
PROJETO RESGATE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
ALTO VALE DO ITAJAÍ

ARQUITETURA ESPECIAL
(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)

MUNICÍPIO: AURORA
Denominação do Local: Casa família Coelho

Nome e Endereço do Proprietário Atual: Rod. SC 302 Km Residência de Walter Roeper e Celina 
Roeper.

Ano de Construção: Não foram encontradas datas exatas, mais ou menos na década de 20.

Importância  do  Imóvel  para  a  Coletividade:  Nesta  casa  foi  a  primeira  casa  construída  nesta 
localidade em estilo italiano.

Breve Histórico do Imóvel:  Construída para servir  de pouso, assim chamado aquela época para 
pessoas que vinham de outras localidades e não tinham local para descansar, já que o trajeto era feito 
no lombo de cavalos, durante muitos dias. Construída pelo Sr. Walter Roeper, comprada pelo Sr. 
genro do Sr.Augusto Dirke e Ana Dirke, o Sr. Francilino Pereira, usando a construção para abrir um 
estabelecimento comercial, chamada aquela época de secos e molhados, ficando assim até o ano de 
1970 aproximadamente, quando a casa foi adquirida pela família Coelho sendo usada para residência.

Uso Original do Imóvel: Servir de hotel para tropeiros.

Uso Atual do Imóvel: Residência adquirida pela família Dirke no ano de 2003

Proposta de Uso para o Imóvel: reformas

Estado  de  Conservação  Atual  do  Imóvel: Hoje,  o  estado  de  conservação  está  bem  precário 
necessitando de reformas, em várias partes, a madeira externa está bem podre, o telhado quebrado, 
com goteiras, pintura danificada, também varanda e calçadas estragadas.

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.) 
Em pesquisas realizadas, constam que reformas feitas na casa, não foram mudadas nada na estrutura, 
apenas pinturas internas, observando que esta faz algum tempo.

Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel: Esta casa tem muitas história interessantes, hoje 
as pessoas que lá moram sentem-se orgulhosos em poderem relatar o que sabem da casa, mesmo 
advindo de outras localidades, relatam o que sabem.

Nome e Assinatura do Agente Cultural: Zuleica May Matias

Data de Preenchimento do Formulário: 04/06


