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ARQUITETURA ESPECIAL
(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)

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

MUNICÍPIO: Mirim Doce

Denominação do Local:  Residência Família Wanelli

Nome e Endereço do Proprietário Atual: Maria Wanelli – Balneário Camboriú – SC

Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel: 
Henrique Weber 1949 – 1960
Arthur Mengarda 1960 – 1968
Euvaldo Wanelli 1968 – 1985
Maria Wanelli 1985 

Ano de Construção: 1949

Endereço de Localização do Imóvel: Rua Alfredo Cordeiro, Centro – Mirim Doce – SC.

Importância  do  Imóvel  para  a  Coletividade: A  manutenção  deste  imóvel  é  importante  para  o 
município pela arquitetura e pela carga histórica que traz consigo. 

Breve Histórico do Imóvel: Este imóvel sempre foi conhecido como Bar Rodoviário por ser um ponto 
onde o ônibus que fazia a linha Taió – Volta Grande fazia parada para embarque e desembarque de 
passageiros. O imóvel, além de servir de moradia da família, servia de ponto comercial onde funcionava e 
ainda funciona um bar e restaurante e dispunha de quartos para pernoite. Antes, porém, já teve instalada 
uma  ferraria,  uma  farmácia,  um mercado,  entre  outros.  Hoje  o  imóvel  está  funcionando  um bar  e 
restaurante, bem como serve de moradia para os proprietários do estabelecimento comercial.

Uso Original do Imóvel: Moradia e ponto comercial.

Uso Atual do Imóvel: Moradia e ponto comercial.

Proposta de Uso para o Imóvel: Preservar como moradia e comércio.

Estado de Conservação Atual do Imóvel: Regular, necessitando de reparos.

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.)  Na  estrutura 
original foram incorporados anexos na parte de trás do imóvel que servem de garagem e churrasqueira e 
na parte da frente um varandão para dispor mesas aos clientes.

Observações  Gerais/Curiosidades  sobre  o  Imóvel: O  imóvel  sempre  foi  conhecido  como  bar 
rodoviário ou rodoviária, mesmo não sendo usado pra emissão de passagem de transporte coletivo. Ficou 
conhecido assim por ser ponto de parada do ônibus que fazia a linha Volta Grande – Taió. Hoje não há 
mais a linha de ônibus, mas o imóvel continua sendo chamado de bar rodoviário ou rodoviária e quem 
utiliza o transporte escolar ainda utiliza o local como ponto de ônibus.

Nome e Assinatura do Agente Cultural: JAIME ODORIZZI

Data de Preenchimento do Formulário: 08/08/2006


