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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 
 
 
 
REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 042/10 
 
 
REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se consigne nos 
Anais desta Casa, votos de congratulações com o PDT – Partido Democrático 
Trabalhista, que no último dia 26 de maio, celebrou 30 anos de fundação. 
 
 
JUSTIFICATIVA: 
 
A sigla PDT foi escolhida por Leonel Brizola depois que o TSE - Tribunal 
Superior Eleitoral decidiu, a pedido do General Golbery do Couto e Silva, 
então poderoso Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República, 
entregar a histórica legenda do PTB - Partido Trabalhista Brasileiro, fundado 
por Getúlio Vargas à, até então desconhecida, Yvete Vargas. 
 
Brizola, em uma entrevista coletiva, rasgou um papel com a sigla PTB escrito 
a caneta, chorou e, a partir dali, imediatamente, reagindo a um dos últimos 
estertores da ditadura, fundou o PDT. (Esse fato foi registrado por Carlos 
Drummond de Andrade, com um poema.) 

O PTB vinha sendo organizado por Brizola desde 1979 quando, com a ajuda 
do Presidente Português Mário Soares, realizou na Capital Portuguesa uma 
grande reunião reunindo trabalhistas brasileiros que estavam no exílio e no 
Brasil, no Encontro de Lisboa. Naquela ocasião, Brizola, fechando o encontro, 
com um longo discurso, falou sobre o partido que pretendia recriar no Brasil. 
 
A perda da sigla do PTB foi traumática, mas foi o ponto de partida para a 
criação do PDT que, dois anos depois, levaria Brizola a vencer as eleições de 
Governador no Rio de Janeiro de forma espetacular, contra tudo e contra 
todos, revigorando o trabalhismo brasileiro. 
 
 
Por todo o exposto, é que esta Casa de Leis, e, particularmente estes 
Vereadores que pertencem ao PDT, não poderiam deixar de se congratular 
com referido partido político pelos seus 30 anos de fundação, pois este é um 
marco histórico de um partido de lutas e conquistas em prol da educação e do 
trabalho. 
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Que do deliberado se de ciência aos Diretórios Municipal e Estadual do 
Partido Democrático Trabalhista. 
 
 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 14 de junho de 2010. 
 
 

Bancada do PDT 
 
 
 

PEDRO NUNES FILHO 
Vereador 

 
 
 

HEBER DE ALMEIDA MARTINS  
Vereador 

 


