
                                                                                          
PROJETO RESGATE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
ALTO VALE DO ITAJAÍ

FORMULÁRIO 3

ARQUITETURA ESPECIAL
(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)

(Arquitetura Hospitalar, Arquitetura Industrial, Arquitetura Religiosa, etc.)

Município: IBIRAMA
Denominação do Local: Relojoaria e Ótica Herweg.
Nome e Endereço do Proprietário Atual: Heinrich A. H. Herweg.
Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel:  97 anos.José Deeke, Gerhard 
Herweg, Heinrich A. H. Herweg.
Ano de Construção: 1909.
Endereço e Localização do Imóvel: Rua Dr. Getúlio Vargas nº 249
Importância do Imóvel para a Coletividade: Conservação para o conglomerado arquitetônico Histórico 
do município.
Breve Histórico do Imóvel:  Construída em 1909, sito a Rua Dr. Getúlio Vargas, nº 249, numa área de 
670m², em estilo enxaimel com reboco, sem engradado de madeira para a sustentação.
A residência possui três pisos e várias repartições(quartos, sala, copa-cozinha, banheiros e sala comercial, 
varanda  lateral  na parte  térrea e  superior,  com detalhes em madeira,  com divisórias  em alvenaria.).  a 
formação do telhado da a impressão de um Quepe.
O primeiro proprietário do imóvel foi o sr. José Deeke. Após um ano de permanência na Europa, em 1904, 
no  retorno  aceitou  o  convite  para  assumir  o  cargo  de  engenheiro-chefe  de  cartografia  da  Companhia 
Colonizadora Hanseática, com sede localizada na colônia Hansa-hammonia, atual município de Ibirama.
Em  1909,  a  (HKG  –  GMBH)  mencionada  empresa  de  colonização,  por  sua  alta  administração  em 
Hamburgo, decidiu nomeá-lo Diretor-único, cargo no qual permaneceu até 1929 quando, após vinte e cinco 
anos de serviço prestado à “HKG-GMBH”, e em virtude do precário estado de saúde, que não mais lhe 
permitia  o  exercício  de  suas  funções,  aposentou-se,  e  com toda  a  família,  transferiu  residência  para 
Blumenau, onde após longa enfermidade, faleceu em 24 de agosto de 1931, aos 56 anos de idade.
A partir de 1929, quando a família Herweg comprou o imóvel, passou por reforma completa interna e 
externa. A partir desta data funcionou um consultório de odontologia da sra. Hertha Herweg e relojoaria.
Em 1951, passou por reforma parcial, principalmente a fachada do prédio, mantendo-se a originalidade. 
Continuou funcionando como residência e comércio até dezembro de 2005. 
Uso Original do Imóvel: residência, comércio e consultório odontológico.
Uso Atual do Imóvel: desativado.
Proposta  de  Uso  para  o  Imóvel:  Podem ser  desenvolvidas  várias  atividades,  pois  o  espaço  oferece 
condições.
Estado de Conservação do Imóvel: 
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.):  Passou  por 
reformas duas vezes, 1929 e 1951, mantendo sempre sua originalidade.
Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel:

Nome e Assinatura do Agente Cultural:   Wilde Bauner
Data do Preenchimento do Formulário:


