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JUSTIFICATIVA 

  

A Fazenda “Max Bose”, conhecida como “Casarão”, é formada por um conjunto de 
construções, que inclui a sede e construções adjacentes, como a casa para beneficiamento 
de milho, compartimentos usados como depósito da produção e guarda de equipamentos, 
oficina, curral e garagem.  
  

Localizada próxima à Estrada Municipal Vereador Pedro David, no Distrito de São 
Francisco Xavier, as construções fazem parte do imóvel desapropriado e adquirido pela 
Prefeitura de São José dos Campos, conforme o Decreto nº 14.387, de 24 de novembro de 
2010.  

  

Esse conjunto de construções é um dos poucos remanescentes de arquitetura rural do 
início do século XX existentes no distrito. Há indícios de que essa seja a primeira fazenda da 
região, com registro de 1889. A construção de sua sede data de 1920, aproximadamente. 
Próximo à casa encontram-se diversos galpões antes usados para o beneficiamento de café 
e milho, guarda de equipamentos, depósito da produção e oficina.   

  

A preservação tem por objetivo recuperar os valores estéticos e históricos do bem, 
perdidos em razão da falta de conservação permanente. A manutenção adequada e constante 
do bem preservado evita o acúmulo de problemas de conservação e suas consequências mais 
graves como a deterioração gradativa do bem e a necessidade de realizar intervenções 
maiores e mais dispendiosas.   

  

Entendemos que as edificações preservadas não devem permanecer desocupadas. A 
ocupação, com uso adequado, além de facilitar sua conservação, possibilita a reintegração do 
bem à vida da comunidade e o restabelecimento de sua trajetória histórica, sem prejuízo dos 
elementos culturais que o caracterizam.   

  

Essas construções após recuperadas serão mais um ponto de interesse turístico, visto 
que o distrito oferece poucas atividades - além de estarem localizadas dentro de um parque 
público.  

  

Desta forma, o presente Projeto de Lei visa garantir a preservação de um patrimônio 
do Distrito de São Francisco Xavier e, certamente, contribuirá para manter deixar vivo um rico 
período da história da economia da região.  

  

Destaque-se que em momento oportuno deverá ser realizado pela Fundação Cultural 
Cassiano Ricardo o levantamento completo (perímetro real, descrição de todos os elementos, 
aspectos históricos, construtivos, arquitetônicos etc.) com o respectivo georreferenciamento 
e cartografia específica, sendo que eventuais adequações devem ser aprovadas pelo 
Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico Paisagístico e Cultural 
– Comphac.  

  

Sendo assim, esperamos o apoio desta Edilidade para a aprovação do presente 
projeto.   
  

Plenário Mario Sholz, 10 de maio de 2022. 
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