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Requer informações do Exmo. Senhor Prefeito 

Municipal sobre a política de cuidados com as 

áreas tombadas.  

 

 

Senhor Presidente,  

 

  
Considerando que Taubaté tem 31 prédios e áreas históricas 

tombadas. Sendo deste total, 5 são tombados pelo Condephaat (Conselho de Defesa do 

Patrimônio Histórico Arqueológico, Artístico e Turístico) – órgão do Governo do Estado de 

São Paulo; 2 são tombados pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional) – União -  e 24 são tombados pelo município. Em comum, apenas 1 prédio é 

tombado como patrimônio pelas 3 entidades: Capela do Pilar (GAZETA DE TAUBATÉ; 

Abril, 2015) 

 

Considerando que sob responsabilidade do município estão: Vila 

Santo Aleixo, o Colégio Lopes Chaves, imóveis no centro, Capela dos Monteiros, Colégio 

Bom Conselho, Solar da Viscondessa, Teatro Metrópole, prédio da CTI, chaminé da CTI, 

Igreja do Rosário, bacia do rio Una, imóvel e os bens do Museu da Imigração Italiana em 

Quiririm, residência de Felix Guisard Filho, praça Santa Terezinha, prédio do Taubaté 

Country Club, Capela de Nossa Senhora dos Remédios, distrito de Quiririm, Morro do Fiador, 

casa de Raul Guisard, Mata do Bugio, Mirante do Cristo, Capela do Pilar, Casas Pias e 

também bens da Irmandade de Misericórdia de Taubaté; 

 

Considerando que diversos bens estão em estado elevado de 

deterioração. Por exemplo, a Igreja do Rosário está fechada desde 2010 pela Defesa Civil por 

risco de cair. O mirante do Cristo está fechado para visitação da população. A Vila Santo 

Aleixo também está interditada ao público. 

Assim sendo, é que:  
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REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, 

dispensadas as demais formalidades de praxe, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, 

solicitando a V. Exª. para que se digne informar a esta Casa o quanto segue: 

 

I- Qual a política de manutenção dos bens tombados tem 

sido adotada pela Prefeitura? Existe um cronograma estabelecido para cuidados desses 

bens? 

II – Para os bens que necessitem de restauro, como é o 

caso da Vila Santo Aleixo, a Prefeitura já fez uma previsão do recurso necessário? 

III – Considerando os anos 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, 

quais foram as obras e melhorias realizadas em cada um dos bens patrimoniados? Favor 

encaminhar lista com o bem e qual foi a melhoria realizada. 

IV – É possível realizar um tour pelos bens patrimoniados, 

especialmente aqueles fechados ao público, como Mirante do Cristo e Vila Santo Aleixo 

com o intuito de se conhecer na prática a situação dos bens? 

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 06 de Novembro de 2017. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 


