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** DECRETO LEGISLATIVO N° 003/2017 ** 

(Dispõe sobre a concessão de Título de Honra 
ao Mérito ao Senhor Osualdo de Oliveira 
Silva.) 

A cÂMARA MUNICIPAL DE BIRITmA MIRIM, no uso de suas 
atribuições legais, 

DECRETA: 

Art. 1° - Fica concedido o Título de Honra ao Mérito ao Senhor Osualdo de 
Oliveira Silva pelos relevantes serviços prestados em prol do município de Biritiba Mirim. 

Art. r - o Título de Honra ao Mérito de que trata o artigo anterior, será 
entregue em Sessão Solene especialmente convocada pela Presidência, na Câmara Municipal 
de Biritiba Mirim ou em outro local designado. 

Art. 3° - As despesas decorrentes da execução deste Decreto Legislativo 
correrão a conta das dotações próprias do Orçamento vigente. 

egislativo entrará em vigor na data de sua publicação. 

U'J\tJHIlI1J.tU>E MIRANDA MELO 
AX~"'ente da Câmara 

ROBÉRIODE 
2° Secretário 

Regi:.~~"ua Secretaria da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, publicada e afixada 
no Quadro de Edita' 

* Autori ao, Projeto: Vereador Lourival Bispo de Matos 
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BIOGRAFIA 

Nome:Osualdo de oliveira Silva 

Profissão: Taxista 

Nascido em: 16 maios de 1934 

Natural de:Biritiba Mirim 

Filho de: Pautlno tette Da Silva e Isabel Da Conceição 

Estado Civil: Casado com Celia Maria Da Silva 

Pai de: Reinaldo, Célia, Mauro, Aguida, Magali, Paulo, Antônio, Janaina. 

Avô de: Dez Netos e Três Bisnetos 

o Sr: Osualdo de Oliveira Silva nasceu e foi criado em 
BIRITIBA MIRIM ,sua primeira residência foi no Bairro de Cruz das Almas, 
seu primeiro emprego foi na lavoura no SHIGEO TAKEBE por um período 
de dois anos. 

Uma curiosidade onde se localiza nos dias de hoje a 
Câmara Municipal de Biritiba Mirim o SR: Osualdo queridamente chamado 
de Nardinho trabalhou aqui arando a terra com carro de boi, plantando 
batata, milho e repolho nas terras da Família Ferdinando Jungers. 

Seu segundo emprego foi como cobrador e fiscal de 
ônibus aos 15 anos de idade, na empresa Santa Maria LTDA que foi a 
primeira empresa fazendo as três linhas Biritiba Mirim, Casa Grande e 
Salesópolis 

Ao completar 18 anos tirou sua habilitação de motorista dirigindo 
caminhão fazendo carreto por todo o Brasil. 
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1956 trabalhou na prefeitura de Mogi Das Cruzes como 
motorista, HENRIQUE PERIS ERA PREFEITO NA EPOCA . 

Em 1962 o SR: OSUALDO ajudou na construção da Vila 
Operaria montando casas que serviriam para muitas das famílias que 
viriam trabalhar na construção da barragem. 

No ano de 1964 trabalhou na barragem de ponte nova DAEE. 

Em 19.71 o SR: Osualdo fundou o primeiro ponto de taxi da 
cidade com uma combi de ano 79, de onde ele fez toda a criação de seus 
oito filhos. - 

Em 1975 foi eleito vereador voltando a trabalhar na mesma 
localidade onde quando jovem arava a terra com carro de boi para plantar 
batatas, mais agora vindo trabalhar não como lavrador mais sim como 
vereador na Câmara Municipal onde cumpriu o mandato de seis anos, 
onde por quatro meses o vereador não tinha salário e nem se quer um 
veiculo, o trabalho da câmara era realizado com seu veiculo particular da 
época. 

Em 1981 foi reeleito onde cumpriu seu mandato por mais seis anos. 

Hoje aos 82 anos completos .corn 46 anos de trabalho como 
taxista aposentado, há 26 anos continua ainda em atividade ,por tudo isso 
considero merecedor deste título de honraria por parte deste legislativo. 

LOURIVAL BISPO DE MATOS 

VEREADRO PSDB 


