
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 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.

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 ATUALIZADOS EM 2020
PRAÇA DE ESPORTE (CLUBE)

A Praça de Esportes de Rio Paranaíba é edificação de

relevância na paisagem construída no município e,

para além de seus atributos arquitetônicos, do início

da década de 1990, local de apropriação sobre o

espaço público. De acesso livre a toda população, as

dependências do clube são ponto de encontro e

sociabilidade, a lazer, eventos como festas de

casamento, batizados, palestras, dentre outros,

fazendo parte da memória e pertencimento da

comunidade local.

ESTÁDIO MUNICIPAL JAIME SILVA

O Estádio Municipal Jaime Silva é edificação de relevância

na paisagem construída no município e, para além de seus

atributos arquitetônicos, do início da década de 1970, local de

apropriação sobre o espaço público. A imagem do estádio é

presente na memória e pertencimento da comunidade local,

sendo palco de episódios figuram no imaginário.

PRAÇA DO CORETO

A praça Sakae Moryama, ou praça do Coreto, é

imagem de relevância local quanto relações de

comunidade ali estabelecidas. O local é ponto de

referência na região, além de exemplo de apropriação

do espaço e vivência no meio social do município de

Rio Paranaíba. A preservação da praça é também

manutenção da memória coletiva sobre o espaço.



BENS ATUALIZADOS EM 2020
PRAÇA SÃO FRANCISCO 

A praça São Francisco, é imagem de relevância

local quanto relações de comunidade ali

estabelecidas. O local é ponto de referência na

região, além de exemplo de apropriação do

espaço e vivência no meio social do município

de Rio Paranaíba. A preservação da praça é

também manutenção da memória coletiva sobre

o espaço.

PÚLPITO

O Púlpito é símbolo compositivo tradicional na

igreja na cultura cristã e se faz presente como

imagem de grande relevância nos contextos

social e cultural sobre o cotidiano da

comunidade da Igreja Matriz de São Francisco

das Chagas. A religiosidade em representação no

material contribui a formação de identidade

quanto memória sobre o bem.

IMAGEM SÃO SEBASTIÃO 

A Imagem de São Sebastião é símbolo

compositivo tradicional na igreja na cultura

cristã e se faz presente como representação de

grande relevância nos contextos social e

cultural sobre o cotidiano da comunidade da

Igreja Matriz de São Francisco das Chagas. O

santo tem na religiosidade em representação

no material, que contribui a formação de

identidade quanto memória sobre o bem.
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ALTAR-MOR: SÃO 

FRANCISCO DAS CHAGAS

O Altar-Mor é símbolo compositivo tradicional

na igreja na cultura cristã e se faz presente como

imagem de grande relevância nos contextos

social e cultural sobre o cotidiano da comunidade

da Igreja Matriz de São Francisco das Chagas. A

religiosidade em representação no material

contribui a formação de identidade quanto

memória sobre o bem.

RETÁBULO LATERAL 

ESQUERDO 

O Retábulo Lateral Esquerdo,

componente do Altar-Mor, é símbolo

compositivo tradicional na igreja na

cultura cristã e se faz presente como

imagem de grande relevância nos

contextos social e cultural sobre o

cotidiano da comunidade da Igreja

Matriz de São Francisco das Chagas.

A religiosidade em representação no

material contribui a formação de

identidade quanto memória sobre o

bem.

RETÁBULO LATERAL 

DIREITO

O Retábulo Lateral Direito, componente do Altar-Mor,

é símbolo compositivo tradicional na igreja na cultura

cristã e se faz presente como imagem de grande

relevância nos contextos social e cultural sobre o

cotidiano da comunidade da Igreja Matriz de São

Francisco das Chagas. A religiosidade em

representação no material contribui a formação de

identidade quanto memória sobre o bem.



BENS ATUALIZADOS EM 2021
ESCOLA ESTADUAL DR. 

ADIRON GONÇALVES 

FÓRUM EMILIANO FRANKLIN 

DE CASTRO 

SEDE DA POLÍCIA MILITAR 

DE MINAS GERAIS EM RIO 

PARANAÍBA

Para a conservação e solução dos problemas detectados sugere-se

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, compositivos e atenção especial a

estrutura da edificação; recomposição dos elementos de piso. A

cobertura deve receber imunização das peças em madeira;

limpeza da área sob o manto, bem como das calhas e descidas

verticais, com inspeções a fim de evitar goteiras e infiltrações,

principalmente nos períodos chuvosos; organizar a instalação

elétrica e instalação de elemento vedação ao acesso de animais à

área. 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 Rio Paranaíba.

O inventário tem como objetivo principal a

proteção do patrimônio cultural do

município, significante para a história e

identidade cultural local. Embora com

histórico relativamente recente, o Fórum

Emiliano Franklin de Castro é edificação de

referência na memória da comunidade,

sendo imagem do crescimento e

consolidação do município de Rio

Paranaíba na região.

Para a conservação e solução dos problemas detectados é

sugerida a continuidade dos trabalhos já identificados 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; limpeza regular dos pisos internos e externos. A

cobertura deve receber imunização das peças em madeira;

limpeza da área sob o manto, bem como das calhas e descidas

verticais, contando com inspeções 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 Rio Paranaíba.



PEDRA EM HOMENAGEM A PADRE GOULART

BENS ATUALIZADOS EM 2021

A representação no monumento da Pedra em

homenagem a Padre Goulart é imagem que

remete a personagem relevante na história local.

É símbolo, para além do contexto histórico, social

e cultural sobre o cotidiano da comunidade, o que

tem influência direta na formação de identidade

quanto à imagem e memória sobre o bem.

CRUZEIRO

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, 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. Podem ser necessárias substituições de peças tanto em

madeira quanto em ferro. Assinala-se que quaisquer intervenções no estado do bem

cultural deverão ser aprovadas pelo Conselho Municipal de Patrimônio Cultural de

Rio Paranaíba


