
PROJETO RESGATE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
ALTO VALE DO ITAJAÍ

FORMULÁRIO 1

ARQUITETURA DIFERENCIADA
(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)

(Barragens/Represa, Chaminés, Estufas de Fumo, Moinhos, Rodas d’água, Pontes, Carvoeiras, 
Alambiques, etc.)

MUNICÍPIO: Ituporanga

Denominação do Local:  “Casa Família Haverroth”

Nome e Endereço do Proprietário Atual:Mª Alice Haverroth – neta do primeiro proprietário Rua: 
Presidente Nereu, 744 – Centro

Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel:Hugo Haverroth – Ano 
de 1954

Ano de Construção: 1955 - 1956

Endereço de Localização do Imóvel: Rua: Presidente Nereu, 744 – Centro 

Importância do Imóvel para a Coletividade: Construção típica feita pelo proprietário que também 
era proprietário da empresa de Ônibus Haverroth.

Breve Histórico do Imóvel:  Casa construída pela família para morada. No mesmo terreno estão 
construídas mais duas casas,  também para membros da família, pois era costume morarem todos 
muito perto. Possui em seu interior alguns moveis antigos de uso e propriedade da família.

Uso Original do Imóvel:Casa de moradia da Família Haverroth.

Uso Atual do Imóvel:Continua propriedade de um membro da família (neta) e no imóvel funciona 
uma fabrica de agasalhos da propriedade da nova dona (Maria Alice Haverroth).

Proposta de Uso para o Imóvel: Continuará coma mesma utilização. 

Estado de Conservação Atual do Imóvel:Muito bem conservada, pois passou por uma reforma 
recentemente. Reforma feita no ano de 2006.

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.)Foi 
totalmente pintada.Não perdeu suas características originais.

Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel:A casa serviu de morada para a filha do casal 
“Eliziana Haverroth” que foi eleita miss Santa Catarina, em 1960, e de sua irmã Lorena Haverroth, 
eleita miss Ituporanga e Rio do Sul no ano de 1958

Nome e Assinatura do Agente Cultural:  Maria Cristina Vandresen 

Data de Preenchimento do Formulário: 10/05/2006


