
 

ESTADO DA PARAÍBA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

GABINETE DO DEPUTADO RANIERY PAULINO 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº __________, de 2021. 
         (Do Dep. Raniery Paulino). 

 

Institui a Medalha Ulysses Guimarães no Estado 

da Paraíba, e dá outras providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA DECRETA:  

Art. 1º. Fica instituída no âmbito do Estado da Paraíba, a Medalha Ulysses Guimarães, 

a ser concedida a pessoas ou empresas que se destacarem na promoção da cidadania e no 

fortalecimento das instituições democráticas. 

Parágrafo único. A Medalha Ulysses Guimarães poderá ser concedida até 05 (cinco) 

personalidades físicas e jurídicas ao ano. 

Art.2º. Na efígie da Medalha instituída por esta Resolução constará a imagem do 

homenageado. 

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

JUSTIFICAÇÃO 

 

O Senado da República e a Câmara de Deputados criaram a Medalha Ulysses Guimarães 

para homenagear pessoas ou empresas que se destacarem na promoção da cidadania e no 

fortalecimento das instituições democráticas. 

A Medalha leva o nome de Ulysses Guimarães porque, seguramente, ele é um dos vultos 

mais extraordinários da História do Brasil, tendo cumprido efetivamente para a democratização 

do nosso país e a instituição do Estado de Direito. 

Ulysses Guimarães foi deputado federal e presidente da Assembleia Nacional 

Constituinte, que elaborou a Constituição promulgada em 5 de outubro de 1988, intitulada de 

Constituição Cidadã. Foi o presidente do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), partido 

de oposição que lutou institucionalmente contra o regime militar e pela redemocratização do 

país. 



Em seu antológico discurso de promulgação, Ulysses Guimarães afirmou que o “traidor 

da Constituição é traidor da Pátria”. E complementou: “Conhecemos o caminho maldito: 

rasgar a Constituição, trancar as portas do Parlamento, garrotear a liberdade, mandar os 

patriotas para a cadeia, o exílio, o cemitério”. 

Lamentavelmente, agora percebe-se que há certa discussão sobre o regime democrático 

e a luta pela cidadania, desnecessária para a Constituição Cidadã que foi edificada com muito 

esforço, união política e envolvimento de toda a sociedade que lutou para pôr um fim ao 

autoritarismo.  

De outra parte, é importante registrar que isto não significa que os militares brasileiros 

atualmente não estejam interagindo com parte da intelectualidade brasileira ou dirigindo os 

espaços de poder com inteligência e qualificação. Percebe-se que muitos militares construíram 

a sua trajetória profissional sob a égide da Constituição Federal e tem feito um grande trabalho 

pelo fortalecimento das instituições. 

Portanto, a ideia deste Projeto de Resolução é homenagear todos aqueles (as) que 

contribuem para o fortalecimento dos princípios insculpidos na Constituição Cidadã. 

Sala das Sessões, em 30 de janeiro de 2021. 

 

 

 

 


