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Justificativa 

José Gonçalves Campos Neto, nasceu em 10 de maio de 1953 na cidade de 

São José dos Campos, no distrito de São Francisco Xavier, local onde foi criado e 

passou toda sua infância. Tempos difíceis, em que ele sendo o mais velho de 10 

filhos, precisou desde criança, ajudar seu pai na roça. 

Aos 21 anos casou com Maria, casamento este que durou 42 anos. Em 

1974, mudou-se para o bairro Bosque dos Eucaliptos na zona sul de São José dos 

Campos, onde viveu até o fim de sua vida. 

No dia 24 de junho de 1975, começou a trabalhar na Prefeitura Municipal 

de São José dos Campos auxiliando em serviços gerais. Em 1977, iniciou seus 

trabalhos em terraplanagem, atuando como operador de máquinas e motorista de 

caminhão.  

Foi gratificado como monitor em 1995 e promovido a supervisor em 2005, 

cargo no qual trabalhou até sua aposentadoria em 2012. José dedicou 37 anos de 

sua vida como funcionário público, servindo ao município e sendo reconhecido 

pela sua integridade, profissionalismo e competência. 

Em 2016 veio a falecer decorrente de problemas cardíacos deixando 

esposa, duas filhas e três netos, além de muita saudade e memórias entre 

familiares e amigos. 

Por esta razão, conto com apoio para que José Gonçalves Campos Neto 

seja eternizado na história deste município e seu nome registrado oficialmente a 

denominação da a Rua 9B, localizada no Loteamento Santa Maria IV, de Rua 

José Gonçalves Campos Neto. 

Roberto do Eleven 

Vereador - PSDB 
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                                JOSÉ GONÇALVES CAMPOS NETO 
                                       Servidor Público Municipal 
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