
 

Secretaria Geral Parlamentar 
Secretaria de Documentação 

Equipe de Documentação do Legislativo 

JUSTIFICATIVA - PL 0533/2018 
O presente projeto de lei pretende incluir no Calendário Oficial da Cidade de São Paulo 

o "Dia do Opaleiro", a ser celebrado, anualmente, no dia 19 de novembro, efeméride que faz 
referência ao dia em que, no ano de 1968, o veículo Chevrolet Opala foi apresentado, pela 
General Motors do Brasil, ao público no Salão do Automóvel. 

Desde então, o Opala permanece como ícone da indústria automobilística brasileira, 
eis que foi o primeiro automóvel de passageiro, com quatro portas, fabricado pela GM no país. 

Conforme se verifica de reportagem que segue anexada, e que faz parte integrante da 
propositura, o Opala tornou-se um clássico entre os veículos produzidos pela indústria 
automobilística brasileira, tendo atingido a produção próxima de 1 milhão de unidades, 
tornando-se objeto de desejo de uma legião de fãs e colecionados por todo o Brasil. 

Da cronologia apresentada pode-se observar a evolução que marcou o design - com a 
apresentação do modelo esportivo no 10º Salão do Automóvel (1976), bem como a tecnologia 
aplicada nos motores que passam de quatro para seis cilindros, bem como a aprovação pela 
Secretaria de Tecnologia Industrial do motor Chevrolet 250 a álcool. 

Em abril de 1992 o Opala sai de linha, após 23 anos ininterruptos de produção, 
tornando-se agora um objeto a ser preservado em coleções de aficionados pelo veículo. 

A história se faz com memória. E registrar esta efeméride é importante para a memória 
não só da produção da indústria automobilística nacional, mas principalmente para a memória 
paulista. 

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para aprovação da propositura. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 11/10/2018, p. 125 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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