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ARQUITETURA DIFERENCIADA
(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)

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

MUNICÍPIO: Rio do Sul
Denominação do Local: Núcleo de Colonização do Município
Nome e Endereço do Proprietário Atual: Gil Marques Cunha – Rua Conselheiro Willy Hering – 
Bela Aliança.
Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel: Teve como primeiro 
proprietário o Sr. Willy Hering.
Ano de Construção: Aproximadamente 1930.
Endereço de Localização do Imóvel: Rua Conselheiro Willy Hering – Bela Aliança.
Importância do Imóvel para a Coletividade: Por compor, juntamente com outras edificações no 
local, o núcleo de colonização do município e estar inserida em região de potencial turístico é 
importante sua preservação e das demais unidades.
Breve Histórico do Imóvel: Edificação integrante de núcleo histórico de colonização do município, 
construída pelo Sr. Willy Hering.
Construída  aproximadamente  em  1930,  servindo  como  casa  comercial  de  matador  que  supria  as 
necessidades da região.
Willy Hering veio para matador no ano de 1896, quando se estabelece como marceneiro, trás sua 
família no ano de 1902 e já havia construído uma pequena casa de madeira
Uso Original do Imóvel: Comercial (Armazém – loja - matadouro)
Uso Atual do Imóvel: Desocupado
Proposta de Uso para o Imóvel: Devido a sua localização em núcleo de colonização do município o 
imóvel poderia ter uma utilização cultural ou de lazer. Edificação com grande potencial para 
tombamento.
Estado de Conservação Atual do Imóvel: Em bom estado de conservação, porém necessitando de 
alguns 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.)
A edificação possuía um anexo nos fundos que foi demolido há muitos anos, e não passou por grandes 
reformas.
Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel: Construção em alvenaria auto-portante aparente 
com fundação em pedras, em um piso mais sótão e porão.

Nome e Assinatura do Agente Cultural: Cátia Dagnoni e Franciane Giese
Data de Preenchimento do Formulário: 26 de setembro de 2006
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