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Nascido em Salvador/BA em 03/05/1945, Galdino Oliveira Teixeira veio para a capital 
de São Paulo aos cinco anos de idade, tendo passado sua juventude no Bairro de Vila Rica. 
Tornou-se motorista da extinta CMTC (Companhia Municipal de Transportes Coletivos), vindo a 
aposentar-se por conta de um acidente de trabalho que lhe causou a paralisação total dos 
membros inferiores. 

Em virtude do acidente, Dino, como era mais conhecido em sua vizinhança, voltou seus 
esforços às atividades sociais e políticas. Filiou-se ao grêmio juvenil de Vila formosa, ocupando 
a presidência da agremiação. Em seguida, fundou a Associação de Moradores da Cidade 
Tiradentes, bairro em que passou a residir desde 16/11/1984, revelando ser um dos primeiros 
moradores do bairro. Desde então, passou a lutar pelos direitos das pessoas portadoras de 
deficiência. Nasceu então, a Associação Colibri - Associação em defesa dos direitos das 
pessoas deficientes e de mobilidade reduzida, em meados de 1988. 

Com a formação desta associação de pessoas, Galdino passou a articular apoios 
políticos sempre na busca de melhoria para as pessoas mais necessitadas, atuando em uma 
série de projetos como: encabeçou e idealizou o projeto Atende que hoje é responsável por 
transportar as pessoas com mobilidade reduzida ou total; idealizou a adaptação dos elevadores 
em transporte público do Município de São Paulo; auxiliou na Implementação do Hospital Santa 
Marcelina de Cidade Tiradentes; CRAS (Centro de Referência Social) teve a sua instituição 
idealizada por ele; a implementação do bom prato teve sua participação (fazia parte do 
conselho gestor da área de saúde do bairro e do Conseg); a construção de rampas de acesso 
em comércios foram adaptadas em razão de seu reclamo etc. 

Infelizmente, Galdino teve sua vida ceifada em 16/10/2018, após uma queda no interior 
do poço de um elevador de uma estação de Metrô. O corpo se foi, mas o ideal e a busca por 
justiça social e a caridade com os menos favorecidos ficou marcado para sempre na vida das 
pessoas de Cidade Tiradentes. 

Diante do exposto, rogamos aos Nobres Pares que apoiem o presente Projeto de Lei. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 17/12/2021, p. 134 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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