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Ata de Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, 
Artístico, Paisagístico e Cultural – COMPHAC. 

Aos oito dias do mês de maio de dois mil e dezoito, em segunda convocação, reuniram-
se no Auditório Elmano Ferreira Veloso, localizado na sede da Fundação Cultural 
Cassiano Ricardo, sito à Av. Olivo Gomes, no 100 Santana, nesta, Sr. Aldo Zonzini Filho, 
Presidente do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, 
Paisagístico e Cultural - COMPHAC, os Conselheiros, Washington Benigno de Freitas, 
Milena Takamatsu, Arq. Robson Bernardo - representantes da Diretoria da Fundação 
Cultural Cassiano Ricardo– FCCR, Arq. José Nazareth Silva Junior – representante da 
Secretaria de Gestão Habitacional e Obras, Arq. Andrea Hitomi Enomoto – 
representante da Associação de Engenheiros e Arquitetos, Edo Paiotti – representante 
do Instituto de Estudos Valeparaibanos, Dra. Cristiane Aparecida Ferrari – 
representantes da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, Maurilio Calvo Filho – 
representante do Clube Joseense de Amigos.  Sr. Aldo começa a reunião e passa para o 
primeiro item da pauta: “Aprovação das Atas das reuniões dos dias 06 de março de 
2018 e 03 de abril de 2018”, pedindo aprovação e sendo aprovadas por unanimidade. 
Após, passa para o segundo item da pauta: “Conhecer, discutir e deliberar sobre o 
pedido de readequação de espaço no interior do Museu Municipal (Antiga Câmara 
Municipal) ”, Sr. Aldo expõe a necessidade de refazimento da comunicação visual 
externa na área do Museu Municipal, explica que essa comunicação será feita através 
de totens metálicos, aproveitando, inclusive, um já existente que informa a presença do 
COI nesta área. O Sr. Washington Benigno de Freitas, representante da Diretoria da 
Fundação Cultural Cassiano Ricardo, é convidado a esclarecer melhor a solicitação e 
tomando a palavra, informa que os projetos expográfico e museográfico já estão 
concluídos e convida os conselheiros para a abertura oficial que se realizará no próximo 
dia 15 de maio, esclarece, também, a intenção de integrar os três espaços expositivos 
do centro da cidade: Museu Municipal, Igreja São Benedito e o Museu de Arte Sacra na 
Capela Nossa Senhora da Conceição Aparecida e convida o Arq. Robson para detalhar o 
projeto dos totens, que fazendo uso da projeção digital, apresenta o projeto aos 
conselheiros. Sr. Aldo coloca a proposta em votação, sendo aprovada por unanimidade. 
Passa-se, então, aos informes gerais, começando com a comunicação ao conselho, de 
uma solicitação feita pelo Grupamento de Apoio do CTA referente a emissão de uma 
certidão de existência ou não de bens tombados no âmbito municipal na área do Centro 
Técnico Aeroespacial em São José dos Campos. Sr. Aldo lembra que, por se tratar de 
uma área da esfera federal, a administração municipal não tem competência legal de 
atuação sobre questões referentes a construções e/ou reformas nas edificações ali 
localizadas e que não há, também, elementos preservados por lei municipal nesta área, 
mas que devido à importância histórica e arquitetônica de parte dos prédios ali 
edificados, achou por bem, comunicar ao conselho esta solicitação, que segundo o 
próprio ofício emitido, prevê a reforma e até demolição de alguns espaços desta área. O 
Arq. Robson afirma ter sido procurado, há alguns anos, por integrantes do IPHAN que 
estariam realizando um inventario arquitetônico na área do CTA. A conselheira Dra. 
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Cristiane, propõe então, que o COMPHAC comunique ao IPHAN esta intenção de 
atuação por parte da administração da Força Aérea na área em questão. O Sr. Aldo, 
reconhecendo o consenso do conselho em relação ao assunto, decide pelo envio de 
ofícios direcionados ao IPHAN e CONDEPHAAT, colocando-os a par deste assunto. Em 
prosseguimento aos informes, o Arq. José Nazareth é convidado a relatar a reunião 
realizada na Capela Sagrado Coração de Jesus, a qual participaram representantes da 
Administração Municipal, Mitra, AFAC e da Empresa Solofund.  O arquiteto explica que, 
após uma vistoria no prédio, ficou acertada a execução de um laudo técnico que 
possibilite uma estimativa de custo para a solução dos problemas estruturais 
apresentados pela capela e que, posteriormente, possa ser apreciado pelo conselho. O 
Sr. Aldo agradece a explanação e não tendo mais assuntos a tratar, encerra a reunião.  
Eu, Washington Freitas, lavrei a presente ata, em 02 folhas que vai assinada pelo 
Presidente e por mim. 
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