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JUSTIFICATIVA 
 
 

O presente projeto de lei pretende incluir no Calendário Oficial de Eventos do Município de 
São Paulo o desfile de Automóveis Antigos a ser realizado no dia 05 de setembro - DIA DO 
ANTIGOMOBILlSTA - e a Exposição de Antigomobilismo a ser realizada na semana que 
inclua o dia 25 de janeiro, dentre as festividades comemorativas do aniversário de São Paulo. 
 
É que tais eventos, já consolidados em outras praças, são responsáveis por atrair um grande 
número de turistas, membros do segmento antigomobilista que congrega inúmeros adeptos 
brasileiros e estrangeiros, além de propiciar um espetáculo cuja visitação pode movimentar 
todos os serviços ligados à indústria do Turismo. 
 
O fascínio que as máquinas exercem sobre as pessoas é inegável e valer-se deste fascínio 
para, ao mesmo tempo, resgatar a história do automóvel e da indústria automotiva nacional 
contribuindo para o fomento da indústria do Turismo em São Paulo é providência que se faz 
imprescindível. 
 
A Folha da Noite, do dia 5 de setembro de 1956, trazia a seguinte notícia: "São Paulo parou 
para o ver o desfile de lançamento do primeiro automóvel nacional - a Romi-isetta, um carro 
que, com formas "escandalosamente diferentes", como definiu a revista Visão, caiu como um 
relâmpago no gosto popular e tornou-se uma "estrela afagada pela mídia". 
 
A designação "antigomobilista" se dá a todo aquele que resgata a história do automóvel 
através de suas restaurações, recuperações e mantendo-os em perfeito funcionamento, como 
era na ocasião em que foram fabricados, até hoje. 
 
Trata-se, pois de dar a São Paulo - o grande palco da história da indústria automotiva 
nacional - a honra de prestigiando o segmento, receber os frutos e consolidar um espetáculo 
concorrido e que se tornará obrigatório nas agendas dos turistas. 
 
Desta forma, solicito o apoio dos Nobres Pares para a aprovação deste projeto. 


