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JUSTIFICATIVA - PL 0296/2019 
O Caminho da Paz é um projeto do Abraham Path Initiative, uma organização 

internacional, não religiosa e não política. Criada pelo Prof. William Ury, co-fundador do PON 
(Programa de Negociação de Harvard), hoje coleciona experiências em negociações e 
mediações de conflitos, tendo participado de negociações na Venezuela, Colômbia e Farc, 
Coréia do Norte e Estados Unidos, e também negociações empresariais como Abílio Diniz e 
Cassino. 

O "Caminho" já acontece no Brasil e principalmente em São Paulo, uma cidade que 
soube dar hospitalidade e oportunidade a quem chegasse dos mais diferentes lugares. Aqueles 
que chegavam, se adaptavam para que pudessem auxiliar os demais que vieram 
posteriormente. Com esse espírito de amizade e integração foi formado o DNA cultural da 
cidade de São Paulo e também do país. 

O evento de maior visibilidade da organização no Brasil é o Caminho da Paz, que 
através do esporte (corrida caminhada de 7km), da cultura e da educação (palavras-valores 
gigantes espalhadas pela cidade) celebra a diversidade cultural. "O que nos une não são 
nossas diferenças e sim nossas semelhanças." - William Ury. 

O Caminho da Paz até sua 8ª edição já agregou mais de 50 mil participantes correndo 
e caminhando pela paz. Uma fração dos mais de 14 milhões de habitantes que é impactada 
por grandes instalações artísticas de palavras, que remetem os valores brasileiros de 
convivência. 

Caminho da Paz pretende desenvolver ao longo do ano ações de continuidade, 
apoiando a diversidade cultural, produzindo e apoiando eventos relacionados à paz. Faz parte 
do projeto a já tradicional Corrida e caminhada pela Paz que acontece na cidade de são Paulo 
desde 2009 

Exemplo mundial, o evento brasileiro inspirou a criação de outros à sua semelhança 
(nos Estados Unidos, no Oriente Médio e na Europa) e também possibilitou a troca de 
experiências e a colaboração entre eles. 

O Caminho da Paz é oficialmente apoiado pela ONU (Nações Unidas) por intermédio 
da UNAOC (Aliança dos Povos). 

Diante do exposto, verificado o relevante interesse público e social demonstrado na 
presente proposta, acreditamos ser meritório o objeto desta proposta de Lei e pedimos o apoio 
aos Nobres Colegas Vereadores a fim de vê-la prosperar. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 26/04/2019, p. 127 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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