
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 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

ARAPUÁ/MG



LISTAGEM DE BENS 

CULTURAIS INVENTARIADOS 

Ficha Denominação Categoria Localidade
Ano do

inventário
1 Igreja da Matriz de São João

Batista

Imóvel Sede 2017

2 Cruzeiro da Praça São João

Batista

Imóvel Sede 2017

3 Casa da Dona Maria Imóvel Sede 2017

4 Casa do Senhor Guarino Imóvel Sede 2017

5 Casa do Pastor Ademar Imóvel Sede 2017

6 Imagem de São João Batista Móvel Sede 2017

7 Oratório de Madeira Móvel Sede 2017

8 Maquinário Manual para

tecelagem

Móvel 

Integrado

Sede 2017

9 Conjunto de tecidos Artesanais Móvel 

Integrado

Sede 2017

10 Arquivo do Escritório Paroquial Arquivo Sede 2017

Bens inventários no EXERCÍCIO 2019- ZONA 01- DISTRITO SEDE

Ficha Denominação Categoria Localidade
Ano do

inventário

1 Praça São João Batista e Coreto Bens Imóveis/Estruturas 

Arquitetônicas

Sede 2018

2 Sede da Prefeitura Municipal de

Arapuá

Bens Imóveis/Estruturas 

Arquitetônicas

Sede 2018

3 Residência do

Reginaldo Bontempo

Bens Imóveis/Estruturas 

Arquitetônicas

Sede 2018

4 Escola Municipal Irmãs Cândida Bens Imóveis/Estruturas 

Arquitetônicas

Sede 2018

5 Cemitério Municipal Campo da

Esperança

Bens Imóveis/Estruturas 

Arquitetônicas

Sede 2018

6 Acervo da Biblioteca Municipal

de Arapuá Jornalista José Luiz

de Oliveira Filho

Bens Móveis e Integrados Sede 2018

7 Tachos de Cobre e Ferro Bens Móveis e Integrados Sede 2018

8 Debulhador de Milho Bens Móveis e Integrados Sede 2018

9 Quadros Via Sacra da Igreja

Matriz de São João Batista

Bens Móveis e Integrados Sede 2018

10 Festa da São João Batista Patrimônio Imaterial Sede 2018

Bens inventários no EXERCÍCIO ANO 2018 - 2020- ZONA 01- DISTRITO SEDE



Fazenda dos Fradiques.

Estrada com entrada à Rodovia MG-

354 (Sebastião Alves do 

Nascimento), próximo ao Posto 

Recreio

EUA 16 2020

LISTAGEM DE BENS CULTURAIS 

INVENTARIADOS 

ZONA 02- ZONA RURAL

Forno da Fazenda Fradiques.

Estrada com entrada à Rodovia 

MG-354 (Sebastião Alves do 

Nascimento), próximo ao Posto 

Recreio.

BMI 12 2020

Carro de Boi da Família Magela 

Gonçalves.

Anexo coberto na Fazenda Boa 

Esperança. Anexo coberto na 

Fazenda Boa Esperança.

BMI 13 2020

Máquina de costura.

Estrada com entrada à Rodovia 

MG-352 (Gustavo Capanema), 

próximo ao Resort Boa Esperança

BMI 14 2020

Conjunto de Fiar da D. Badinha.

Despensa da Fazenda Lages.

BMI 15 2020

Engenho da Fazenda Gamelão.

A nordeste da sede do município, 

entre a estrada Municipal e rua 

Laura Maria Conceição

BMI 16 2020



BENS INVENTARIADOS EM 2020

FAZENDA DOS FRADIQUES

A Fazenda Fradiques é representação relevante

sobre o patrimônio histórico e artístico local. Desde

os elementos construtivos que valem de técnicas

construtivas tradicionais a representatividade sobre a

forma de viver de famílias relativamente abastadas à

época, a edificação é detentora de experiência que

remete ao contexto do Brasil Colônia. Dessa forma,

o registro por inventário é ferramenta importante à

preservação da memória presente sobre o

monumento.

O Forno da Fazenda Fradiques é representação de

prática cultural que diz respeito a, para além da

forma, da concepção material do objeto, as

evidentes relações sociais, incluídas à vida cotidiana

no contexto local. A organização de mutirões de

trabalho, a realização de encontros e festas – junto

ao ato de cozinhar – são ocasiões marcantes e que

compõem o imaginário sobre a peça.

FORNO DA FAZENDA FRADIQUES

CARRO DE BOI DA FAMÍLIA MAGELA 

GONÇALVES

O Carro de Boi da Fazenda Boa Esperança é

representação de prática cultural que diz respeito a

forma da concepção material do objeto, as evidentes

relações sociais, incluídas sobre a vida cotidiana no

contexto local. O dia-a-dia no trabalho é celebrado

por meio das tradicionais Festas de Carros de Boi,

presentes em toda a região. Dessa forma, o Carro de

Boi perpassa sobre a materialidade transcendendo

também à memória coletiva. A nomenclatura Boa

Esperança é referência à região, sendo comum o uso

dessa mesma terminologia por proprietários de

diferentes fazendas nas imediações.



BENS INVENTARIADOS EM 2020

.

MÁQUINA DE COSTURA

A Máquina de Costura é registro histórico sobre

contexto desenvolvimentista no Brasil, tendo em

vista a produção manufatureira em escala, em

processo de expansão no país. O cenário dá

importância à preservação do bem que representa,

além, o acesso, ainda que limitado à época, a esse

tipo de produto para fins domésticos. Mais que isso,

a imagem da Máquina de Costura leva à reflexão a

uma série de questões que transcendem momento

histórico no que diz respeito à cultura, organização

social e sobre a família, se observadas as próprias

propagandas de época com direcionamento

exclusivo ao público feminino

CONJUNTO DE FIAR DA D. BADINHA.

ENGENHO DA FAZENDA GAMELÃO.

[1].

A Roda de Fiar é representação de prática cultural

que diz respeito a, para além da forma, da concepção

material do objeto, as evidentes relações sociais,

incluídas sobre a vida cotidiana no contexto local. O

dia-a-dia no trabalho é celebrado por meio de

cânticos e interações, presentes nas casas de diversas

famílias tradicionais na região. Dessa forma, a Roda

de Fiar perpassa sobre a materialidade

transcendendo também à memória coletiva

O Engenho Fazenda Gamelão é representação de prática

cotidiana da produção rural que diz respeito a, para além

da forma, da concepção material do objeto, as evidentes

relações sociais, incluídas sobre a vida no contexto local.

O dia-a-dia no trabalho é celebrado, para além da

produção para venda, nas confraternizações e

celebrações sobre o trabalho árduo no campo. Dessa

forma, o uso do engenho perpassa s obre a materialidade

transcendendo também à memória coletiva..



ANTIGO BAR DO NAZIR

BENS INVENTARIADOS EM 2021

O inventário tem como objetivo principal a proteção do

patrimônio cultural do município de Arapuá,

significante para a história e identidade cultural local.

Nesse sentido a edificação Antigo Bar do Nazir é

importante exemplar que remete ao histórico de

ocupação local. A construção se mantém ainda com

características construtivas e de tipologia de época e

contexto bem preservados. Para além, a imagem da

edificação figura na memória afetiva, com passagem de

família e de estabelecimento comercial considerados na

comunidade.

Para a conservação sobre os elementos compositivos da edificação Antigo Bar do Nazir sugere-se ações de

manutenções que devem ser regulares. Limpeza das superfícies; impermeabilização das áreas que podem vir a

sofrer com o acúmulo de umidade; periodicidade da pintura; manutenção constante dos aspectos físicos,

estruturais e compositivos da edificação. Deve-se realizar inspeção regulares sobre elementos de cobertura, bem

como das calhas e descidas verticais, a fim de evitar goteiras e infiltrações, principalmente nos períodos

chuvosos. Realizar manutenção periódica das instalações hidrossanitárias. Não modificar, substituir ou instalar

qualquer elemento compositivo e/ou estrutural sem antes a avaliação de técnico especializado. Assinala-se que

quaisquer intervenções no estado do bem cultural deverão ser aprovadas pelo Conselho Municipal de Patrimônio

Cultural de Arapuá.

RESIDÊNCIA DA D. TEREZINHA

O inventário tem como objetivo principal a proteção do patrimônio cultural do município de Arapuá, significante

para a história e identidade cultural local. Nesse sentido a Edificação à rua Sinfrônio Augusto de Souza, 684,

Residência da D. Terezinha, é importante exemplar que remete ao histórico de ocupação local. A construção se

mantém ainda com características construtivas e de tipologia de época e contexto bem preservados. Para além, a

imagem da edificação figura na memória afetiva, com passagem de família considerada na comunidade.

Para a conservação sobre os elementos compositivos da edificação Residência da D. Terezinha sugere-se ações de

manutenções que devem ser regulares. Limpeza das superfícies; impermeabilização das áreas que podem vir a

sofrer com o acúmulo de umidade; periodicidade da pintura; manutenção constante dos aspectos físicos, estruturais

e compositivos da edificação. Deve-se realizar inspeção regulares sobre elementos de cobertura, bem como das

calhas e descidas verticais, a fim de evitar goteiras e infiltrações, principalmente nos períodos chuvosos. Realizar

manutenção periódica das instalações hidrossanitárias. Não modificar, substituir ou instalar qualquer elemento

compositivo e/ou estrutural sem antes a avaliação de técnico especializado. Assinala-se que quaisquer intervenções

no estado do bem cultural deverão ser aprovadas pelo Conselho Municipal de Patrimônio Cultural de Arapuá.



RESIDÊNCIA DE CELINA SINFRÔNIO

BENS INVENTARIADOS EM 2021

O inventário tem como objetivo principal a proteção do patrimônio cultural do município de Arapuá, significante

para a história e identidade cultural local. Nesse sentido a edificação Residência de Celina Sinfrônio é importante

exemplar que remete ao histórico de ocupação da região da Mata da Lagoa. A construção se mantém ainda com

características construtivas e de tipologia de época e contexto bem preservados. Para além, a imagem da edificação

figura na memória afetiva, com passagens de famílias consideradas na comunidade.

Para a conservação sobre os elementos compositivos da edificação Residência de Celina Sinfrônio é sugerida

continuidade enquanto evidentes ações de manutenções regulares. Limpeza das superfícies; impermeabilização das

áreas que podem vir a sofrer com o acúmulo de umidade; periodicidade da pintura; manutenção constante dos

aspectos físicos, estruturais e compositivos da edificação. Deve-se realizar inspeção regulares sobre elementos de

cobertura, bem como das calhas e descidas verticais, a fim de evitar goteiras e infiltrações, principalmente nos

períodos chuvosos. Realizar manutenção periódica das instalações hidrossanitárias. Não modificar, substituir ou

instalar qualquer elemento compositivo e/ou estrutural sem antes a avaliação de técnico especializado. Assinala-se

que quaisquer intervenções no estado do bem cultural deverão ser aprovadas pelo Conselho Municipal de

Patrimônio Cultural de Arapuá.

CONJUNTO DE OBJETOS COTIDIANOS DA D. ALICE

O Conjunto de Objetos Cotidianos da D. Alice é

representação cultural sobre a vida no início do século

XX e no campo pelo interior do município de Arapuá.

As peças mantidas na Fazenda dos Fradiques são, para

além da forma, da concepção material do objeto,

símbolos de evidentes relações sociais no contexto

local. A nomenclatura Fradiques é referência à região,

sendo comum o uso dessa mesma terminologia por

proprietários de diferentes fazendas nas imediações.

Recomenda-se observação a, principalmente, critérios sobre segurança e higienização das peças

componentes do conjunto. Deve-se evitar o deslocamento desnecessário. Quando exigido o manuseio,

para além do uso normal cotidiano, atenção a contato ou proximidade principalmente de produtos de

composição química, a fim de se evitar reações. A inspeção sobre presença de insetos, fungos e sinais de

agentes macrobióticos deve ser regular. No local em que as peças do conjunto se encontram, deve ser

evitada a exposição a intempéries, limitado o acesso de animais, além de rotineira verificação de sistemas

de instalações de segurança e prevenção e combate a incêndio. A higienização superficial deverá ser

realizada com uso de trincha macia de pelo animal; não utilizar produtos químicos ou água. Para além das

recomendações básicas de conservação, assinala-se que quaisquer intervenções no estado do bem cultural

deverão ser aprovadas pelo Conselho Municipal de Patrimônio Cultural de Arapuá.



BENS INVENTARIADOS EM 2021
RODA DE FIAR DA IRMÃ BERNADETE

A Roda de Fiar é representação de prática cultural que diz respeito a, para além da forma, da concepção material

do objeto, as evidentes relações sociais, incluídas sobre a vida cotidiana no contexto local. Peça presente em

muitas das casas de diversas famílias tradicionais na região, a Roda de Fiar perpassa sobre a materialidade

transcendendo também à memória coletiva.

Recomenda-se observação a, principalmente, critérios sobre segurança e higienização das peças. Deve-se evitar o

deslocamento desnecessário. Todavia, por se tratar de instrumento destinado a trabalho, quando exigido o

manuseio, atenção a contato ou proximidade principalmente de produtos de composição química, a fim de se evitar

reações. A inspeção sobre presença de insetos, fungos e sinais de agentes macrobióticos deve ser regular. No local

em que as peças do conjunto se encontram, deve ser evitada a exposição a intempéries, além de limitado o acesso

de animais, além de rotineira verificação de sistemas de instalações de segurança e prevenção e combate a

incêndio. A higienização superficial deverá ser realizada com uso de trincha macia de pelo animal; não utilizar

produtos químicos ou água. Para além das recomendações básicas de conservação, assinala-se que quaisquer

intervenções no estado do bem cultural deverão ser aprovadas pelo Conselho Municipal de Patrimônio Cultural de

Arapuá.

MÁQUINA DE COSTURA DA IRMÃ BERNADETE

A Máquina de Costura é registro histórico sobre contexto

desenvolvimentista no Brasil, tendo em vista a produção

manufatureira em escala, em processo de expansão no país. O

cenário dá importância à preservação do bem que representa,

além, o acesso, ainda que limitado à época, a esse tipo de

produto para fins domésticos. Mais que isso, a imagem da

Máquina de Costura leva à reflexão a uma série de questões

que transcendem momento histórico no que diz respeito à

cultura, organização social e sobre a família, se observadas as

próprias propagandas de época com direcionamento exclusivo

ao público feminino.

Recomenda-se observação a, principalmente, critérios sobre segurança e higienização das peças. Deve-se evitar o

deslocamento desnecessário. Todavia, por se tratar de instrumento destinado a trabalho, quando exigido o

manuseio, atenção a contato ou proximidade principalmente de produtos de composição química, a fim de se evitar

reações. A inspeção sobre presença de insetos, fungos e sinais de agentes macrobióticos deve ser regular. No local

em que a Máquina de Costura se encontra, deve ser evitada a exposição a intempéries, limitado o acesso de

animais, além de rotineira verificação de sistemas de instalações de segurança e prevenção e combate a incêndio.

A higienização superficial deverá ser realizada com uso de trincha macia de pelo animal; não utilizar produtos

químicos ou água, estendendo-se os cuidados às peças e componentes da máquina de costura, em ferro. Para além

das recomendações básicas de conservação, assinala-se que quaisquer intervenções no estado do bem cultural

deverão ser aprovadas pelo Conselho Municipal de Patrimônio Cultural de Arapuá.



BENS INVENTARIADOS EM 2021
MÁQUINA DE DATILOGRAFIA

A Máquina de Datilografia é registro histórico sobre contexto pós desenvolvimentista no Brasil, tendo em vista a

produção manufatureira em escala, em processo de expansão e a popularização desse tipo de bem no país. O

cenário dá importância à preservação do bem que representa, além, o acesso em escala a esse tipo de produto para

fins de trabalho e até domésticos.

Em boas condições de armazenamento, não há indícios de maiores consequências tendo em vista os danos por

oxidação nas conexões das peças metálicas componentes do conjunto, fatores de degradação associados a

inutilização do maquinário. Elementos em plástico podem ser sujeitos a danos de quedas ou colisões, dessa forma

deve ser evitado deslocamento desnecessário.

FAZENDA SAPECADO

O inventário tem como objetivo principal a proteção do patrimônio cultural do município de Arapuá,

significante para a história e identidade cultural local. Nesse sentido a edificação da Fazenda Sapecado é

importante exemplar que remete ao histórico de ocupação local. A construção se mantém ainda com

características construtivas e de tipologia de época e contexto bem preservados. Para além, a imagem da

edificação figura na memória afetiva, com passagem de família considerada na comunidade.

Para a conservação sobre os elementos compositivos da edificação Fazenda Sapecado é sugerida continuidade

enquanto evidentes ações de manutenções regulares. Limpeza das superfícies; impermeabilização das áreas que

podem vir a sofrer com o acúmulo de umidade; periodicidade da pintura; manutenção constante dos aspectos

físicos, estruturais e compositivos da edificação. Deve-se realizar inspeção regulares sobre elementos de

cobertura, bem como das calhas e descidas verticais, a fim de evitar goteiras e infiltrações, principalmente nos

períodos chuvosos. Realizar manutenção periódica das instalações hidrossanitárias. Não modificar, substituir ou

instalar qualquer elemento compositivo e/ou estrutural sem antes a avaliação de técnico especializado. Assinala-

se que quaisquer intervenções no estado do bem cultural deverão ser aprovadas pelo Conselho Municipal de

Patrimônio Cultural de Arapuá.



BENS INVENTARIADOS EM 2022

CAPELA DE SANTO ANTÔNIO DA FAZENDA MACEDO
O inventário tem como objetivo principal

a proteção do patrimônio cultural do

município de Arapuá, significante para a

história e identidade cultural local. Nesse

sentido a Capela de Santo Antônio,

Fazenda Macedo, da comunidade Lagoa

dos Bontempo, ainda que edificação de

arquitetura simples, é importante

exemplar que remete ao histórico de

ocupação da área rural bem como

organização social e manifestações

culturais e, para além, se refere a

estabelecimento de família tradicional na

região. SEDE DA FAZENDA MACEDO

O inventário tem como objetivo principal a proteção do patrimônio cultural do

município de Arapuá, significante para a história e identidade cultural local. Nesse

sentido a Sede da Fazenda Macedo é importante exemplar que remete ao histórico

de ocupação local em vista a transformações sobre o espaço construído que remetem

as décadas de 1950 a 1960 em que, no entanto, ainda mantidas tradições inclusive

construtivas sobre o estilo de vida distante dos centros urbanos. A construção se

mantém ainda com características construtivas e de tipologia de época e contexto

bem preservados. Para além, a imagem da edificação figura na memória afetiva,

sobre gerações e famílias consideradas na comunidade.



CRUZEIRO DA FAZENDA MACEDO

BENS INVENTARIADOS EM 2022

A representação no Cruzeiro da Fazenda

Macedo é forma tradicional de

veneração na cultura cristã e se faz

presente como símbolo de grande

relevância no contexto histórico, social e

cultural sobre a própria ocupação e o

cotidiano da comunidade local, o que

tem influência direta na formação de

identidade quanto à imagem e memória

sobre o bem.

SEDA DA FAZENDA NEGO MATA

O inventário tem como objetivo principal a proteção do patrimônio cultural do

município de Arapuá, significante para a história e identidade cultural local. Nesse

sentido a Sede da Fazenda Nego Mata é importante exemplar que remete ao histórico de

ocupação local em vista a transformações sobre o espaço construído que remetem a

década de 1950 em que, no entanto, ainda mantidas tradições inclusive construtivas

sobre o estilo de vida distante dos centros urbanos. A construção se mantém ainda com

características construtivas e de tipologia de época e contexto bem preservados. Para

além, a imagem da edificação figura na memória afetiva, sobre gerações e famílias

consideradas na comunidade.



BENS INVENTARIADOS EM 2022
ENGENHO DA FAZENDA NEGO MATA

É representação de prática cotidiana da produção rural que diz respeito a, para além

da forma, da concepção material do objeto, as evidentes relações sociais, incluídas

sobre a vida no contexto local. O dia a dia no trabalho é celebrado, para além da

produção para venda, nas confraternizações e celebrações sobre o trabalho árduo no

campo. Dessa forma, o uso do engenho perpassa sobre a materialidade transcendendo

também à memória coletiva.

PANELA DE FERRO DA FAZENDA NEGO MATA


