
 

 

 

Estatuto de fundação do Movimento PMDB Raízes de Santa Catarina 

 

O Movimento PMDB Raízes foi criado em Santa Catarina para reconhecer, 

homenagear e reviver a história de lutas e conquistas daqueles (as) que 

tiveram a coragem patriótica de fundar, lutar e defender o partido, sem 

medo, desde a fundação do MDB em 1966, hoje PMDB. Pessoas que 

defendem as bandeiras de lutas do partido pela democracia, por uma 

sociedade brasileira justa, democrática e sustentável. 

O Movimento PMDB Raízes tem como princípios: 

1) Defender a ideologia, os princípios, a história do PMDB e homenagear 

todos os companheiros e companheiras que fielmente defenderam e 

defendem essas bandeiras, acima de qualquer interesse e dificuldade. 

2) Os Diretórios Municipais serão responsáveis por identificar, 

reconhecer e homenagear os companheiros e companheiras que, com 

sua história, são merecedores e reconhecidos com o Diploma de 

Honra do Movimento PMDB Raízes.  

3) Os companheiros e companheiras que não se encontram entre nós, 

poderão ter sua memória homenageada por representantes familiares 

que honram o PMDB. 

4) Os homenageados ou representantes deverão resgatar os momentos 

e histórias importantes que poderão ser relatados na solenidade de 

entrega do Diploma, ou fornecida documentação ou material gravado, 

que será arquivado no diretório do partido como fatos relevantes e 

históricos para exemplo de novas gerações e orgulho do Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). 

 

 

 



 

 

 

5) A diretoria do Movimento PMDB Raízes será composta pelo 

presidente que presidirá o Conselho composto por 15 peemedebistas 

de reconhecida e histórica militância e serviços relevantes prestados 

em defesa do Brasil e do PMDB. 

6) O PMDB Raízes homenageará a história e a participação dos 

vereadores, ex-vereadores e candidatos a vereadores de cada 

município do MDB e do PMDB. 

7) O PMDB Raízes homenageará prefeitos, vice-prefeitos e candidatos a 

prefeito e vice-prefeito do MDB e do PMDB. 

8) O PMDB Raízes homenageará deputados, ex-deputados e candidatos a 

deputado do MDB e do PMDB. 

9) O PMDB Raízes homenageará senadores, ex-senadores e candidatos 

ao senado do MDB e do PMDB. 

10) O PMDB Raízes homenageará ex-governadores e vice-

governadores do MDB e do PMDB. 

11) O PMDB Raízes homenageará fundadores do MDB, dirigentes e 

ex-dirigentes do MDB e do PMDB. 

12) O PMDB Raízes homenageará pessoas que, por sua história 

partidária, façam jus ao Diploma de Honra ao mérito PMDB Raízes. 

13) O Movimento do PMDB Raízes poderá ser criado em nível 

estadual e nacional para homenagear figuras históricas e ilustres do 

MDB e do PMDB. 

14) Cada Diretório Municipal poderá criar o Movimento PMDB 

Raízes, visando fortalecer, agregar e valorizar a história de cada 

companheiro e companheira, pelos serviços prestados à comunidade 

e ao partido.  

15) O Movimento PMDB Raízes de Santa Catarina tem o regimento 

de fundação criado em 15/6/2011 e todos os seus membros 

conselheiros são considerados integrantes fundadores. 


