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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

 

REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 050/17 

 

 

 

REQUEIRO à Mesa na forma regimental ouvido o Plenário, se consigne nos Anais desta Casa, 

votos de congratulações com a Comunidade “Felicidade Down”, pela atividade que desenvolve 

no município de Sorocaba e Região. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

 

Comunidade constituída por pais e amigos de pessoas com Síndrome de Down, fundada e 

dirigida por Tomás André dos Santos e Célia Regina dos Santos, atende aproximadamente 300 

famílias.  

 

A comunidade "Felicidade Down" nasceu com um grupo de pais e mães de crianças com 

a síndrome. "Não somos uma ONG, não somos uma entidade, ainda. Somos uma comunidade de 

pais e amigos de crianças, jovens e pessoas com Síndrome de Down de Sorocaba e região", 

como bem explica, a Sr.ª Célia que, também esclarece que o grupo calcula a existência de, pelo 

menos, mil pessoas com Síndrome de Down, em Sorocaba.  

 

Com a experiência que possuem, e, por conta do grupo, Célia e seu marido, Tomás André 

dos Santos, são procurados por muitas famílias. "Hoje damos palestras e agora com as redes 

sociais eu conheço muita gente. Trocamos muitas experiências e é muito interessante", comenta. 

Segundo ela, apesar da comunidade ter mais de 500 registros, entre 50 a 60 famílias frequentam 

as atividades promovidas pelo grupo. O número, diz Célia, é baixo e o grupo espera poder contar 

com um número maior de pessoas. 

 

O “21 de março” foi escolhido como Dia Internacional da Síndrome de Down para fazer 

uma analogia com o acidente genético que provoca a síndrome, pois cientificamente a síndrome 

também é conhecida como trissomia do 21, onde ao invés de um par, há um trio de 

cromossomos. 

 

A comunidade “Felicidade Down” oferece inúmeras atividades, dentre elas: teatro, dança, 

música, canto e coral. Dispondo de profissionais das áreas para excelência no desenvolvimento 

dos trabalhos.  

 

Através do trabalho que desenvolvem, foi possível para a comunidade perceber um 

avanço muito grande na facilidade de comunicação, socialização, elevação de autoestima e 

outros benefícios nos jovens que frequentam essas atividades.  
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Finalmente, destacamos o importante trabalho que a comunidade “Felicidade Down” 

desenvolve, sempre trabalhando com o intuito de trazer benefícios às crianças e jovens com 

Síndrome de Down, especialmente, na questão da melhoria da inclusão social. 

 

 

Que do deliberado se dê ciência à homenageada. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 9 de maio de 2017. 

 

 

 

ADEILTON TIAGO DOS SANTOS 

“Ita” 

Vereador 


