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ARQUITETURA DIFERENCIADA

MUNICÍPIO: AURORA                   

Denominação do Local: Ponte dos Arcos

Nome e Endereço do Proprietário Atual:  Prefeitura Municipal  de Aurora - Rua SC 302 Km 282 - 
Centro Aurora.

Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel: Ponte reconstruída na década 
de 80. A primeira em meados de 1910.

Ano de Construção: 1986

Endereço de Localização do Imóvel: Edmund Siewerdt - Centro  Aurora

Importância do Imóvel para a Coletividade: Marco do Inicio da Colonização do Município. A Ponte 
foi edificada sobre o ribeirão Aurora, e próximo a ponte foi construída a 1º casa no ano de 1910

Breve Histórico do Imóvel: A ponte dos arcos foi edificada em estilo germânico em homenagem aos 
nossos primeiros colonizadores. Feita com materiais daquela época, pedras brutas também chamadas de 
pedra ferro, talhadas com ponteiras e talhadeiras, marretas, sobrepostas, usando cimentos para cola-las 
após encaixadas,  deixando nas laterais um espaço para se fazer canteiro de flores, muito comum nas casas 
daquela época. Hoje estes canteiros estão sendo cuidados por uma moradora das proximidades.

Uso Original do Imóvel: Utilizada por moradores das proximidades e região para travessia do rio vindo 
de Fundos Aurora, hoje a Ponte da passagem ao campo de futebol de Aurora Esporte Clube Centro de 
Educação Infantil caminho dos sonhos e é porta de entrada para a comunidade de Fundos Aurora., rota da 
Agroturismo regional.

Uso Atual do Imóvel: Ponte de passagem para o Campo de Futebol Aurora Esporte Clube.

Proposta de Uso para o Imóvel: Para os mesmos fins, com mais segurança e mais atrativo.

Estado de Conservação Atual do Imóvel: Precária. Nas laterais da ponte foram construídas floreiras que 
hoje estão danificadas e nas cabeceiras não existem mureta de proteção.

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 ponte passou por algumas reformas com cimento e pintura na década de 90 e apo está data não recebeu 
mais nenhuma reforma.

Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel:  Esta ponte foi construída sobre o ribeirão Aurora, 
local  onde a 1º colonizador o Sr Otto Wehmuth foi  acidentalmente atingido pela espingarda Que ele 
mesmo carregava, quando passava por uma de uma pinguela (árvore cortada posta sobre o Ribeirão que 
servia  de  passagem)  para  caçar  um  veado.  Ao  passar  escorregou  e  atirou  Acidentalmente  com  a 
espingarda contra o seu próprio peito e assim veio a falecer. Este fato Aconteceu no ano de 1912 e essa 
história é muito significativa para nossa história.

Nome e Assinatura do Agente Cultural: Zuleica May Matias
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