
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 ATUALIZADOS EM 2019
ZONA 3 – SETOR SUL DA ZONA RURAL

VENDA O POVOADO DE PEDRO MOREIRA 

Conforme dados do histórico, a edificação teria sido construída em 1898, tendo sido referenciada

desde então como um ponto de encontro da comunidade no povoado de Pedro Moreira. Dessa forma,

o imóvel possui importância fulcral para o desenvolvimento urbano e histórico da comunidade rural

onde se implanta, com relevância inclusive para o processo de formação do próprio município de

Pompéu.
CASA DE APOIO DA FAZENDA PEDRO MOREIRA

A Casa de apoio da Fazenda Pedro Moreira representa um registro histórico da remanescência

colonial da antiga propriedade, demolida em 2001. O edifício em si guarda elementos construtivos do

período colonial, representados através da estrutura em gaiola de madeira, com vedação de barro cru e

cobertura de telhas curvas – portanto, possuindo valor rememoração histórica e estilística para a

comunidade local.



BENS ATUALIZADOS EM 2019
ZONA 3 – SETOR SUL DA ZONA RURAL

FAZENDA INGAZEIRA 

A edificação é meritória de proteção por se tratar de edifício colonial característico do final do

século XIX, período de formação do município de Pompéu. A Fazenda Ingazeira é parte do

desmembramento de terras da Fazenda Santa Rosa, propriedade de Dona Joaquina, situação que a

situa diretamente nesse processo de formação municipal. Ademais, o edifício mantém as

características originais construtivas que o enquadram no modo de construção comum, em território

brasileiro, ao longo de séculos pretéritos.

FAZENDA DO QUATI 

A Fazenda do Quati é uma construção rural com características do período construtivo do século XIX.

Portanto, possui arcabouço tipológico colonial com pequena variação do partido e volumetria térrea,

denotando adaptação construtiva ao terreno através do pavimento inferior semiaterrado. Por tal razão,

é meritório de preservação e cadastramento protetivo por meio do presente inventário.



BENS LEVANTANDOS EM 2019
FAZENDA SACO BARREIRO

A casa da sede da Fazenda do Saco Barreiro foi construída provavelmente no

final da década de 1870, pelo Coronel José Belizário de Campos Cordeiro

(conhecido localmente como Juca Belizário) e dada de presente para seu filho,

Emílio de Campos Cordeiro. A fazenda foi um importante centro de produção de

gêneros alimentícios para abastecer não somente os moradores do local, mas

parte da região rural. Nesta casa nasceu o senhor Ciro de Campos Cordeiro, filho

de Emílio de Campos Cordeiro e Alcira de Campos Machado, que se formou em

medicina e clinicou em Pompéu e região, além de ocupar o posto de prefeito

Municipal de Pompéu entre os anos de 1941 e 1945.

Medidas de conservação: Ações de manutenção, no sentido de garantir

completa restauração arquitetônica, junto a atividades contínuas de limpeza e

conservação devem ser imediatamente implementadas no bem imóvel, para

coibir o processo de arruinamento que nele se avizinha. De antemão, assinala-se

que quaisquer intervenções no bem cultural deverão ser aprovadas pelo

Conselho Municipal de Patrimônio Cultural de Pompéu


