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DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO E

REGULAMENTAÇÃO DA COMENDA DE

MÉRITO LEGISLATIVO JOSÉ PORFíRIO

DE SOUZA, NO AMBITO DA. \:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DE GOIÁS.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art.1 O

da Constituição Estadual decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 10Fica instituída a Comenda de Mérito Legislativo "José Porfírio" como forma

de homenagem, valorização e estímulo as pessoas que se destacam na

promoção e defesa do Estado Democrático de Direito.

910 A referida comenda será concedida a cada ano nas proximidades da data

oficial de comemoração, em sessão solene realizada na sede do Poder

Legislativo do Estado de Goiás.

Art. 20 Serão homenageados, a cada período concessivo, no máximo 1 (uma)

pessoa por indicação de cada um dos nobres deputados desta casa.

9 10A indicação das homenageadas à Comenda José Porfírio será feita pelos

Deputados Estaduais que apresentarão o currículum vitae dos indicados e a



descrição das razões da indicação, atendendo ao disposto como requisitos p r

esta lei.

Art. 3° A Comenda de que trata esta Lei será representada por uma medalha em

formato circular e será cunhada em bronze e esmaltada com as cores simbólicas

do Estado de Goiás, em 65 (sessenta e cinco) milímetros de diâmetro, contendo

as seguintes especificações em alto-relevo:

I - de um lado, ao centro, o brasão do Estado de Goiás, circundado por um dístico,

com a seguinte inscrição: "Comenda José Porfírio";

II - de outro lado, o mapa do Estado do Goiás circundado por um dístico com a

seguinte inscrição: "Assembleia Legislativa de Estado de Goiás."

Parágrafo único. A Comenda será encimada por uma fita em forma de "V", nas

cores verde e amarelo.

Art. 4° Também acompanhará a Comenda um Diploma de Honra ao Mérito em

forma de certificado assinado pelo Presidente do Poder Legislativo.

Art. 5° A Assembleia Legislativa manterá um livro de registros no qual será

inscrito o nome de todos os homenageados com a Comenda José Porfírio

Art. 6° As despesas decorrentes da Comenda instituída por esta Lei correrão à

conta de recursos oriundos do orçamento da Assembleia Legislativa.

Art.7° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Justificamos a presente iniciativa legislativa informando que o

Ilustríssimo Senhor José Porfírio de Souza (Pedro Afonso, 27 de julho de 1912

- Brasília, 7 de junho de 1973) foi um líder camponês e político brasileiro, mais

conhecido como integrante principal da Revolta Camponesa de Trombas e

Formoso, ocorrida na década de 1950, no estado de Goiás.

José Porfírio é considerado desaparecido político e seu caso é

investigado pela Comissão da Verdade, que apura mortes e desaparecimentos

que ocorreram durante a ditadura militar brasileira. Nasceu em Pedro Afonso,



Tocantins, filho de Teófilo de Souza Gil e Maria Joaquina, viveu

localidade natal até constituir família, quando se casou com Rosa Amélia de

Farias, baiana de Remanso, com quem teve nove filhos. No fim da década de

1940, José Porfírio mudou-se para o norte de Goiás, influenciado pela campanha

Marcha para o Oeste. A intenção do Governo Vargas, com esta campanha, era

promover a ocupação das "terras sem homens" do Centro-Oeste brasileiro

através da criação de colônias agrícolas. No entanto, ao chegar em Ceres, José

Porfírio e sua família não puderam se estabelecer na colônia, uma vez que esta

já se encontrava lotada. Partiram, então, para a região de Uruaçu, onde se

localizavam os povoados de Trombas e Formoso.

A ocupação de pequenas terras estava em franca expansão naquele

local, logo tornando-o uma comarca, com seu próprio juiz, que passou a cooperar

com os grileiros que começavam a chegar. Em 1952, a partir da construção da

Rodovia Transbrasiliana, as terras se valorizaram e acabaram se tornaram alvo

de especulação. Para expulsar os camponeses que já se encontravam nas

terras, os grileiros promoveram atos de violência contra os posseiros, que eram

mortos, ameaçados e tinham suas casas e pertences incendiado. Foi nesse

~~ período que José Porfírio despontou como líder do grupo, viajando a Goiânia

para atuar como interlocutor dos camponeses junto às autoridades estaduais. Ao

retornar de uma dessas viagens, encontrou a casa em chamas, em frente à qual

se encontravam a mulher e os filhos, em estado de choque. Alguns meses

depois, Rosa morreria aos 28 anos de idade.

Os jagunços contavam com o apoio do batalhão local da Polícia Militar

do Estado de Goiás (PM-GO) em seus esforços para invadir e desocupar

Trombas e Formoso. A tensão entre os dois lados era constante. Em uma

incursão mal sucedida de policiais e jagunços, um sargento foi morto pelo

posseiro Nego Carreiro, o que acabou acirrando a violência entre as duas partes.

Soldados da PM-GO passaram a capturar líderes posseiros sistematicamente.

Relata-se que amigos de Porfírio que foram capturados viram-se obrigados a

comer fezes e sapos vivos. Certa vez, os soldados usaram as mulheres e os

filhos dos posseiros como escudo humano. Apesar das constantes tentativas de

invasão, a resistência dos posseiros se incrementou, configurando-se no local

uma organização comunitária politicamente coesa e economicamente próspera.



Há relatos de que a força dos camponeses de Trombas e Formoso era tamanha

que o Batalhão de Polícia Militar de Formoso recebeu, naquela época,

quantidade recorde de atestados médicos. O nome de José Porfírio logo

ganharia repercussão nacional, emergindo como defensor dos posseiros

goianos, tendo se encontrado nessa condição, inclusive, com o então presidente

Getúlio Vargas.

A partir de 1954, chegaram ao local os primeiros membros do Partido

Comunista, ao qual José Porfírio também se afiliaria. Ao passo em que a

resistência camponesa se estendia, os posseiros foram ganhando espaço no

campo político local. Os representantes do poder público se retiraram da região

e o vácuo representativo foi ocupado pela Associação dos Trabalhadores

Agrícolas de Trombas e Formoso, sendo a região conhecida, a partir deste

momento, como a "República de Trombas e Formoso". Fundada pelos

camponeses com o auxílio dos militantes comunistas, a entidade obteve a

filiação imediata de todos os camponeses da área, elegendo José Porfírio como

seu primeiro presidente. Em 1960, passa oito meses em Cuba para acompanhar

o desenvolvimento da revolução. Rompido com o Partido Comunista desde o

"+. Congresso do Partido Comunista da União Soviética, Porfírio se lançou
(

candidato à Assembleia Legislativa de Goiás em 1962 pela coligação PTB-PSB,

sendo eleito o primeiro deputado de origem camponesa da história do Brasil, é o

único candidato a ter votos em todos os municípios Goianos. Com quatro mil e

seiscentos e sessenta e três votos, foi o mais votado da chapa. Enquanto isso,

seu companheiro Bartolomeu Gomes da Silva, também posseiro, elegeu-se

prefeito de Formoso. Com a posse de Mauro Borges Teixeira como governador

de Goiás, a região de Trombas e Formoso recebeu alguns avanços. Em 1962, o

governador concedeu aos posseiros 20 mil títulos de terra. Apesar dos elogios

ao governador, José Porfírio manteve sua posição independente no exercício de

seu mandato.

Em 1964, no entanto, com o golpe de estado, os camponeses enfrentam

grandes retrocessos. Os títulos das posses de Trombas e Formoso foram

revogados. Vários camponeses foram presos, enquanto José Porfírio e

Bartolomeu tiveram seus mandatos cassados. O primeiro escapa de Goiânia sob

troca de tiros e se refugia no seu estado natal, Pedro Afonso, Tocantins, onde



passa a atuar junto à Ação Popular fundando em seguida, ao lado de Alípio de

Freitas, a dissidência que daria origem ao Partido Revolucionário dos

Trabalhadores. Adotou o nome de Feliciano e, com a ajuda de parentes,

construiu uma casa de chão batido no povoado de Angical, no município de

Riachão. Na clandestinidade, José Porfírio, que tinha ensino fundamental

incompleto em escola rural, empenhou-se na alfabetização de filhos de

lavradores.

A ex-presa política, ex-membro do PCB e camponesa que lutou pela

posse de terra na região de Trombas-Formoso, Dirce Machado da Silva, prestou

depoimento à Comissão Nacional da Verdade, que aconteceu em 15 de março

de 2013, em Goiânia (GO), e descreveu a perseguição sofrida pelos familiares e

pessoas próximas de José Porfírio. Ela contou que apanhou de agentes do

Estado e sofreu diversas ameaças, inclusive de morte, tudo para para dizer sobre

o paradeiro de José Porfírio. Questionada sobre o líder do movimento dos

trabalhadores rurais da região de Trombas e Formoso, ela respondeu: "Não digo

porque não sei. E se soubesse também não diria". Além disso, sob assíduos

xingamentos, ela relata também a tortura a qual foi submetida: "Reuni todas as

t- minhas forças e dei um tapa no soldado, que cambaleou. Então, ele me deu um

'telefone' e eu desmaiei. Acordei toda molhada de cachaça e vômito".

Ao criar esta comenda denominada José Porfirio faço menção aos

deputados estaduais, legitimamente eleitos pelo voto democrático e que tiveram

seus mandatos igualmente cassados: Bianor Ferreira de Lima/MOB; Cristóvão

do Espírito Santo/PTB; Eurico Barbosa/MOB; Francisco Maranhão

Japiassu/MOB; Heli Mesquita/Arena; Joaquim Olinto de Jesus Meireles/PSP;

Manoel Luiz da Silva Brandão/MOB; Olímpio Jayme/MOB; Sebastião

Arantes/PSO e Valteno Cunha Barbosa/PSO. Da mesma forma faço menção aos

deputados federais e senadores, eleitos pelo Estado de Goiás que tiveram seus

mandatos cassados. Deputados Federais: Almir Turisco de Araújo/MOB; Antônio

Francisco de Almeida Magalhães /MOB; Celestino Filho/MOB; Jaime

Câmara/Arena e Paulo Campos/MOB. Senadores: João Abrão Sobrinho; Pedro

Ludovico Teixeira e Juscelino Kubitschek. Ressalto que dos cinco senadores

cassados no âmbito federal três eram representantes do Estado de Goiás.



Outro que teve seu mandato cassado foi o Governador Mauro Borges

eleito em 1961 e que fez uma administração inovadora e implementando ações

modernizadoras na administração pública estadual. Responsável por adotar,

pela primeira vez, o planejamento como instrumento de gestão pública, criou no

estado a primeira Secretaria de Planejamento e Coordenação, iniciativa pioneira

no país. Em seu governo, elaborou e implementou o 1° Plano Quinquenal de

Desenvolvimento Econômico, conhecido por Plano MB, marco na história goiana

e que integrou Goiás no cenário econômico nacional. Mauro Borges criou órgãos

em áreas vitais para o desenvolvimento administrativo do estado, como o

Consórcio de Empresas de Rádio Difusão do Estado (CERNE), Consorcio

Rodoviário Intermunicipal (CRISA), a Organização de Saúde do Estado de Goiás

(OSEGO), a Indústria Química do Estado de Goiás (IQUEGO) e a Metais de

Goiás (METAGO).

José Porfírio foi um líder rural autêntico, autodidata. Porfírio aliava uma

inteligência inata com a coragem e rebeldia, atributos que, logo depois da

cassação, o colocariam no topo da lista das lideranças camponesas a serem

perseguidas com o golpe de 1964.

Ante o exposto, espera-se a aprovação desta Casa Legislativa a este

pleito de concessão da comenda, ao que especifica.

Sala das Sessões aos de de 2020

Atenciosamente,

elegada Adria Accorsi
Deputada Estadual

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
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PROJETO DE LEI N°...6 3lij% DE~P' 2020, I '

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO E

REGULAMENTAÇÃO DA COMENDA DE

, MÉRITO LEGISLATIVO JOSÉ PORFíRIO

PE, SOUZA, NO AMBITO DA
;!

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DE GOIÁS.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art.10

da Constituição Estadual decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 10 Fica instituída a Comenda de Mérito Legislativo "José Porfírio" como forma

de homenagem, valorização e estímulo as pessoas que se destacam na

promoção e defesa do Estado Democrático de Direito.

~1° A referida comenda será concedida a cada ano nas proximidades da data

oficial de comemoração, em sessão solene realizada na sede do Poder

Legislativo do Estado de Goiás.

Art. 20 Serão homenageados, a cada período concessivo, no máximo 1 (uma)

pessoa por indicação de cada um dos nobres deputados desta casa.

~ 10-A indicação das homenageadas à Comenda José Porfírio será feita pelos

Deputados Estaduais que apresentarão o currículum vitae dos indicados e a



descrição das razões da indicação, atendendo ao disposto como requisitos p

esta lei.

I - de um lado, ao centro, o brasão do Estado de Goiás, circundado por um dístico,

com a seguinte inscrição: "Comenda José Porfírio";

11 - de outro lado, o mapa do Estado do Goiás circundado por um dístico com a

seguinte inscrição: "Assembleia Legislativa de Estado de Goiás."

Parágrafo único. A Comenda será encimada por uma fita em forma de "V", nas

cores verde e amarelo.

Art. 4° Também acompanhará a Comenda um Diploma de Honra ao Mérito em

forma de certificado assinado pelo Presidente do Poder Legislativo.

Art. 5° A Assembleia Legislativa manterá um livro de registros no qual será

inscrito o nome de todos os homenageados com a Comenda José Porfírio

Art. 6° As despesas decorrentes da Comenda instituída por esta Lei correrão à

conta de recursos oriundos do orçamento da Assembleia Legislativa.

Art.7° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Justificamos a presente iniciativa legislativa informando que o

Ilustríssimo Senhor José Porfírio de Souza (Pedro Afonso, 27 de julho de 1912

- Brasília, 7 de junho de 1973) foi um líder camponês e político brasileiro, mais

conhecido como integrante principal da Revolta Camponesa de Trombas e

Formoso, ocorrida na década de 1950, no estado de Goiás.

José Porfírio é considerado desaparecido político e seu caso é

investigado pela Comissão da Verdade, que apura mortes e desaparecimentos

que ocorreram durante a ditadura militar brasileira. Nasceu em Pedro Afonso,



Tocantins, filho de Teófilo de Souza Gil e Maria Joaquina, viveu

localidade natal até constituir família, quando se casou com Rosa Amélia de ,_'

Farias, baiana de Remanso, com quem teve nove filhos. No fim da década de G.-,\,.'v~/J~)I'ç(j'ir J~ ;,y.
1940, José Porfírio mudou-se para o norte de Goiás, influenciado pela campanh?p I :JLHAS rJl

Marcha para o Oeste. A intenção do Governo Vargas, com esta campanha, er ~~ 1- ~
~{P ", Sv~

promover a ocupação das "terras sem homens" do Centro-Oeste brasileiro ~G~

através da criação de colônias agrícolas. No entanto, ao chegar em Ceres, José

Porfírio e sua família não puderam se estabelecer na colônia, uma vez que esta

já se encontrava lotada. Partiram, então, para a região de Uruaçu, onde se

localizavam os povoados de Trombas e Formoso.

A ocupação de pequenas terras estava em franca expansão naquele

local, logo tornando-o uma comarca, com seu próprio juiz, que passou a cooperar

com os grileiros que começavam a chegar. Em 1952, a partir da construção da

Rodovia Transbrasiliana, as terras se valorizaram e acabaram se tornaram alvo

de especulação. Para expulsar os camponeses que já se encontravam nas

terras, os grileiros promoveram atos de violência contra os posseiros, que eram

mortos, ameaçados e tinham suas casas e pertences incendiado. Foi nesse

,~." período que José Porfírio despontou como líder do grupo, viajando a Goiânia

para atuar como interlocutor dos camponeses junto às autoridades estaduais. Ao

retornar de uma dessas viagens, encontrou a casa em chamas, em frente à qual

se encontravam a mulher e os filhos, em estado de choque. Alguns meses

depois, Rosa morreria aos 28 anos de idade.

Os jagunços contavam com o apoio do batalhão local da Polícia Militar

do Estado de Goiás (PM-GO) em seus esforços para invadir e desocupar

Trombas e Formoso. A tensão entre os dois lados era constante. Em uma

incursão mal sucedida de policiais e jagunços, um sargento foi morto pelo

posseiro Nego Carreiro, o que acabou acirrando a violência entre as duas partes.

Soldados da PM-GO passaram a capturar líderes posseiros sistematicamente.

Relata-se que amigos de Porfírio que foram capturados viram-se obrigados a

comer fezes e sapos vivos. Certa vez, os soldados usaram as mulheres e os

filhos dos posseiros como escudo humano. Apesar das constantes tentativas de

inVasão, a resistência 'dos posseiros se incrementou, configurando-se no local

uma organização comunitária politicamente coesa e economicamente próspera.



Há relatos de que a força dos camponeses de Trombas e Formoso era tamanha

que o Batalhão de Polícia Militar de Formoso recebeu, naquela época,

quantidade recorde de atestados médicos. O nome de José Porfirio logo "'8\1."0.1>8'1: °0
'1fJ \'l. ')."

ganharia repercussão nacional, emergindo como defensor dos posseiros ?fi 1:;LliAS {fl

goianos, tendo se encontrado nessa condição, inclusive, com o então presidente ~~ ~ ~t!
'<.r.i . s"~

Getúlio Vargas. ~G':

A partir de 1954, chegaram ao local os primeiros membros do Partido

Comunista, ao qual José Porfirio também se afiliaria. Ao passo em que a

resistência camponesa se estendia, os posseiros foram ganhando espaço no

campo político local. Os representantes do poder público se retiraram da região

e o vácuo representativo foi ocupado pela Associação dos Trabalhadores

Agricolas de Trombas e Formoso, sendo a região conhecida, a partir deste

momento, como a "República de Trombas e Formoso". Fundada pelos

camponeses com o auxílio dos militantes comunistas, a entidade obteve a

filiação imediata de todos os camponeses da área, elegendo José Porfirio como

seu primeiro presidente. Em 1960, passa oito meses em Cuba para acompanhar

o desenvolvimento da revolução. Rompido com o Partido Comunista desde o

! Congresso do Partido Comunista da União Soviética, Porfirio se lançou

candidato à Assembleia Legislativa de Goiás em 1962 pela coligação PTB-PSB,

sendo eleito o primeiro deputado de origem camponesa da história do Brasil, é o

único candidato a ter votos em todos os municipios Goianos. Com quatro mil e

seiscentos e sessenta e três votos, foi o mais votado da chapa. Enquanto isso,

seu companheiro Bartolomeu Gomes da Silva, também posseiro, elegeu-se

prefeito de Formoso. Com a posse de Mauro Borges Teixeira como governador

de Goiás, a região de Trombas e Formoso recebeu alguns avanços. Em 1962, o

governador concedeu aos posseiros 20 mil titulos de terra. Apesar dos elogios

ao governador, José Porfirio manteve sua posição independente no exercício de

seu mandato.

Em 1964, no entanto, com o golpe de estado, os camponeses enfrentam

grandes retrocessos. Os títulos das posses de Trombas e Formoso foram

revogados. Vários camponeses foram presos, enquanto José Porfirio e

Bartolomeu-tiveram seus mandatos cassados. O primeiro escapa de Goiânia sob

troca de tiros e se refugia no seu estado natal, Pedro Afonso, Tocantins, onde
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passa a atuar junto à Ação Popular fundando em seguida, ao lado de Alípio de

Freitas, a dissidência que daria origem ao Partido Revolucionário dos

Trabalhadores. Adotou o nome de Feliciano e, com a ajuda de parentes, /~f\
construiu uma casa de chão batido no povoado de Angical, no município de ~:,-: .~~\\?-~. g
Riachão. Na clandestinidade, José Porfírio, que tinha ensino fundamental '~J
incompleto em escola rural, empenhou-se na alfabetização de filhos de ._~~.!!!:~

lavradores.

A ex-presa política, ex-membro do PCB e camponesa que lutou pela

posse de terra na região de Trombas-Formoso, Oirce Machado da Silva, prestou

depoimento à Comissão Nacional da Verdade, que aconteceu em 15 de março

de 2013, em Goiânia (GO), e descreveu a perseguição sofrida pelos familiares e

pessoas próximas de José Porfírio. Ela contou que apanhou de agentes do

Estado e sofreu diversas ameaças, inclusive de morte, tudo para para dizer sobre

o paradeiro de José Porfírio. Questionada sobre o líder do movimento dos

trabalhadores rurais da região de Trombas e Formoso, ela respondeu: "Não digo

porque não sei. E se soubesse também não diria". Além disso, sob assíduos

xingamentos, ela relata também a tortura a qual foi submetida: "Reuni todas as

minhas forças e dei um tapa no soldado, que cambaleou. Então, ele me deu um

'telefone' e eu desmaiei. Acordei toda molhada de cachaça e vômito".

Ao criar esta comenda denominada José Porfirio faço menção aos

deputados estaduais, legitimamente eleitos pelo voto democrático e que tiveram

seus mandatos igualmente cassados: Bianor Ferreira de Lima/MOB; Cristóvão

do Espírito Santo/PTB; Eurico Barbosa/MOB; Francisco Maranhão

Japiassu/MOB; Heli Mesquita/Arena; Joaquim Olinto de Jesus Meireles/PSP;

Manoel Luiz da Silva Brandão/MOB; Olímpio Jayme/MOB; Sebastião

Arantes/PSO e Valteno Cunha Barbosa/PSO. Oa mesma forma faço menção aos

deputados federais e senadores, eleitos pelo Estado de Goiás que tiveram seus

mandatos cassados. Oeputados Federais: Almir Turisco de Araújo/MOB; Antônio

Francisco de Almeida Magalhães /MOB; Celestino Filho/MOB; Jaime

Câmara/Arena e Paulo Campos/MOB. Senadores: João Abrão Sobrinho; Pedro

Ludovico Teixeira e Juscelino Kubitschek. Ressalto que dos cinco senadores

cassados no âmbito federal três eram representantes do Estado de Goiás.
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Outro que teve seu mandato cassado foi o Governador Mauro Borges f'l(;S ,
eleito em 1961 e que fez uma administração inovadora e implementando ações <4ft 10. <\. .

modernizadoras na administração pública estadual. Responsável por adotar, 't:~o\)~ 00?r~

pela primeira vez, o planejamento como instrumento de gestão pública, criou no ~ \ ,]~\-\J\S _

estado a primeira Secretaria de Planejamento e Coordenação, iniciativa pioneira 7J1) ~ S'~'
<.l~8' ~(i"

no país. Em seu governo, elaborou e implementou o 1° Plano Quinquenal de LEIA',.;

Desenvolvimento Econômico, conhecido por Plano MB, marco na história goiana

e que integrou Goiás no cenário econômico nacional. Mauro Borges criou órgãos

em áreas vitais para o desenvolvimento administrativo do estado, como o

Consórcio de Empresas de Rádio Difusão do Estado (CERNE), Consorcio

Rodoviário Intermunicipal (CRISA), a Organização de Saúde do Estado de Goiás

(OSEGO), a Indústria Química do Estado de Goiás (IQUEGO) e a Metais de

Goiás (METAGO).

José Porfírio foi um líder rural autêntico, autodidata. Porfírio aliava uma

inteligência inata com a coragem e rebeldia, atributos que, logo depois da

cassação, o colocariam no topo da lista das lideranças camponesas a serem

.3} perseguidas com o golpe de 1964.
j.

Ante o exposto, espera-se a aprovação desta Casa Legislativa a este

pleito de concessão da comenda, ao que especifica.

Sala das Sessões aos de de 2020

Atenciosamente,

elegada Adria Accorsi
Deputada Estadual

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
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PROCESSO N. 	2020002025 

INTERESSADA 	DEPUTADA DELEGADA ADRIANA ACCORSI 

ASSUNTO 	Dispõe sobre a criação e regulamentação da Comenda de Mérito 

Legislativo José Porfirio de Souza, no âmbito da Assembleia 

Legislativa do Estado de Goiás. 

RELATÓRIO 

Versam os autos sobre projeto de lei de autoria da nobre Deputada 

Delegada Adriana Accorsi, dispondo sobre a criação e regulamentação da Comenda de Mérito 

Legislativo José Porfirio de Souza, no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. 

Nos termos da proposição sobredita honraria será concedida, 

anualmente, em sessão especial, após indicação de cada Deputado que, por força do art. 2° do 

projeto, só poderá conceder a um homenageado. Ademais, as indicações dos homenageados 

serão acompanhadas do currículo e da descrição das razões da indicação. 

Ainda, conforme dispõe o art. 3° do projeto, o formato, tamanho e 

demais especificações da Comenda de Mérito Legislativo José Porfirio de Souza segue os 

mesmos padrões de outras comendas já instituidas pela Casa. 

A comenda será acompanhada de um Diploma de Honra ao Mérito 

em forma de certificado assinado pelo Presidente do Poder Legislativo (art. 4° do projeto). Será 

mantido um livro de registro no qual será inscrito o nome de todas as homenageadas (art. 5° do 

projeto). 

Em sua justificativa, a autora informa que o projeto objetiva 

homenagear pessoas que se destacaram na promoção e defesa do Estado Democrático de 

Direito. 

Essa é a sintese da presente propositura. 

A propositura trata da instituição de uma homenagem a ser prestada 

por este Parlamento, com o objetivo de valorizar e estimular as pessoas que se destacam na 

promoção e defesa do Estado Democrático de Direito. 

No concernente ao controle prévio da constitucionalidade, legalidade 

e regimentalidade, o projeto reúne condições de prosseguir em sua tramitação. 
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A questão sobre a conveniência ou não de instituição de novas 

comendas neste Parlamento deverá ser competentemente analisada pela respectiva Comissão 

de Mérito, e não no âmbito desta Comissão de Constituição, Justiça e Redação. De igual 

forma, também deverá ser observada na presente hipótese, por meio da comissão competente, 

a adequação orçamentária e financeira em relação à despesa ora criada. 

Por outro lado, vale ressaltar que a presente proposta de lei deve ser 

transformada em Projeto de Resolução, uma vez que versa sobre matéria de ordem interna 

cujos efeitos estão adstritos ao próprio Poder Legislativo. Por essa razão, torna-se 

indispensável a apresentação de uma emenda modificativa. 

Assim, diante da possibilidade de aprovação, é necessário 

apresentarmos emenda no intuito de aprimorarmos o projeto quanto ao seu aspecto técnico. 

EMENDA MODIFICATIVA - O preâmbulo passa ter a seguinte 

redação: 

"A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos 

do art. 11, inciso XV, da Constituição Estadual, aprova e a Mesa 

promulga a seguinte Resolução:" 

EMENDA MODIFICATIVA - O caput do artigo 3° passa ter a 

seguinte redação: 

"Art. 3° A Comenda de que trata esta Resolução será representada por 

uma medalha em formato circular e será cunhada em bronze e 

esmaltada com as cores simbólicas do Estado de Goiás, em 65 

(sessenta e cinco) milímetros de diâmetro, contendo as seguintes 

especificações em alto-relevo: 

EMENDA MODIFICATIVA - O artigo 6° passa ter a seguinte 

redação: 

"Art. 6° As despesas decorrentes da Comenda instituída por esta 

Resolução correrão à conta de recursos oriundos do orçamento da 

Assembleia Legislativa." 

EMENDA MODIFICATIVA - O artigo 7° passa ter a seguinte 

redação: 

"Ar?. 7° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação." 



Registre-se que, no momento oportuno, a presente proposição 

deverá ser analisada pela Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, para verificar 

se a mesma atende aos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal em relação à criação de 

novas despesas. 

Isto posto, com a adoção da emenda supra, somos pela aprovação 

do presente projeto de resolução. É o relatório. 

SALA DAS COMISSõES, em IS de 	a‘ 	de 2020. 

Deputado qqSABRAL 

ETC.. 
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