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PROJETO DE LEI Nº 409/2013
Deputado(a) Ernani Polo

Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado 
do Rio Grande do Sul, o “Monumento à Paz Farroupilha” e 
o “Obelisco da Paz” localizados no município de Dom 
Pedrito.

Art. 1º - É declarado de relevante interesse cultural do Estado do Rio Grande do Sul, o 
“Monumento à Paz Farroupilha” e o “Obelisco da Paz”, localizados no município de Dom Pedrito.

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

Sala das Sessões,

Deputado(a) Ernani Polo

JUSTIFICATIVA

O presente projeto objetiva reconhecer o “Monumento à Paz Farroupilha” e o “Obelisco da Paz”, 
localizados no município de Dom Pedrito, como de relevante interesse cultural do Estado do Rio Grande do 
Sul, face a importância histórica e cultural que os mesmos tem para o nosso Estado.

A Revolução Farroupilha possui duas datas históricas dignas de serem comemoradas. O 20 de 
setembro de 1835, que marca o seu inicio, em Porto Alegre, e o 28 de fevereiro de 1845, que assinala o seu 
fim, nos campos de Ponche Verde, em Dom Pedrito.

Comemorar a paz sempre é mais importante do que comemorar a guerra. Toda a revolta digna de 
respeito, como foi a Guerra dos Farrapos, só alcança seus objetivos quando as armas se calam. Justificativas 
para lutar contra o império não faltaram no inicio da revolução. Entre eles, embora nem sempre mencionado, 
o fechamento, pela força das armas, de nossa Assembleia Legislativa, depois de apenas três meses de 
funcionamento, de abril a julho de 1845. Agindo como ditador, o Presidente da Província, Fernandes Braga, 
não aceitou o dever constitucional de partilhar seu poder com os legisladores. E não foi somente como 
militar, mas também como Deputado do Partido Liberal, que Bento Gonçalves da Silva ganhou legitimidade 
para expulsá-lo do Rio Grande do Sul.

Tivesse a Regência do Rio de Janeiro respondido à altura as reivindicações dos farroupilhas, que 
exigiam maior atenção para um povo tão explorado pelo império como “bucha de canhão”, e esquecido no 
extremo sul, sem escolas, estradas, hospitais, sem investimentos na sua agropecuária, sem poder judiciário 
nem legislativo, a guerra teria cessado com a expulsão do ditador. Como isso não aconteceu, o movimento 
acabou se transformando na primeira República Brasileira, e nos custou dez longos anos de luta com 
milhares de mortos de ambas as partes.

Os termos da Paz entre os farroupilhas e imperiais, estabelecidos entre Luiz Alves de Lima e Silva, 
o Barão de Caxias, e o General e Deputado Bento Gonçalves da Silva foram os mais honrados para os para 
os revolucionários, o que permitiu que, logo, a maioria deles estivesse reintegrado ao Brasil e lutado pela 
defesa de nossa fronteira sempre conflagrada.
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Comemorar esse acordo que nos devolveu à nação Brasileira, é dever de todos os rio-grandenses, 
que devem reconhecer a data de 28 de fevereiro, como sabem a de 20 de setembro. Portanto, justifica-se a 
proposição de reconhecer como patrimônio histórico e cultural do Estado do Rio Grande do Sul o Obelisco 
erguido nos campos de Ponche Verde, na localidade onde aconteceu o importante tratado de paz entre 
farrapos e imperialistas, bem como o Monumento à Paz, levantado na entrada da cidade de Dom Pedrito – 
Capital da Paz Farroupilha, obra do artista plástico gaúcho Sérgio Coirolo, representando o aperto de mão 
entre dois cavalheiros, antes adversários, hoje irmanados.

Sala das Sessões,

Deputado(a) Ernani Polo


