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REQUERIMENTO Nº 002/2015 

“Comemoração do Dia Nacional da Imigração Italiana” 

 

O vereador é um importante agente político do município, pois deve representar os 

interesses legítimos do povo, fazendo a mediação entre as suas necessidades e o poder executivo. 

Também têm a competência de apresentar sugestões para distintos assuntos, sempre visando à 

qualidade de vida dos munícipes. Assim sendo, requeiro à Mesa, após ouvir o Plenário, que o 

Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Roseira, Jonas Polydoro, informe através das Secretarias de 

Educação e Cultura qual a possibilidade de promover a Comemoração do Dia Nacional da 

Imigração Italiana? 

Que deste se dê conhecimento aos Diretores das referidas Secretarias e ao Consulado 

Italiano em São Paulo. 

 

Justificativa 

 

A imigração italiana no Brasil teve como ápice o período entre 1880 e 1930. Os ítalo-

brasileiros estão espalhados principalmente pelos estados do Sul e do Sudeste do Brasil. 

Os ítalo-brasileiros são descendentes da enorme massa deimigrantes italianos que 

chegaram ao Brasil entre 1870 e 1960.  

Os ítalo-brasileiros são considerados a maior população de oriundi(descendentes de 

italianos) fora da Itália. Os ítalo-brasileiros mantêm os costumes tradicionais italianos, assim 

como parte da população brasileira, que acabou por absorvê-los por causa do impacto da 

imigração italiana no Brasil. A contribuição dos italianos é notável em todos os setores da 

sociedade brasileira, principalmente na mudança socioeconômica que os italianos produziram no 

campo e nas cidades. 

(http://pt.wikipedia.org/wiki/Imigra%C3%A7%C3%A3o_italiana_no_Brasil#S.C3.A3o_Paulo) 
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De acordo com Cruz, algumas famílias imigrantes e filhos oriundos da Itália, Espanha e 

Portugal, também participaram da vida agrícola de Roseira na década de 1950. Os italianos, mais 

dedicados ao cultivo do arroz. 

Os italianos preferiam as regiões próximas às margens do rio Paraíba, Fazenda Albertina 

e Fazenda Santa Helena (CRUZ, Sebastião Nelson. Roseira era assim...em 1945 e anos 

seguintes, p. 81)  

O “Dia Nacional do Imigrante Italiano”, celebrado anualmente no dia 21 de fevereiro, foi 

instituído pela Lei nº 11.687, de 2 de junho de 2008. 

A Comemoração do Dia Nacional do Imigrante Italiano é, sem dúvida, uma forma de 

homenagear as famílias de origem italiana que vieram para Roseira e construíram suas vidas 

nesta cidade.  

Sugiro às referidas secretarias que façam uma programação que valorize elementos da 

cultura e da gastronomia italiana, pois isto demonstrará a inestimável contribuição das famílias 

italianas para o desenvolvimento da cidade e da nossa região. 

Pelos motivos elencados, acredito na relevância do requerimento. 

 

      Plenário vereador João Caltabiano, 02 de fevereiro de 2015. 

 

 

Vereador Marco Antonio Duarte 

Autor do Requerimento 

 

 

 

 

 

 

 


