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PARECER 135/2003 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES SOBRE O 
PROJETO DE LEI N° 517/02 
Tendo a autoria do nobre Vereador Goulart, o projeto em apreço inclui, no Calendário Oficial 
de Eventos do Município de São Paulo, o Desfile de Antigomobilismo, no dia 05 de 
setembro, e o Desfile de Antigomobilismo, na semana em que recair o dia 25 de janeiro. 
Segundo a Justificativa, Antigomobilista é aquele que resgata a história do automóvel 
através de suas restaurações, recuperações e mantendo-os em perfeito funcionamento até 
hoje. 
O dia escolhido - 05 de setembro - o foi, em razão de ter sido nessa data, em 1956, que foi 
lançado o primeiro automóvel nacional, o Romi-Isetta, "um carro que, com formas 
escandalosamente diferentes, como definiu a revista Visão, caiu como um relâmpago no 
gosto popular". Por outro lado, o desfile de carros antigos servirá para abrilhantar os 
festejos alusivos ao aniversário da cidade de São Paulo, no dia 25 de janeiro. 
Há, no processo, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que opinou pela 
legalidade da propositura. 
Esta Comissão de Educação, Cultura e Esportes não encontra óbices à aprovação da 
matéria, pois se trata de eventos já tradicionalmente realizados, há muitos anos, pela 
Federação Brasileira de Veículos Antigos, e a inclusão dos mesmos no Calendário Oficial de 
Datas e Eventos da Municipalidade certamente incrementará esse aspecto turístico da 
cidade de São Paulo, que se vem tornando uma verdadeira "Meca", para os organizadores 
de Feiras, Eventos e Exposições das mais diferentes modalidades, que atraem milhares e 
milhares de pessoas a nossa cidade, contribuindo para o seu progresso e se constituindo 
em mais uma fonte preciosa de geração de empregos no setor terciário da economia. 
Favorável, portanto, o nosso parecer, em razão dos méritos inegáveis da propositura. 
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 13/03/03. 
Tita Dias - Relatora 
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