
O que é o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural?
É um órgão que oferece assistência com a administração do
município, em especial em assuntos relacionados ao patrimônio
de uma comunidade. Para se constituir um conselho é necessário,
primeiramente, a elaboração de uma lei de proteção do
patrimônio de acordo com o Decretolei Nº 25, de novembro de
1937 em seu plano diretor. Sua composição é paritária, entre
Estado e Sociedade, ao qual compete deliberar sobre diretrizes,
políticas, atos protetivos e outras medidas correlatas à defesa e
preservação do patrimônio cultural do município.

O que é o inventário de bens culturais?
É um instrumento constitucional de preservação do
Patrimônio Cultural que consiste na identificação e registro,
por meio de pesquisa e levantamento, das características e
particularidades de determinado bem, adotando-se para
sua execução critérios técnicos objetivos e fundamentados
de natureza histórica, artística, arquitetônica, sociológica,
paisagística e antropológica, entre outros.

DIVULGAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO 
INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO 

CULTURAL

O que é Patrimônio cultural? Patrimônio é
tudo o que criamos, valorizamos e
queremos preservar: são os monumentos e
obras de arte, e também as festas, músicas
e danças, os folguedos e as comidas, os
saberes, fazeres e falares. Tudo enfim que
produzimos com as mãos, as ideias e a
fantasia



MAPA DAS ÁREAS A SEREM ATUALIZADAS E 

LEVANTAMENTO DE NOVOS BENS CULTURAIS



LISTA DE BENS PROTEGIDOS





RESIDÊNCIA DA RUA JOSÉ TOMÉ DE ANDRADE, S/N

BENS ATUALIZADOS 2020

A edificação situada à rua José Tomé de Andrade, hoje de propriedade de Vanda

Antônia Cardoso, é construção, embora simples, notável no contexto da paisagem

da sede do município de Doresópolis. Destaca-se, para além de atributos

arquitetônicos de época ainda presentes, mesmo com descaracterizações, a memória

sobre a antiga residência da família de d. Maria Paulina Rodrigues.

RESIDÊNCIA DOS HERDEIROS DE MARIA MERCÊS 

DOS SANTOS

A edificação situada à rua Francisco Antônio da Costa é construção, embora simples,

notável no contexto da paisagem da sede do município de Doresópolis. Destaca-se, para

além de atributos arquitetônicos de época ainda presentes, remeter à memória sobre a

antiga residência da família do sr. José Geraldo dos Santos e sra. Maria das Mercês dos

Santos em construção de época de grandes mudanças no contexto urbano na

comunidade local.



BENS ATUALIZADOS 2020
RESIDÊNCIA RUA PADRE VICENTE V. DE MELO, S/N°

A edificação situada à rua Padre Vicente V. de Melo é edificação, embora de

caráter simples, notável no contexto da paisagem da sede do município de

Doresópolis. Destaca-se, para além de atributos arquitetônicos de época ainda

presentes, remeter à memória sobre a antiga residência que tem concepção em

época de grandes mudanças no contexto urbano na comunidade local.

BENS LEVANTADOS

ACERVO DA BIBLIOTECA 

PÚBLICA MUNICIPAL 

“JOÃO GOMES 

SOBRINHO”.

IMAGEM DE NOSSA 

SENHORA DAS DORES


