
 

Secretaria Geral Parlamentar 
Secretaria de Documentação 

Equipe de Documentação do Legislativo 

JUSTIFICATIVA - PDL 0033/2020 
Wolf Vel Kos Trambuch, nascido no Rio de Janeiro, graduou-se em Engenharia Civil 

pela Universidade Gama Filho, especializou-se em: Análise de Sistemas, Impermeabilização 
em edificações/barragens, Vendas, Perícia Ambiental e Metodologia para Realização de Prova 
Pericial de Vícios, Defeitos e Não-Conformidades Construtivas de Edificações. Atuou no ramo 
Civil como Superintendente e Diretor por Construtoras renomadas, e, em 1987, quando mudou-
se para São Paulo, como Diretor Comercial, fundou Imowel Negócios Imobiliários, sendo 
premiado como Top Imobiliário de 1993 a 1999. 

Em 2007, fundou o Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural, que é uma associação sem 
fins econômicos, com ênfase em promover projetos artísticos e esportivos, aprovados em leis 
de incentivo fiscal, para atender, prioritariamente, crianças, jovens e adultos com deficiência 
intelectual, bem como sem deficiência, que estão em situação de vulnerabilidade social. A 
frente da luta pela causa da inclusão tem sua companheira Olga Kos, Vice-Presidente, a qual a 
Instituição leva o seu nome, onde foram contemplados pelos prêmios: Cultura e Saúde 2009 e 
2010 - 1º lugar; 3º lugar Prêmio Lift; Prêmio Arte; Ordem de Mérito Cultural; Prêmio Tuxava; 1º 
lugar Prêmio Brasil Esporte e Lazer de Inclusão Social; Prêmio pela Arte de incluir; Salva de 
Prata 2014 - Câmara Municipal de São Paulo; Voto de Júbilo - 2015 - Câmara Municipal de 
São Paulo; Medalha Anchieta - Cidade de São Paulo; Prêmio ABCA - 2015, Prêmio Brasil + 
Inclusão 2016, Selo de Qualidade oferecido pela Secretaria de Esportes 2017, Prêmio 
Melhores Ongs 2017, Destaque do ano de 2017 pela pluralidade cultural e esportiva para 
pessoas com deficiência, PRÊMIO CHICO XAVIER - Câmara Municipal de São Paulo - 2018, 
COLAR DE HONRA AO MÉRITO LEGISLATIVO - Assembleia Legislativa do Estado de São 
Paulo - 2018, PRÊMIO MOVIMENTO VOCÊ E A PAZ - 2018, PRÊMIO EMPRESÁRIO AMIGO 
DO ESPORTE - 2018, PRÊMIO BRASIL + INCLUSÃO - Bicampeão - 2018/2019. 

Como presidente do Instituto Olga Kos, sempre se preocupou em promover a inclusão 
das pessoas com deficiência intelectual à sociedade. Além das atividades culturais e esportivas 
oferecidas pelo Instituto, houve a preocupação com a empregabilidade deste público, 
promovendo, assim, em parceria com o CRECI/SP, o primeiro concurso público adaptado para 
pessoas com deficiência intelectual. 

Em 2014, preocupado com o bem estar saúde desta população, realizou-se a primeira 
corrida de rua do Instituto Olga Kos. A partir deste ano, há a ocorrência de duas corridas de rua 
por ano, onde: no mês de março em Comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down 
(21/3) e, no mês de dezembro em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa com 
Deficiência (3/12). 

Durante a pandemia da COVID-19, por meio de sua articulação com diversas 
empresas e pessoas físicas, o Instituto Olga Kos conseguiu doar, aproximadamente, 5.000 
cestas básicas. Além de uma parceria com a SABESP, conseguir realizar entregas de kits de 
higiene." 
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