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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: “Ponto Chic”
Nome e Endereço do Proprietário Atual: Jair Wolsteiner – Praça Nereu Ramos – Centro – Rio do 
Sul - SC
Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel:  Dorli Probst Purnhagen, 
como proprietária anterior.
Ano de Construção: 1935
Endereço de Localização do Imóvel:  Rua XV de Novembro esquina com Praça Nereu Ramos – 
Centro – Rio do Sul - SC
Importância do Imóvel para a Coletividade: Por estar inserida na área central, devido sua proporção 
e  seu  estado  de  conservação,  a  edificação  destaca-se  do  entorno  por  sua  tipologia  arquitetônica 
diferenciada.
Breve Histórico do Imóvel: Casa construída no ano de 1935, com a denominação de Ponto Chic. No 
primeiro pavimento era utilizado com comércio de secos e molhados e bar. No segundo pavimento 
serviu de hotel. Sua localização era de destaque em um dos pontos principais da cidade, próximo ao 
local  de  travessia  da  balsa  e  animais.  Hoje  conserva  suas  características  originais,  servindo  de 
restaurante e moradia.
Uso Original do Imóvel: Teve como uso principal hotel.
Uso Atual do Imóvel: Comercial no térreo e residencial no pavimento superior.
Proposta de Uso para o Imóvel:  Devido a sua localização central, seu estado de conservação e suas 
proporções,  poderia  ser  mantida  e  incentivada  sua  utilização  comercial.  Edificação  com  grande 
potencial para tombamento.
Estado de Conservação Atual do Imóvel: Em bom estado de conservação. Passou por uma reforma 
recentemente.
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 lateral que foi demolido há muitos anos. Passou por uma reforma no 
ano de 2005 respeitando e restaurando os seus traços arquitetônicos originais.
Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel: Construção em alvenaria auto-portante sendo as 
paredes divisórias  do pavimento superior  feitas em estuque (técnica que utiliza ripas de  bambu e 
argila). Possui dois pisos  mais sótão.

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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