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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:  “Casa da Neném”
Nome e Endereço do Proprietário Atual:  Orlando Bertolli Filho – Rua Esteves Jr. – 345 – apto. 
502ª – Centro – 88.015-130 - Florianópolis - SC
Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel:  Construída por Consulato 
Renaux.
Ano de Construção: 1934
Endereço de Localização do Imóvel:.Rua Basílio Correa de Negredo – Centro – Rio do Sul - SC
Importância do Imóvel para a Coletividade:  Por estar inserida na área central junto ao “encontro 
dos rios”, devido seu estilo arquitetônico e por ser uma edificação em processo de tombamento deve 
ser preservada.
Breve  Histórico  do  Imóvel:   Construído  por  Consulato  Renaux,  foi  residência  da  diretoria  da 
Madeireira  Riosulense  (encontro  dos  rios).  A  edificação  faz  parte  de  um  expressivo  conjunto 
arquitetônico e histórico, relacionado à extração e comércio de madeira.
Construída em 1934. Faz parte integrante da história do crescimento econômico do município, fazendo 
parte de um belo conjunto histórico, encontrasse em processo de tombamento municipal.
Uso Original do Imóvel: Residencial.
Uso Atual do Imóvel: Pousada (pensão).
Proposta de Uso para o Imóvel:  Devido a sua localização central,  e por ser uma edificação em 
processo de tombamento, é importante sua preservação sendo sua utilização potencial para atividades 
culturais ou de comércio.
Estado de Conservação Atual do Imóvel: Em bom estado de conservação.
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.)
Não há conhecimento de reformas na edificação.
Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel: Foi edificada tendo sua fachada principal voltada 
para o rio. Possivelmente teve sua fachada modificada quanto ao seu revestimento original.

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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