
PROJETO RESGATE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
ALTO VALE DO ITAJAÍ

FORMULÁRIO 3
ARQUITETURA ESPECIAL

(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)

MUNICÍPIO: AGRONÔMICA

Denominação do Local: CASA ESTILO GROPP

Nome e Endereço do Proprietário Atual: Luis Carlos Nicoletti  - Valada Gropp, s/nº

Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel:

Indústrias Gropp, (entre a ind. Gropp e o sr. Antônio Stédile pode ter havido outros proprietários) Antônio 
Stédile, Delírio Nicoletti, atual Luis Carlos Nicoletti

Ano de Construção:  Década de 30, aproximadamente.

Endereço de Localização do Imóvel: - Valada Gropp, s/nº

Importância do Imóvel para a Coletividade: Eram casas dos funcionários da Ind. Gropp.

Breve Histórico do Imóvel:

Construídas (aproximadamente) na década de 30, eram várias casas neste estilo não sabemos a certo quantas, 
só se sabe que eram muitas espalhadas nas proximidades da fábrica e um grupo delas se concentravam no 
morro, onde se chamava de favela. As casas eram pintadas de cores claras, algumas sem pintura e a arquitetura 
imitava a residência da casa do proprietário, denominada hoje de casa de Valada Gropp, o sr. Valdemar Gropp, 
que era engenheiro.  Valada Gropp recebia moradores de vários lugares. Ainda hoje vive nesta comunidade o 
sr. João da Costa e sua esposa que vieram de Camboriú para trabalhar na fábrica e moraram em uma destas 
casas. Com a decadência da indústria os empregados foram embora,  as casas vendidas e desmanchadas,  e 
levadas para outros lugares e reconstruídas até mesmo fora do município, com uma arquitetura diferente da 
original. Restou apenas esta como recordação de como já foi a Valada Gropp( quase uma cidade).

Uso Original do Imóvel: Casa de morada.

Uso Atual do Imóvel: Moradia

Proposta de Uso para o Imóvel: Moradia

Estado de Conservação Atual do Imóvel: regular,precisando de uma reforma.

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.)

A casa já passou por uma ampliação (banheiro).

Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel:

É a única casa do município neste estilo.

Nome e Assinatura do Agente Cultural: Bernardete Furlani Rosa

Data de Preenchimento do Formulário: Agronômica, 22 de junho
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