DIVULGAÇÃO DO INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO
DO PATRIMÔNIO CULTURAL
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 Decreto Lei 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.

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

SÃO JOSÉ DA LAPA/MG

BENS PROTEGIDOS
Denominação/Localização
Residência a rua Joaquim Loureço, n° 54
Residência da Rua Mario Pereira da Luz, n° 79
Comércio e Residência a Rua Padre José Dias, n°327
Igreja Matriz de São José – Praça Vereador Dumas Chalita
s/n°
Praça Vereador Dumas Chalita
Coreto da Praça Vereador Dumas Chalita
Comércio à Rua Padre José Dias, n° 330
Residência à Rua Padre José Dias, n° 718
Residência à Rua Padre José Dias, n° 1480
Conjunto das Edificações do Pátio Nova Granja
Pátio Nova Granja n° 10 ao 26. Vila Itaú
Capela Nossa Senhora das Graças
Fazenda Nova Granja s/n°. Nova Granja
Sede da Fazenda Nova Granja – Atual Granja Rio Minas
LTDA

Ano De
Inventário
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2015
2015
2015

Fazenda Nova Granja s/n°. Nova Granja
Sede da Antiga Fazenda dos Pereira

2015

Rua Idalina Alves s/n°. Nova Granja
Sítio da Antiga Fazenda São José

2016

Antiga Fazenda São José
Capela de São Geraldo

2017

Rua Bahia, s/n°. Maravilha
Centro Comunitário

2017

Rua Bahia, n° 58. Maravilha
Residência do Sr. João Silvestre

2017

Rua José Gomes, n° 341. Maravilhas

BENS PROTEGIDOS

Denominação/Localização

Ano de
Inventário
Tuba em Si Bemol – Rua Padre José Dias, n° 591
2009
Bombardino em Si Bemol – Rua Padre José Dias, 591
2009
Balança de Dona Eupídia – Rua Padre José Dias, n° 404
2010
Máquina de Costura de Dona Bernadete – Rua Padre José Dias, n° 2010
404
Conjunto de Fotografias Antigas - Rua Padre José Dias, n° 404
2010
Quadro Dumas Chalita - Rua Padre José Dias, n° 404
Prensa da Pasta de Mandioca – Rua Idalina Alves s/n°. Nova
Granja
Moinho de Fubá – Rua Idalina Alves s/n°. Nova Granja
Cofre da Antiga Fazenda São José
Corporação Musical São José – Rua Padre José Dias, n° 591
Biblioteca Pública Municipal Dona Efigênia Chalita – Rua Padre
José Dias, n° 404

2010
2015
2015
2016
2009
2010

Denominação/Localização
Ano de Inventário
Corporação Musical São José – Rua Padre José Dias, 2009
n° 591
Tijolo de Barro da Olaria do Didi
2017

BENS PROTEGIDOS

Foto

Categoria
BMI

BMI

Foto

BENS MÓVEIS E INTEGRADOS - BMI
Denominação/Locali Ano de Inventário
zação
Cruzeiro da Capela
2019
Santo Antônio – Rua
Santo Antônio, n°
10. Bairro Inácia de
Carvalho – Área
Rural IV
Orátorio de Santana 2019
Mestra - Bairro
Inácia de Carvalho –
Área Rural IV

ESTRUTURAS ARQUITETÔNICAS E URBANÍSTICAS - EAU
Categoria
Denominação/Localização Ano de Inventário
Capela Santo Antônio –
EAU
2019
Rua Santo Antônio, n° 10.
Bairro Inácia de Carvalho –
Área Rural IV
Fazenda Várzea – Av. José 2019
EAU
Antônio dos Santos, s/n.
Bairro Inácia de Carvalho –
Área Rural IV

PATRIMÔNIO IMATERIAL - PI
Foto
Categoria
PI

Denominação/Locali
zação
Benzedeira Dona
Eny – Inácia de
Carvalho – Área
Rural IV

Ano de Inventário
2019

BENS INVENTARIADOS EM 2021
CASA DE FARINHA DO SR. GERALDO

Antiga casa de farinha do distrito de Inácio de Carvalho em São José da Lapa é típica
representação de modo de vida, de relatos do trabalho rural conjunto e da agricultura de
subsistência local. A edificação resiste como último resquício do ofício da produção de
farinha de mandioca da região.
São necessárias medidas socioeducativas para que o bem se mantenha para futuras
gerações como importante elo entre a história do trabalho na zona rural do município de
São José da Lapa no século XX. O ofício da produção de farinha de mandioca não é
mais uma alternativa de renda da família de sr. Geraldo, o que acaba por contribuir com
o processo de abandono do local, no entanto, a casa de farinha deve receber cuidados
constantes de limpeza, manutenção da sua estrutura, recuperação de utensílios usados na
produção, valorização por parte do poder público e infraestrutura para que se torne uma
edificação de relevância para as pessoas.

CEMITÉRIO DA CAPELA DE SANTO ANTÔNIO
O cemitério da capela de Santo Antônio é
espaço de sepultamento de personalidades e
moradores locais. Tem sua história diretamente
vinculada ao crescimento da comunidade
desde os primórdios de sua fundação.
Recomenda-se
cuidado
constante
de
manutenção preventiva do cemitério através de
sua limpeza, poda de plantas e segurança
contra a violação de lápides. Projeto
paisagístico, de irrigação artificial do terreno,
bem como atenção especial para o cercamento
em blocos de tijolo, que aparentam certo
desgaste em razão de estarem constantemente
expostos às intempéries, podem garantir
melhores condições de preservação do local.

BENS INVENTARIADOS EM 2021
ESCOLA MUNICIPAL INÁCIA DE CARVALHO

A Escola Municipal Inácia de Carvalho é importante edificação histórica local que, ao longo de mais
de cinquenta anos de existência, contribuiu com a formação educacional e prestou serviços para a
comunidade de São José da Lapa e região. Carrega em seu histórico os primórdios da formação do
distrito de Inácia de Carvalho, uma vez que fora terreno cedido ao poder público por parte de antigo
casal de fazendeiros, bem como passou por diversos modelos de gestão, recebera uma série de
aprimoramentos, é estrutura que capacita o desenvolvimento pessoal de alunos e professores, além de
contar com o apoio de profissionais técnicos locais de formação pela própria escola.
A contínua manutenção, cuidados de funcionários e o investimento do poder público em relação à
edificação, garantirão ao bem sua integridade e pleno uso. Recomenda-se estudo de viabilidade, por
parte do poder público e da gestão da escola, de projeto de combate a incêndio, a fim de que,
situações relacionados à falta de extintores no local não se tornem problema irreversível à história da
edificação. Em projeto de padronização de pisos da escola, recomenda-se a instalação de piso tátil e a
padronização de rampas de acesso à cadeirantes.

IMAGEM DE SANTO ANTÔNIO

Santo Antônio e sua imagem são importantes demonstrações do contexto social, cultural,
de formação histórica e religiosa da comunidade de Inácia de Carvalho. A Imagem de
Santo Antônio é símbolo de devoções, ritos e celebrações na Capela de Santo Antônio e,
ao longo de mais de 70 anos de existência, é indispensável ao culto católico, além de se
associar ao imaginário da população por ser o padroeiro da região.
Recomenda-se o cuidado e a atenção com seu usufruto, limpeza e a manutenção. Projeto
de combate a incêndio da capela que o hospeda, representa maior cuidado ao bem, ao
acervo que o cerca e é medida de conservação importante, uma vez que não há nenhum
tipo de extintor de incêndio acessível no local.

BENS INVENTARIADOS EM 2021

SINO DA CAPELA DE SANTO ANTÔNIO

O sino da capela de Santo Antônio é referência sonora dos fiéis da região de Inácia de
Carvalho para o anúncio de atividades litúrgicas e do cotidiano da edificação.
Recomenda-se a volta de suas atividades cotidianas, bem como profissional habilitado
para manutenção do badalo e da costeleta, em razão de, quando acionado, badalo causar
desgaste ao bronze e quebrá-lo aos poucos. Sino deve ser constantemente limpo e
receber tratamento contra a oxidação natural, com o auxílio de produtos químicos.

