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MOÇÃO Nº 007/2014 

 
“Moção de Parabenização e Agradecimento ao Ilustríssimo Senhor Sebastião Nelson da 

Cruz pelo lançamento de seu livro Roseira era assim... em 1945 e anos seguintes.” 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores. 

 

 O Senhor Sebastião Nelson da Cruz é natural de Roseira, região rural, bairro 

Pindaitiba. Nascido a 24 de agosto de 1937. 

 Cursou primário: Grupo Escolar Professor Joaquim de Campos (1946 a 1950), em 

Roseira. 

 Curso Ginasial: 1953 a 1956, em Guaratinguetá. 

 Em 1958 concluiu o Curso de Sargento Especialista de Aeronáutica.  

 Prestou serviços na Base Aérea de Santa Cruz (BASC), no Rio de Janeiro, de 1959 a 

1976. Nesse ano veio com a família para Roseira, mas prestando serviços no Departamento 

de Pesquisas e Desenvolvimento da Aeronáutica (DEPED), até 1983. Em seguida, São José 

(DCTA), até dezembro de 1985, quando passou para a reserva, na graduação de suboficial. 

 Militar da reserva, latinista e membro da Academia Pindamonhangabense de Letras, 

adotou o colecionismo como hobby. Seu hábito de colecionador levou-o a reunir um acervo 

variado de fotos, jornais, revistas, objetos e documentos que “contam” parte da história de 

Roseira. 

 Esta síntese da apresentação da biografia do homenageado, tirada de seu livro 

“Roseira era assim... em 1945 e anos seguintes”, mostra a importância do autor para a cidade. 

Um homem comprometido com a cultura e o resgate da história e memória da cidade.  

 Lançado no último dia 15 de março, o livro traz uma grande contribuição para o 

resgate do passado e, ao mesmo tempo, para a defesa das raízes da cidade e, portanto, para 

uma construção sólida da identidade do município. 

       Pelo belíssimo trabalho de resgate memorialista da cidade, como enfatiza o próprio autor 

da referida obra e, sem dúvida, pela contribuição histórica para esta e as futuras gerações, 

entendo ser justa e merecida à homenagem ao Senhor Sebastião Nelson da Cruz.   
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         Ante o exposto, ouvido o plenário e atendidas às formalidades regimentais, apresento 

Moção de Parabenização e Agradecimento ao ilustre autor. 

      Que desta se dê conhecimento ao homenageado e família. 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 24 de março de 2014. 

 

 

Vereador Marco Antonio Duarte 

Autor da Moção 

 

   

 

 


