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ARQUITETURA ESPECIAL

MUNICÍPIO: Aurora

Denominação do Local : Residência  da família Stark

Nome e  Endereço  do Proprietário  Atual:  Estrada  Geral  Ribeirão  Areias,  ocupada atualmente  pelo 
bisneto Décio Hoffmann.

Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel: Desde a data de construção na 
década  de 30,  a  casa  pertence  a  esta  família.  Construída  por  Sr.  Augusto  Stark,  atualmente  falecido 
também sua esposa, mantida pelos filhos e hoje ocupada pelo bisneto.

Ano de Construção: 1930

Endereço de Localização do Imóvel: Estrada Geral Ribeirão Areias.

Importância do Imóvel para a Coletividade:  Foi a segunda localidade de nosso município, uma das 
primeiras casa da localidade, em etilo germânico, típicas construções daquela época.

Breve Histórico do Imóvel: Foi construída pelo Sr. Augusto Stark, bisavô do morador atual. Com ajuda 
dos filhos,  segundo relatos de sua filha que lá residia desde pequena, não se recorda exatamente que 
ajudou a construí-la, mas lembra-se que foi com ajuda de vizinhos, e irmãos maiores. Coloca ela que não 
foi feita toda de uma vez, e sim aos poucos, pois era com grande dificuldade e sem muitos recursos, que 
conseguiram ergue-la,  utilizando, materiais,  como tijolos maciços e que naquela época, a maioria das 
casas  eram feitas  apenas  de  madeiras,  ou encaixes  de madeira,  trazidos  pó colonizadores  alemães,ao 
serem feitas de tijolos, primeiro fazia-se os quadros de madeira e se preenchia de tijolos, Erguidas longe 
do chão para que os animais não entrassem nela, na parte frontal preocuparam-se de fazer um varanda, 
onde coloca  a  moradora  era  o  local  que  costumavam sentar,  nos  finais  de tarde  ou domingos  para 
conversar.

Uso Original do Imóvel: Casa residencial.

Uso Atual do Imóvel: Casa residencial.

Proposta de Uso para o Imóvel: Valorizar a arquitetura daquela época, e valorizando a construção. 

das localidades daquela época.

Estado de Conservação Atual do Imóvel: Passando por reformas internas, externas, na parte frontal

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  está 
passando por uma grande reforma interna, neste ano. Mas como coloca a mãe do morador atual, com a 
preocupação de manter as características originais. As reformas feitas foram internas utilizado de reboco, 
argamassa e pintura e na parte externa, Troca da madeira da área frontal e reconstrução da escadaria, 
também frontal. Até na data que foi feita a visita, a parte de madeira da varanda, havia sido retirada, para 
reformas. 

Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel: os moradores, se preocupam com a conservação, 
mantendo bem cuidado, tanto a casa quanto os arredores, jardins, etc.
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Nome e Assinatura do Agente Cultural: Zuleica May Matias


