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Considerando  que  é  dever  do  Vereador,  enaltecer,  destacar  e  reconhecer 

publicamente,  organizações  e  pessoas que contribuem para a história  e a cultura,  projetando 

positivamente a imagem de Roseira.

Considerando  que,  na  rotina  da  comunidade,  observamos  um  cidadão  que 

caminha  discreta  e  silenciosamente  pelas  ruas  da  cidade,  detentor  de  um patrimônio  moral, 

profissional, familiar, cultural e acadêmico admirável.

Considerando que, o cidadão a que me refiro, Senhor Sebastião Nelson da Cruz, 

mereceu  uma  matéria  jornalística  de  02  (duas)  páginas,  publicada  no  Jornal  “LINCE”, 

publicação cultural da imprensa escrita, tornando do conhecimento público o acervo colecionado 

ao longo de sua vida, que da mesma forma, mereceu uma Moção de Parabenização, pela Câmara 

Municipal,  que nos permite viajar no tempo e na história, matéria jornalística, que chamou a 

atenção de um dos Membros da Academia Pindamonhangabense de Letras, que indicou o nome 

do Ilustre Roseirense, para uma das vagas daquela Academia de Letras.

Considerando  que,  observando  o  Senhor  Sebastião  Nelson  da  Cruz,  nas  suas 

manifestações públicas, junto a familiares e amigos, têm-se a oportunidade, de testemunhar seus 

valores morais, éticos, familiares, profissionais e acadêmicos, bem como, seu carinho, respeito e 

compromisso com a história  e a  cultura,  em particular  ao Município de Roseira,  tendo num 

passado recente, com o apoio de amigos que comungam dos mesmos ideais e sonhos, realizado 

uma exposição aberta à população.

Considerando que, o reconhecimento ao acervo histórico-cultural, do ILMO SR. 

Sebastião Nelson da Cruz, repercute positivamente na imagem do Município de Roseira, junto as 

Comunidades Acadêmicas de Letras e Órgãos de Imprensa da Região.     

Pelas  considerações  mencionadas,  apresento  com  satisfação,  Moção  de 

Congratulações ao Ilustríssimo Senhor Sebastião Nelson da Cruz, por ter no dia 30 de Junho de 

2011, durante Sessão Solene da Academia Pindamonhangabense de Letras, realizada no Museu 

Histórico e Pedagógico D. Pedro I  e Dona Leopoldina,  na presença de familiares,  amigos  e 

autoridades, tomado posse como Membro Honorário, cadeira 15H, daquela Academia de Letras, 
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