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JUSTIFICATIVA - PL 0119/2018 
A realização do evento denominado "Caminha Down São Paulo", é um evento que vêm 

sendo realizado na cidade de São Paulo, todos os anos, no último domingo do mês de março, 
em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down. 

Essa atividade reúne milhares de pessoas, famílias, amigos, associações, entidades e 
organizações do terceiro setor e interessados na causa da pessoa com deficiência. 

O evento tem como objetivo reunir as pessoas para a troca de experiências, 
informação e sensibilização, incentivo às parcerias, além de promover o empoderamento e a 
defesa dos direitos e exercício da cidadania da pessoa com deficiência. 

Como desdobramento dessa caminhada, surge uma outra atividade denominada "Bike 
Down", reunindo portadores da síndrome de Down, familiares e amigos num passeio ciclístico 
pelas ciclovias de São Paulo, propiciando descontração, troca de experiências, acessibilidade, 
mobilidade, inclusão , em um espaço de convivência, descontração e amor. 

Como se pode observar, a inclusão no Calendário de Eventos da Cidade de São Paulo 
do Dia Internacional da Síndrome de Down, vêm dar caráter oficial a atividade denominada 
"Caminha Down São Paulo", que tem como principal objetivo auxiliar no desenvolvimento 
global das crianças, jovens e adultos com síndrome de Down (ou deficiência intelectual), 
promovendo o seu acesso à cultura, à arte, saúde, educação, esporte, mercado de trabalho, 
bem como, o de orientar os seus cuidadores sobre direitos e cidadania visando a melhoria de 
sua qualidade de vida. 

Por essa razão, é que solicito aos nobres pares, o apoio a essa iniciativa legislativa, 
que uma vez aprovada, contribuirá em muito para afirmar os direitos e a cidadania da pessoa 
com deficiência. 
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