
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
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BENS PROTEGIDOS

















BENS INVENTARIADOS EM 2021
CAPELA DE NOSSA SENHORA APARECIDA

CASA PAROQUIAL IGREJA NOSSA SENHORA 

MÃE DOS HOMENS



RESIDÊNCIA DE FRANCISCO DEUSINO 

RESIDÊNCIA DE SEBASTIÃO FERREIRA 



RESIDÊNCIA DE JOÃO AUGUSTO 

RESIDÊNCIA DE VERA LÚCIA DOS SANTOS 



CAPELA DE SÃO JOSÉ

IMAGEM DE SÃO JOSÉ



BENS INVENTARIADOS EM 2022

IGREJA DE NOSSA DA CONCEIÇÃO

O inventário tem como objetivo principal a

proteção do patrimônio cultural do município

de Carandaí, significante para a história e

identidade cultural local. Nesse sentido a

igreja de Nossa Senhora da Conceição da

comunidade de Campestre, 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, sentimento de pertence em que

de iniciativa da própria comunidade na

concepção da construção.

IMAGEM DE NOSSA SENHORA DA 

CONCEIÇÃO

A Imagem de Nossa Senhora da Conceição é

símbolo compositivo tradicional na igreja da

cultura cristã e se faz presente como

representação de grande relevância nos

contextos social e cultural sobre o cotidiano

do povoado de Campestre. Dessa forma, a

conhecida aclamação da santa mãe de Jesus

Cristo tem sua representação no material,

associando a religiosidade e imaginário a

formação de identidade enquanto crença e

memória sobre o bem junto a comunidade

local.



FESTA DE NOSSA SENHORA 

DA CONCEIÇÃO

BENS INVENTARIADOS EM 2022

As festas são manifestações de grande valor cultural e religioso para a comunidade de

Bom Jardim, no município de Carandaí. A celebração, com ocorrência anual, já se se

consolidou como uma das principais da região, sendo um importante referencial sobre

demonstrações de fé e devoção, e vem, no entanto, perdendo influência ao longo dos

últimos anos. O inventário do patrimônio cultural deve ser recurso a impulsionar este

que se trata de um bem que remete à trajetória cultural e religiosa local, atravessando

por gerações enquanto evento social e presente na memória afetiva.

FESTA DE NOSSA MÃE 

DOS HOMENS

ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DO MUNICÍPIO DE 

CARANDAÍ

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

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

Nesse sentido a Associação dos Artesãos do Município de Carandaí é

representação de práticas tradicionais e cultura que presentes na história do

cotidiano da comunidade enquanto interações, memórias e afetos.


