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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº _______/2019 

 

 

CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO DE 

ILHA COMPRIDA AO SENHOR GALBA 

DE OLIVEIRA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.           

 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Ilha Comprida, no uso de 

suas atribuições legais, faz saber que a Câmara aprovou e ele promulga o 

seguinte decreto Legislativo: 

 

Art.1º - Fica concedido o título de Cidadão de Ilha Comprida ao 

senhor Galba de Oliveira. 

Art.2º - As despesas com a execução deste Decreto Legislativo 

correrão por conta de verba própria suplementada se necessárias. 

Art.3º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

 

 

Plenário dos Emancipadores em 17 de Setembro de 2019, 

 

 

 

________________________________ 

DANIEL RAMOS 
Vereador - PDT 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº _____/2019 

 

 

Senhor Presidente,  

Senhora Vereadora e Vereadores, 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

Tenho a hora de passar às mãos de Vossas Excelências o Projeto de Decreto 

Legislativo em anexo, que dispõe sobre a concessão de Título de Cidadania ao ilustre 

Senhor Galba de Oliveira. 

Sr. Galba de Oliveira, aposentado desde 1988, nasceu em 23/11/1937, no 

município de Ouro Fino, Sul do Estado de Minas Gerais, e há 59 anos está casado com 

Sra. Marly Vieira de Oliveira.  Aos 13 anos Sr. Galba se mudou para o Rio de Janeiro 

com seus irmãos e sua mãe que, recém-enviuvada, enfrentava muitas dificuldades para 

criar os filhos, contando sempre com a ajuda de alguns parentes para suprir as 

necessidades de sua família. 

  Sr. Galba de Oliveira trabalhou em diversos empregos, mas foi na empresa 

aérea VASP, na cidade de São Paulo, que ele se estabeleceu e trabalhou por anos até 

se aposentar em 01/02/1988.  

  Foi através da associação de funcionários da empresa onde trabalhava que o Sr. 

Galba de Oliveira acabou se interessando em conhecer Ilha Comprida, e aqui chegando 

ficou deslumbrado, a ponto de resolver, no ano de 1982, comprar um terreno em nossa 

Cidade. Assim aos poucos ele começou a construir sua casa, localizada na Rua Iguape 

no Balneário Meu Recanto, onde ele e sua esposa residem até hoje. 

Sr. Galba de Oliveira foi um dos fundadores e grande apoiador do Projeto Clube 

das Mães, sempre atento, dando ideias e colaborando nas reuniões e encontros, para 

que o projeto não deixasse de existir. Tal iniciativa, após alguns anos, deu origem ao 

Grupo de Idosos, que com o apoio da Prefeitura solidificou-se como CCMI – Centro de 

Convivência da Melhor Idade. 
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   Hoje um dos hobbys preferidos do Sr. Galba é escrever poemas, versos e 

poesias, sendo frequentemente chamado para eventos onde é convidado a declamar 

seus lindos poemas sobre Ilha Comprida, o quê faz sempre com muito carinho, 

prestigiando assim nosso município.   

Assim, hoje sentimo-nos honrados por homenageá-lo com o Título de Cidadão de 

Ilha Comprida. 

            Sem mais contamos com o apoio de todos os Nobres Edis para aprovação do 

presente. 

 

 

 

 

________________________________ 

DANIEL RAMOS 
Vereador - PDT 


