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JUSTIFICATIVA - PL 0559/2016
Os apoiadores do golpe militar de 1964, reivindicam o dia Trinta e Um de Março como
o dia da deposição do Presidente João Goulart, mas foi o início do regime ditatorial que
perdurou no país por 21 anos e foi responsável por torturas, perseguições, execuções e outras
violações dos direitos humanos. Essa data foi atribuída a um CDC localizado na zona norte de
São Paulo, subprefeitura Freguesia do Ó/Brasilândia em homenagem ao golpe militar.
O Decreto N° 57.146 de 25/7/2016 institui o Programa Ruas de Memória que prevê a
mudança progressiva dc nomes dc logradouros c equipamentos públicos municipais que foram
denominados em homenagem a pessoas, datas ou fatos associados a graves violações aos
direitos humanos. Com base nesse Decreto, a proposta de mudança de nome do CDC Trinta e
Um de Março para CDC Waldemar Rossi é uma forma de homenagear uma liderança do
movimento operário que se destacou na militância política contra a ditadura militar, conforme
dados de sua biografia.
Nasceu em Sertãozinho, interior de São Paulo em 1933 e chega a São Paulo em 1960,
para coordenar a Juventude Operária Católica e logo se torna dirigente da Pastoral Operária.
Em 1967 encabeça a primeira chapa de oposição sindical depois da instauração da ditadura
militar. Mas a oposição sindical jamais conseguiu conquistar a diretoria de sua entidade
representativa. Em 1974 foi preso e torturado durante meses, junto a dezenas de militantes
operários e permaneceu na militância durante muito tempo. Ajudou na construção da Central
Única dos Trabalhadores (CUT) e do Partido dos Trabalhadores, tendo sido um duro crítico das
gestões petistas no Executivo Federal.
Em 1980 Waldemar Rossi foi escolhido por D. Paulo Evaristo Arns para falar em nome
dos trabalhadores em um encontro com o papa João Paulo II no estádio do Morumbi, no qual
estavam presentes 80 mil operários. Faleceu aos 82 anos, em 2015.
Mudar o nome do CDC Trinta e Um de Março para CDC Waldemar Rossi é uma forma
de homenagear e perpetuar a memória desse líder operário que foi referência na luta contra a
ditadura militar e suas intervenções nos sindicatos.
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