
 

 

 

INDICAÇÃO Nº 005/2016 
 

 

 

 

 

 

 

     INDICO à Mesa desta Casa, ouvido o plenário nos 

Termos Regimentais, no sentido de ser oficiado ao Exmo. Prefeito Municipal de 

Meridiano, senhor ARISTEU BALDIN, para que o mesmo dê a denominação 

de “OSVALDO JOSÉ DA CRUZ” em rua futura de nossa municipalidade. 

 

  

J U S T I F I C A T I V A: 
 

           Osvaldo José da Cruz nascido em 02/02/1924 no 

município de Potirendaba/SP. Filho de Joaquim José da Cruz e Piedade Maria 

do Rosário. Vindo de família humilde, ainda jovem, aos 7 anos de idade, seus 

pais mudaram-se para a cidade de Bady Bassyt (antiga Borboleta), por onde 

residiu até os 10 anos, local que estudou até o 3º ano primário. 

  

    Pouco tempo depois mudou com seu pai para Uchoa, 

ali permanecendo até seus 28 anos de idade, onde o mesmo cultivou muitas 

amizades entre elas, com os senhores João Bigode e Francisco Castro, que na 

mesma época, decidiram se mudar para o municipio de Meridiano, no ano de 

1952. 

 

    Senhor Osvaldo trabalhou por muitos anos como 

retireiro na fazendo do sr. Ernesto Cavalin, de onde tirava seu sustento e assim, 

aos poucos,  começou a compra e venda de gado. Pessoa muito persistente, 

sempre possuiu um roçado para culturas de milho e arroz e com muita 

parcimônia, conseguiu graças a seus esforços, adquirir no ano de 1974, uma 

pequena propriedade rural junto à Fazenda do Estado (antiga Fazenda 

Jacilândia) onde continuou seu trabalho.  

 

    Na cidade de Meridiano onde ele permaneceu até o 

último dia de sua vida, Osvaldo  formou sua família, casando-se com Alice 

Nunes da Cruz, com quem teve seus quatro filhos: Alicio Nunes da Cruz o Tim - 

Servidor Público Estadual, Ezilda Nunes da Cruz - Professora, Cleri Nunes da 

Cruz - Professora e Vereadora e Elaine Nunes da Cruz - Professora. 

 



 

 
  

    Senhor Osvaldo residia em uma casinha branca a 

margem da linha férrea, local onde criou e educou seus filhos. Sempre foi um 

pai bastante presente na vida de seus filhos e acompanhou o crescimento, 

desenvolvimento, formação e casamento de todos eles. Mais tarde quando seus 

filhos casaram-se o presenteou com nove netos. 

 

    Por onde ele passava ficava conhecido por cultivar 

amizades e por ser um homem de caráter honesto, trabalhador, humilde e 

responsável. 

 

    Por meio do destino e escolha de Deus, no dia 28 de 

julho de 2001, aos 77 anos de idade, o senhor Osvaldo José da Cruz, deixou 

irmãos, esposa, filhos e netos e passou para o plano eterno. Deixou saudades e 

muitos princípios aos filhos e netos. 

 

    Ao senhor Osvaldo que por aqui ter residido, onde seus 

familiares residem até hoje, é que seu nome merece perpetuar em uma rua do 

nosso município, onde é que ele esteja, estará feliz pela homenagem e ao ser 

lembrado para compor com seu nome as ruas de nossa cidade e principalmente, 

pela família que ele aqui constituiu.  

 

 

    Sala das Sessões Laércio Ribeiro de Novaes, 

 

                                         Em,   10 de maio de 2016. 

 

 

 

AGNALDO RODRIGUES DA SILVA 

Vereador/Presidente da Câmara 
 

 


