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PROJETO DE LEI Nº 3.262/ 2021 

 

“Institui o Município de Ouro Fino, 

oficialmente, como “berço da imigração 

italiana”. 

 

A Câmara Municipal de Ouro Fino, Estado de Minas Gerais, aprova e o 

Chefe do Poder Executivo sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1º - Institui o Município de Ouro Fino, oficialmente, como “berço da 

imigração italiana”. 

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O presente Projeto de Lei tem por finalidade conceder ao Município de Ouro 

Fino-MG o título de “berço da imigração italiana”. 

O Estado de Minas Gerais, sobretudo o Sul de Minas, recebeu inúmeros 

imigrantes italianos que auxiliaram no desenvolvimento econômico, social, cultural e 

histórico de nosso Estado.  

De igual forma, a cidade de Ouro Fino se constituí em boa parte de imigrantes 

italianos que contribuíram significativamente para o crescimento do município e aqui 

formaram uma grande e respeitada comunidade.  

Conforme boletim publicado em 1908 pelo Ministério das Relações Exteriores do 

então Reino da Itália, a Società Umberto Principe di Piemonte, já havia se estabelecido 

em Ouro Fino em 1904, com 20 membros iniciais. O mesmo relatório diplomático 

informava que, em 1908, Ouro Fino reunia 8.800 imigrantes italianos, enquanto Belo 

Horizonte, por exemplo, apenas 2.800.  

Com isso foi criado o Circolo Italo Brasiliano di Ouro Fino, com o objetivo de 

promover atividades socioculturais, artísticas, desportivas, recreativas e afins, assim 

como preservar valores e os costumes históricos. 

Não obstante, o Circolo Trentino di Ouro Fino foi fundado em setembro de 2008 

e agrega descendentes de imigrantes italianos do norte da Itália, e que juntamente com o 

Circolo Italo Brasiliano di Ouro Fino, vêm prestando um ótimo trabalho no município. 
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Assim, vem sendo realizado um constante trabalho para fomentar as atividades 

voltadas à restauração, preservação e valorização do patrimônio cultural e histórico dos 

imigrantes italianos que chegaram em nosso Município. 

O título de “berço da imigração italiana” é singelo, porém, justa homenagem ao 

município que, historicamente, acolheu esta comunidade e com ela se desenvolveu 

umbilicalmente. 

Por fim, queremos que o Título de “berço da imigração italiana” em Ouro Fino 

seja reconhecido oficialmente por esta Casa Legislativa. 

Pelos motivos acima mencionados, buscamos o apoio e a colaboração dos nobres 

pares para a apreciação e aprovação desta matéria. 

 

 

Sala das Sessões, “Vereador Antônio Olinto Alves, em 04 de novembro de 2021. 

 

Paulo Henrique Chiste da Silva 

Vereador - PL 

  

Tiago Bazolli de Moraes 

Vereador - PL 
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