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NOVAS INFORMAÇÕES 
Designação:   Guarita de Táxi 

Proteção Legal Existente:   ( X  ) Municipal   (     ) Estadual   (     ) Federal   (      ) Inventário    Dec. de Tombamento nº 1.645 de 

13/04/1998 
Proteção Legal Proposta: (   )Tombamento  (   )Registro  (   )Entorno de bem tombado   (  )Registro documental 
(  )Restrições de uso e ocupação     (   )Sem interesse de preservação     (X )Manutenção / Atualização do Inventário   
Motivação do inventário:  
 Monumento de importância histórica para o município e de características arquitetônicas singulares. 

Foi construído pelos próprios taxistas e nele fizeram homenagem ao ex prefeito Dr. Antônio Canêdo. 
Medidas de Proteção e Salvaguarda: 
 Procurando diminuir a depredação do patrimônio da cidade, estão sendo realizadas algumas ações de 

conscientização quanto à importância de se preservar o patrimônio histórico como a palestra “Sentir-se Parte”, 

que gerou bom resultado. 
Proprietário atual: Prefeitura Municipal de Muriaé 
Análise do Estado de Conservação: Na atualização de 2021, a edificação encontrava-se em estado regular de conservação sendo urgente 

uma revisão completa na pintura, limpeza e reposição de algumas pastilhas que se soltaram. 
Fatores de Degradação: A falta de ocupação e de manutenção provoca a deterioração do local. Por ser uma estrutura exposta ao tempo e 

não haver ocupação noturna a edificação fica vulnerável a vândalos. 
Medidas de Conservação: fazer revisões mais constantes e uma vigilância noturna. 
Intervenções: Entre as atualizações de 2009 e 2015 a edificação sofreu alguns danos no reboco do painel e na cobertura. Este problema foi 

sanado na atualização atual. 
Dados Históricos:  
 Segundo o jornal Gazeta Municipal, nº101 de 11 de novembro de 1959, foi inaugurado no local onde 

hoje está a guarita um monumento em homenagem ao Dr. Antônio Canêdo no qual estaria inserido a placa de 

bronze que foi aproveitada na face frontal da guarita, e existiria também uma outra placa com os dizeres 

“espelho para os homens maduros e padrão para mocidade”. Esta segunda placa não foi encontrada e não há 

registros fotográficos deste antigo monumento. (Atualização de 2021) 
Outras informações: O local onde foi construída esta Guarita fazia parte da Rodovia Rio-Bahia. Posteriormente foi 

construída uma ponte sobre o Rio Muriaé, desviando o trânsito e evitando que a rodovia passasse dentro da 

cidade. (atualização de 2021) 
Situação atual: O prédio está bastante sujo devido à sua localização rente a uma rua de grande tráfego e que fica 

suja de lama na época das chuvas. Com a passagem dos carros a poças de água suja são espirradas no local e é 

necessária uma manutenção mais constante. (atualização de 2021) 
Ano do inventário: 2003 
REGISTROS FOTOGRÁFICOS: 
Inventários anteriores: 

 

    
 Atualização de 2003                                                                                       Atualização de 2009      
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  Atualização de 2015 
 

Registro Fotográfico Atual: 

 
27/10/2021. Vista de uma das faces da guarita (atualização de 

2021). Autor: Everton Ribas Freitas 

 

 
27/10/2021. Vista de uma das faces da guarita e detalhe da laje em 

balanço (atualização de 2021). Autor: Everton Ribas Freitas 
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27/10/2021. Detalhe da placa com o nome do arquiteto 

responsável e os nomes dos motoristas da época (atualização de 

2021).  Autor: Everton Ribas Freitas 

 

 
27/10/2021. Detalhe da placa com dizeres homenageando o Dr. 

Antônio Soares Canêdo (atualização de 2021).  Autor: Everton 

Ribas Freitas 

 

 
Ponto de Taxi da Barra e Hotel Rodovia, anos 1970. Fonte: 

acervo do Memorial Municipal  

  
1ª Atualização: Fábio Almeida Vieira Data: maio de 2003 
2ª Atualização: Flávia Alves Junqueira  Data: abril de 2009 
3ª Atualização: João Carlos Pereira Vargas Data: outubro de 2015 
4ª Atualização: João Carlos Pereira Vargas Data: outubro de 2021 
 


