
 
 

 
 

PL 0518/2002 
 

JUSTIFICATIVA 
 
 
O presente projeto de lei pretende instituir o dia 05 de setembro como o DIA DO 
ANTIGOMOBILlSTA. E que nesse dia, no ano de 1956, "São Paulo parou para o ver o 
desfile de lançamento do primeiro automóvel nacional - a Rom-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" (Folha da Noite, 5 
de setembro de 1956). 
 
Ainda nesse mesmo ano, mais precisamente em novembro, foi lançado o DKW Vemag. 
 
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 ser a primeira a perpetuar a data, incluindo-a em seu Calendário 
Oficial. 
 
Registre-se que a proposta foi encaminhada pela Federação Brasileira de Veículos Antigos, 
através de seu Diretor Regional de São Paulo, Capital e Litoral, o Dr. José Everardo 
Rodrigues Cosme, e traz farta argumentação acompanhada de reproduções dos folhetos que 
apresentavam ao Brasil a grande novidade. 
 
A seguir, alguns fatos históricos que refletem a importância de tal registro. 
 
a) Quando da posse do então Presidente Juscelino Kubitschek, dentro de sua meta de 
governo e para atender sua frase de criar "50 anos de progresso em 5", o sistema econômico 
brasileiro autorizou a importação de máquinas e equipamentos para o desenvolvimento das 
indústrias e conseqüente atração de aporte de capitais estrangeiros; 
b) Utilizando dessa prerrogativa, a Indústria de Tornos Romi, instalada em Santa Bárbara 
D´Oeste, interior de São Paulo, aproveitando a importação de suprimentos para 
desenvolvimento de sua linha de produção, adquiriu os direitos, na Itália, de importar, 
nacionalizar e montar, um pequeno veículo para passageiros, já em larga utilização naquele 
país; 
 
c) as metas dos planos Presidenciais previam esse tipo de importação e a isso oferecia 
incentivo, conforme retratava a imprensa da época: "Automóveis leves de passageiros, 70% 
nacionais, serão lançados no mercado em setembro próximo" (Correio da Manhã de 
22/07/1956). 
 



d) Ainda na Itália, os dirigentes da Indústria de Tornos Romi, lançaram a notícia para o 
Brasil, informando que até dezembro daquele ano (1956) seria lançado o primeiro automóvel 
brasileiro de passageiros. 
 
Acrescente-se, por último, a importância da efeméride no setor de turismo eis que o 
antigomobilismo já consolidou em outras praças diversos eventos como feiras, exposições e 
encontros capazes de congregar antigomobilistas de outras cidades e estados, atraindo vasto 
público e movimentando vários segmentos de serviços. 
 
Estas as razões que me levam a endossar o pleito da Federação Brasileira de Veículos 
Antigos e submeter o presente texto legislativo à consideração dos Nobres Pares. 


