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INDICAÇÃO Nº. 021/2015 

“Comemoração do Dia do Imigrante” 

 

Sendo o vereador um interlocutor de todos os setores da população, venho pelo presente 

documento, indicar ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Roseira, Joel Polydoro, a 

realização da Comemoração do Dia do Imigrante. 

Que deste se dê conhecimento a todas as autoridades civis, militares e eclesiásticas e aos 

familiares dos colonos que para cá vieram. 

Justificativa 

Imigrante, é a pessoa que mora em um país que não é aquele em que nasceu. E o seu dia é 

comemorado em 25 de junho. 

Quando um país, por um motivo qualquer, necessita que indivíduos de outras nações 

venham a oferecer sua força de trabalho e, estes, por sua vez, não têm como efetuá-la em seu 

próprio lugar de origem, buscando exercê-la em outras terras, nos vemos diante de uma situação 

social propícia à imigração. Existem outros fatores que levam uma pessoa a imigrar: 

oportunidade de fazer cursos, espírito de aventura, fome, guerras, motivos políticos, entre outros. 

No Dia do Imigrante, destacamos esses homens e essas mulheres que deixaram seus 

países de origem e escolheram o Brasil como pátria, contribuindo e acrescentando culturalmente 

ao nosso povo.(http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/junho/dia-do-imigrante.php) 

Este importante fenômeno da imigração também faz parte da história de Roseira, como 

destaca o Senhor Sebastião Nelson da Cruz, em sua obra Roseira era assim...em 1945 e anos 

seguintes.  

Muitos estrangeiros para cá vieram e deram sua contribuição para o desenvolvimento da 

cidade: espanhóis, italianos, japoneses e portugueses. 

Assim sendo, dentro do contexto das comemorações do cinqüentenário da cidade, sugiro 

que esta Egrégia Casa de Leis seja palco desta comemoração. 

Ao aguardo de atendimento, meus agradecimentos. 

Plenário vereador João Caltabiano, 23 de março de 2015. 

 

Vereador Marco Antonio Duarte 

Autor da Indicação 


