
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 DE ISABEL MARIA DA SILVA

BENS ATUALIZADOS 2021

A edificação Residência de Isabel Maria da Silva é importante exemplar que remete

ao histórico de ocupação da área urbana do município de Doresópolis. Embora com

alterações compositivas, a construção é 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.

RESIDÊNCIA DE ANA APARECIDA DE SOUZA SILVA

A proprietária menciona a trepidação do fluxo de veículos de carga como fator de

degradação sobre o imóvel inventariado ao longo dos anos e que, quando considerado

irreversível do ponto de vista de reparos, além de questões de segurança, definiu como

necessária a demolição.



BENS ATUALIZADOS 2021

RESIDÊNCIA DE LEANDRO FERREIRA NETO

Após cinco anos sem uso, o bem foi ocupado por dois anos por Romana

Ferreira Ribeiro, mãe de Leandro. Desde 2006 a 2011 permaneceu sem uso,

quando adquirido por Luiz da Costa Pereira que no mesmo ano realizou

demolição a fim de liberar área para eventual nova construção.

RESIDÊNCIA DE JOSÉ FERREIRA FILHO

A edificação Residência de José Ferreira Filho é importante exemplar que remete

ao histórico de ocupação da área urbana após a emancipação do hoje município

de Doresópolis. Mantém composição original que remete a feições construtivas e

de tipologia de época característicos. Para além, a imagem da edificação figura na

memória afetiva, com passagens de famílias consideradas na comunidade.



BENS ATUALIZADOS 2021

RESIDÊNCIA DE NILMAN TERRA DA SILVA

A edificação Residência de Nilman Terra da Silva é importante exemplar que remete 

ao histórico de ocupação da área urbana após a emancipação do hoje município de 

Doresópolis. Planta e tipologia construtiva mantém composição original que remete a 

características de época. Para além, a imagem da edificação figura na memória 

afetiva, com passagens de famílias consideradas na comunidade

RESIDÊNCIA FABRÍCIO FERREIRA RIBEIRO 

A edificação Residência de Fabrício Ferreira Ribeiro é importante exemplar que

remete ao histórico de ocupação da área urbana após a emancipação do hoje

município de Doresópolis. Mantém composição original que remete a feições

construtivas e de tipologia de época característicos. Para além, a imagem da

edificação figura na memória afetiva, com passagens de famílias consideradas na

comunidade.



BENS ATUALIZADOS 2022

RESIDÊNCIA PRAÇA NOSSA SENHORA DAS DORES, N° 71

O inventário tem como objetivo principal a proteção do patrimônio

cultural do município de Doresópolis, significante para a história e

identidade cultural local. Nesse sentido a Edificação à praça Nossa

Senhora das Dores, 71, é importante exemplar que remete ao histórico de

ocupação local em vista a transformações sobre o espaço construído que

remetem a final do século XIX. A construção se mantém ainda com

características construtivas e de tipologia de época e contexto bem

preservados apesar de evidentes alterações compositivas. Para além, a

imagem da edificação figura na memória afetiva, sobre gerações e

famílias consideradas na comunidade.

EDIFICAÇÃO PRAÇA NOSSA SENHORA DAS DORES, N° 43

Demolido



EDIFICAÇÃO RUA TRAJANO PAMPLONA DA COSTA, N° 131

BENS ATUALIZADOS 2022

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

Doresópolis, significante para a história e identidade cultural local. Nesse sentido a Edificação à

rua Trajano Pamplona da Costa, 71, é importante exemplar que remete ao histórico de ocupação

local em vista a transformações sobre o espaço construído que remetem a fins do século XIX e

início do século XX. A construção se mantém ainda com características construtivas e de tipologia

de época e contexto bem preservados apesar de evidentes alterações compositivas. Para além, a

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

comunidade.

MODO DE FAZER PÃO DE QUEIJO

A história do pão de queijo inclui diversas preparações ditas tradicionais. Alguns ingredientes

variam de receita para receita, bem como suas quantidades, como o uso de água ou leite, de banha,

manteiga ou óleo, de polvilho doce ou azedo. Quanto aos queijos, as opções estão entre queijos

resistentes, salgados e saborosos, como o meia cura, o canastra e o parmesão.

Cada combinação de ingredientes irá resultar em um pão de queijo diferente. Ao utilizar o

polvilho doce, por exemplo, o pão ficará mais denso por dentro e crocante por fora, enquanto o uso

do polvilho azedo traz um produto mais leve, aerado e sequinho. Por este motivo, muitas receitas

descrevem o uso dos dois tipos de polvilho na mesma massa.

Fato unânime na história do pão de queijo é quanto à origem dos ingredientes: itens frescos e,

preferencialmente, rurais, como ovos caipiras e polvilho artesanal, sempre fizeram diferença no

resultado final.


