
PROJETO RESGATE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
ALTO VALE DO ITAJAÍ

FORMULÁRIO 3
ARQUITETURA ESPECIAL

(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)

MUNICÍPIO: AGRONÔMICA

Denominação do Local: Arquitetura Alemã

Nome e Endereço do Proprietário Atual:  Eric Schweder e Lúcia Schlater Schweder, Mosquito Grande- 
Agronômica/SC

Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel: 

Eric Schweder e Lúcia Schlater Schweder

Ano de Construção: década de cinqüenta.

Endereço de Localização do Imóvel: Mosquito Grande- Agronômica/SC

Importância do Imóvel para a Coletividade: 

Por manter viva a originalidade tanto do imóvel quanto os móveis de estilo de uma época.

Breve Histórico do Imóvel:

Construída  em  1951  pelo  senhor  Eric  Schweder  e  dona  Lucia  Schlater  Schweder  na  localidade  de 
Mosquito Grande, esta casa encontra-se em perfeito estado de conservação, passou apenas por uma nova 
pintura e última a 8 anos.
Dona Lúcia, hoje viúva com 91 anos conserva a originalidade desde a mobília, louças que adquiriu de 
imigrantes alemães, o sofá de mola, cadeira de balanço, as almofadas de crochê, as esteiras na janela, a 
colcha de retalhos na cama estofada mantém vivas recordações de uma época. Dona Lucia é a pessoa mais 
idosa da comunidade, ela é filha do sr. João Schlater, um dos primeiros moradores daquela comunidade.
A importância do imóvel para a coletividade apenas por se a única deste estilo na comunidade.

Uso Original do Imóvel:Casa  de morada 

Uso Atual do Imóvel: Casa de morada.

Proposta de Uso para o Imóvel: A casa está a venda.

Estado de Conservação Atual do Imóvel: Bom

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.)

Sim, por pinturas sendo que a última foi realizada mais ou menos a uns 10 anos.

Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel:  Uma curiosidade muito interessante: na época de 
sua construção era costume ao término da cobertura colocar um ramo verde que indicava que a obra 
estava pronta e a noite se fazia um baile para comemorar no dia 7 de abril de 1951. Seu Eric colocou o 
ramo verde no telhado e a noite o baile, enquanto o baile esta acontecendo na casa nova no rancho que os 
abrigava nascia seu filho Roni, o caçula da família e assim se cumpria um velho ditado : “Casa nova, 
gente nova”.

Nome e Assinatura do Agente Cultural: Bernardete Furlani Rosa
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