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JUSTIFICATIVA - PL 0420/2019 
Nascido em Presidente Prudente em 15 de Março de 1928, filho de Antonio Gonçalves 

e Maria Neves Garcia, José Gonçalves Garcia trabalhou na Agricultura e estudou em 
Presidente Prudente até os 15 anos. Após esta idade mudou-se para Araçatuba, onde 
continuou na atividade agrícola enquanto estudava à noite. 

Mudou-se sozinho para São Paulo, demonstrou seu espírito empreendedor abrindo 
uma marcenaria com dois amigos, no bairro do Ipiranga, nas proximidades do Museu. Ao 
mesmo tempo cursou a Escola de Comércio Alvares Penteado no período noturno, para 
aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos como pequeno empresário. 

Casou-se em 1952 com Aurora Racca, filha de Serápio Racca Romero e Adelia Parras 
Munhoz, continuando a residir na Rua Mario Vicente no bairro do Ipiranga. A pequena 
marcenaria logo cresceu graças ao trabalho árduo e transformou-se na Fábrica de Móveis São 
Judas Tadeu. 

Em 1955 a fábrica de móveis havia se tomado um grande empreendimento, 
empregando mais de 150 funcionários e atuando em todo o território nacional. Em 1962 nasceu 
seu filho Sidney Gonçalves, que tornou-se advogado. 

Em 1970 a fábrica passou por um grande processo de modernização, com a 
importação de maquinário da Alemanha para ampliar a produtividade da empresa, 
automatizando e mecanizando quase toda a produção dos móveis. Com isto a indústria passou 
a ser uma das principais fornecedoras das grandes redes de lojas nacionais. Ao completar 30 
anos de atividade a fábrica empregava mais de 200 funcionários. 

Após se aposentar e quitar todas as suas obrigações com funcionários e Estado, José 
Gonçalves Garcia dedicou seu tempo a atividade como consultor e continuou desenvolvendo 
atividades voluntárias junto a sociedade civil, em especial como membro ativo do Lions Clube 
São Paulo-Aclimação. 
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