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PROJETO DE LEI Nº 246/2008
Deputado(a) Zilá Breitenbach

Institui o Dia Estadual do Imigrante Suíço e dá outras 
providências.

Art. 1º - Fica instituído o Dia da Imigração Suíça no Estado do Rio Grande do Sul, a ser comemorado, 
anualmente, no dia 10 de novembro, com o objetivo de valorizar e apoiar a realização de encontros, 
exposições, estudos, debates, eventos e demais atividades relacionadas com a memória e a cultura dos suíços 
que se integraram à população gaúcha desde 1855. 

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

Sala das Sessões, 

Deputado(a) Zilá Breitenbach

JUSTIFICATIVA

Em 10 de novembro de 1855, chegaram ao Rio Grande do Sul os primeiros colonos suíços, 
provenientes dos cantões de Friburgo, Berna e Vaud. Eram agricultores e tinham por meta colonizar 100 
(cem) léguas quadradas sobre o rio Caí, na altura dos atuais municípios de Carlos Barbosa e São Vendelino. 
Viajaram no Barco Elizabeth de Antuérpia a Rio Grande, onde tomaram o vapor Comércio e aportaram em 
Porto Alegre. 

Foi o início da imigração suíça no Rio Grande do Sul, que comemorou o sesquicentenário em 2005. 
Mais tarde, outras levas se fixaram em terras gaúchas, como foi o caso dos suíços originários de Valais 
(1875-1876). A imigração suíça no Brasil iniciou-se entre 1818 e 1819, no Rio de Janeiro, com a chegada de 
colonos que fundaram Nova Friburgo. 

Embora menos numerosa que as outras correntes migratórias, como a dos italianos e alemães, a 
imigração suíça destacou-se pelos feitos de suas famílias e personalidades que se integraram à maneira de ser 
e viver dos gaúchos, enriquecendo a qualidade das etnias que hoje compõem o variado mosaico da cultura e 
da população gaúcha. 

É justo, pois, que seja instituído o Dia da Imigração Suíça no Rio Grande do Sul, com o propósito de 
valorizar sua memória e indicar uma data, com fundamento na história, para incentivar a realização de 
eventos, debates, estudos e encontros que valorizem o conhecimento dos elementos que compõem nossa 
sociedade e constituem parte expressiva de nossa identidade. 

Sala das Sessões, 

Deputado(a) Zilá Breitenbach


