proposta de uso para o Imóvel – Residência 
Estado de Conservação do Imóvel – Necessita reforma.
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 1970 –  trocou-se o telhado e reformou-se a cozinha.
Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel – O poço de água  construído no centro 
da cozinha permanece exatamente como está.  A profundidade do poço é de 8 metros e 
fornece água de excelente qualidade, e retirada da mesma forma que a 66 anos atrás. O 
proprietário está lutando pela conservação. 
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