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Justificativa 

 

José Afrânio Gonçalves, nasceu no dia 04 de outubro de 1946 na cidade 

de Cambuquira – MG. Teve uma infância difícil, começou a trabalhar com 6 

anos de idade ajudando na lida do gado em uma Fazenda próximo a sua 

cidade natal. Sua madrinha, que também trabalhava nesta fazenda, era quem 

criava e dava o que comer a “Neno” apelido de Infância de Afrânio.  

Com 12 anos de idade se mudou para São José dos Campos, no final da 

Rua Rubião Junior local conhecido a época como “linha velha” (Atualmente 

próximo ao Paço municipal). Santista desde pequeno, Afrânio adorava 

futebol. Era um Zagueiro raiz, dono de um chute potente lembrado por muitos 

até hoje. Jogou em alguns times do futebol amador de São José dos Campos, 

como Vasquinho, Corinthinha e outros.  

Com 17 anos teve seu primeiro emprego na Alpargatas, onde com seus 

primeiros salários adquiriu uma bicicleta Monark, relíquia na qual ele tinha 

enorme paixão e que está na família até os dias de hoje. Em 1968 se mudou 

para o bairro Jardim Ismênia, onde construiu sua casa na Rua Sabará e com 

23 anos casou-se com Alfredina. O casamento durou 48 anos até seu 

falecimento.  

José Afrânio era muito inteligente e apreendia rápido as tarefas do 

serviço. Se aperfeiçoou com eletricistas em construções e obras trabalhando 

em várias empresas como: Marfesa, Fujibras, Alcântara e Zolco. Em 1982 foi 

contratado pela General Motors onde trabalhou até 1993 quando resolveu se 

aposentar e se dedicar a outros negócios.  

Afrânio gostava de ajudar ao próximo através de trabalhos sociais, 

atuando nos Vicentinos, na Pastoral da Saúde na região da Vila Industrial e 
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com doações e mantimentos a comunidade Luz de Cristo que acolhia 

dependes químicos e idosos na região norte da cidade.   

Se aventurou na política Joseense, saindo candidato a Vereador por 3 

vezes nos anos de 1992, 1996 e 2000 quando obteve 930 votos, sendo o 

candidato mais bem votado de seu partido. Também foi presidente do partido 

PDT em São José.  Em 1996 trabalhou no transporte alternativo da Univap, 

onde esteve à frente da regulamentação do transporte Fretado. No final da 

vida trabalhava nos bastidores da Política apoiando seu grande amigo Dr. 

Roniel (Vereador em São José dos Campos nos anos de 2013 a 2016). O 

“ordinário” (apelido carinhoso que recebeu no final da vida) faleceu em 08 de 

setembro de 2018 com 71 anos decorrência de uma infecção generalizada. 

Jose Afrânio Gonçalves deixou 4 filhos e 6 netos, além de muita saudade e 

histórias entre familiares e amigos. 

Por todas estas razões, conto com o apoio dos Nobres Pares, para que 

seja eternizado na história deste município, oficialmente a denominação da 

Avenida Dois, localizada no Loteamento Fazenda Ronda, de Rua José 

Afrânio Gonçalves. 
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Roberto do Eleven 

Vereador - PSDB 

 

mailto:camara@camarasjc.sp.gov.br

