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ASSUNTO: MOÇÃO DE APLAUSO AO 

MOVIMENTO HISTÓRICO "DIRETAS JÁ". 

Considerando que no ano de 1964 se instalou no Brasil um 

governo ditatorial eclipsando a Democracia. 

Considerando que após décadas de regime militar, o então 

Deputado Federal, empossado em 1 0  de fevereiro de 1983, pelo PMDB, 	i 

DANTE DE OLIVEIRA empenhou-se em coletar as assinaturas para apresentar 

o projeto de emenda constitucional que estabelecia eleições diretas (170 

assinaturas de deputados e 23 de senadores) e no dia 2 de março de 1983, 

finalmente apresentou a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) n ' -5. 

Considerando que, no dia 25 de abril de 1984, às vésperas da 

votação, o Distrito Federal e alguns municípios goianos foram submetidos 

às Medidas de Emergência do Planalto e no mesmo dia 25, houve no final da 

tarde, um blecaute de energia emparte -  das regiões sul e sudeste do País, 

causando apreensão na população que esperava acompanhar a votação pelo 

rádio. 

Considerando que o apagão durou cerca de duas horas e foi, 

segundo. a Eletrobrás (empresa estatal que controlava todo o sistema elétrico 

nacional na época), causada por problemas técnicos na rede de transmissão. 
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Considerando que também no dia da votação da EC n° 5, 

em Brasília, tropas do Exército ocuparam parte da Esplanada dos Ministérios e 

posicionaram-se também em frente ao Congresso Nacional, sob o argumento de 

que oficialmente estariam ali posicionados para íroteger os prédios públicos de 

atos de desobediência civil, sendo que para a oposição, estes fatos foram 

mecanismos intimidatórios aplicados pelo governo militar para evitar possíveis 

surpresas na votação. 

Considerando que no dia 25 de abril de 1984, sob grande 

expectativa dos brasileiros, a emenda das eleições diretas foi votada, obtendo 

298 votos a favor, 65 contra e 3 abstenções. 

EV 

Considerando que devido a uma manobra de políticos aliados ao 

regime, não compareceram 112 deputados ao plenário da Câmara dos 	
w 

Deputados no dia da votação e a emenda foi rejeitada por não alcançar o 

número mínimo de votos para a sua aprovação. 

Considerando que apesar da derrota da EC n° 5, a vitória veio na 

deflagração do maior movimento pacífico em toda a história do Brasil em prol 

do retorno da Democracia conhecido pelo nome "Diretas Já" ç 

Considerando que o auge deste movimento se deu em janeiro de 

1984 em São Paulo Capital, com o encontro de um milhão e meio de brasileiros 

unidos pacificamente e pedindo o retorno das eleições presidenciais. 
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Considerando que apesar da não aprovação do projeto de 

emenda constitucional n° 5 este projeto deflagrou o movimento e pressionou a 

volta das eleições diretas, enfraquecendo o partido governista, abrindo caminho 

para a vitória de Tancredo Neves no Colégio Eleitoral no dia 15 de janeiro de 

1985, marco histórico do fim da ditadura militar. 

A Câmara Municipal de Sorocaba manifesta APLAUSO ao 

movimento popular "DIRETAS JÁ" ocorridos há trinta anos atrás. 

Sendo aprovada a presente Moção, dê-se ciência ao Instituto 

Histórico, Geográfico e Genealógico de Sorocaba, a Assembléia Legislativa do 

Estado de São Paulo, a Câmara dos Deputados Federais e ao Senado. 

SS em 28 de fevereiro de 2014 
r.. 	c- 

Fernando Dini- 

Vereador 

PMDB 

- 

- 
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