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Proposição Eletrônica nº 4445

DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DA ESCOLA DE
NATAÇÃO ADAPTADA DO PROJETO GOLFINHO DE
NÚCLEO  DE  ATENDIMENTO  EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO BRUNO DE OLIVEIRA SOUZA 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ASSIS, Estado de São Paulo. Faz saber que a Câmara
Municipal de Assis aprova e ele sanciona, com base no inciso III do artigo 84 da Lei Orgânica do Município de
Assis, a seguinte Lei:

Art. 1º A Escola de Natação Adaptada do Projeto Golfino, localizada na Rodovia Raposo Tavares,
km  445,5,  passa  a  denominar-se  "Núcleo  de  Atendimento  Educacional  Especializado  Bruno  de
Oliveira Souza".

Art.  2º  A  placa  indicativa  do  nome  do  logradouro  público  deverá  ser  fixada  no  prazo  de  60
(sessenta) dias, contados da promulgação da presente Lei, conforme o que dispõe a Lei nº 095, de
10 de agosto de 1.992.

Art. 3º As despesas decorrentes com a execução da presente Lei correrão por conta de dotações
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

SALA DAS SESSÕES, em  25 de fevereiro de 2019.

VINÍCIUS GUILHERME SIMILI
Vereador - PDT 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Aos 27 dias de junho de 1988, Bruno de Oliveira Souza nasceu. A realização de
um sonho, era isso o que ele representava para seus pais, Sandra Regina de Souza e Jaime de
Oliveira Souza. Quando bebê não apresentou qualquer problema de saúde. Sentou, engatinhou e
andou normalmente, como qualquer outra criança de sua idade, até que por volta de seus 5 anos de
vida, apareceram os primeiros sinais e veio então a dificuldade para caminhar.

Caia muito, o que levou seus pais a procurarem um médico e após passar por uma
consulta  com  um  neurologista  na  cidade  de  São  Paulo,  foi  diagnosticado  com  uma  doença
degenerativa conhecida como Distrofia Muscular Progressiva de  Duchenne. Após o diagnóstico, a
recomendação médica foi para que seus pais voltassem para casa e que procurassem um órgão
filantrópico  que  contasse  com  auxílio  fisioterápico,  fonoaudiológico  e  também  psicológico.
Infelizmente a degeneração era inevitável e o que restava era apenas retardar o avanço da doença
o quanto pudessem.

Nesta busca para melhor qualidade de vida, encontraram auxílio na Associação
Filantrópica  Nosso  Lar  CARD,  na  Sala  de  Atendimento  Educacional  Especializado  (AEE)  do
município de Assis, especificamente na EMEIF"Darci Ribeiro", na Prefeitura de Assis, que realizou o
sonho de ter cadeira de rodas motorizada no estágio que não conseguia conduzir seu próprio corpo.
Também sempre foi nos atendimentos e consultas com transporte da Secretaria da Saúde. Com
toda esta movimentação, puderam dar ao Bruno a oportunidade de uma vida com qualidade dentro
das suas possibilidades. Cursou computação e pôde apresentar-se com seus amigos e colegas no
Teatro Municipal. Seus pais se orgulhavam do ser humano incrível que haviam criado.

A natação, que contribuiu muito para o fortalecimento de sua parte muscular  e
pulmonar, era realizada gratuitamente na Escola Macruz de Natação.

Diante de todas as dificuldades, mesmo ciente de tudo o que estava acontecendo
e também do que ainda viria a acontecer,  Bruno nunca se deixou abater ou limitar-se por conta de
sua condição. Ele era uma pessoa muito feliz, que transmitia não só muita paz e alegria, fazendo
com que todos à sua volta apreciassem sua presença, mas também era um exemplo de vida para
todos que o conheciam, esbanjando perseverança e muita gratidão pela vida.

Aos 10 anos, Bruno passou a andar de cadeira de rodas e as dificuldades foram se
agravando. As limitações para movimentar as pernas e braços eram cada vez maiores, mas mesmo
com  sua  dificuldade,  ele  não  se  deixou  abater,  usava  o  computador,  digitava,  não  deixou  de
desenhar e fazer suas atividades como qualquer pré-adolescente. Era vaidoso e gostava de estar
sempre na moda e frequentar os lugares dos quais gostava.

Certa vez, em uma consulta em Campinas, seus pais ouviram de um médico que
seu filho sobreviveria até no máximo 16 anos de idade. Os resultados dos exames eram cada vez
mais preocupantes e indicavam que ele perderia a autonomia do diafragma, o que comprometeria
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ainda mais sua respiração, gradativamente, mas não perderam a esperança. Estavam dispostos a
seguir ao lado de seu "pequeno grande guerreiro", por onde ele fosse e até onde ele aguentasse.

À partir dos 16 anos, Bruno não conseguia levantar mais os braços, porém seus
outros sentidos estavam intactos e funcionavam perfeitamente.

Um mês antes de completar seus 21 anos de idade, tudo piorou e, dali mais um
mês, vieram as dificuldades para se alimentar. As previsões dos médicos estavam se concretizando
de uma maneira ainda mais comprometedora, mas ele não perdeu a garra em lutar por sua vida.

Em um sábado à noite, depois de se apresentar com muita dificuldade em sua
respiração, Bruno foi socorrido e levado para o Hospital Regional de Assis, onde veio a falecer no
dia 24 de agosto de 2009.

Antes de partir,  ele estava envolvido com mais uma de suas apresentações no
Teatro Municipal. Fizeram uma linda homenagem a ele, por tudo o que ele representava, não só
para seus pais, mas para todos os que estavam à sua volta. Seus pais puderam sentir então que ele
tinha um propósito maior em suas vidas, e que havia cumprido sua missão nesse mundo, mesmo
vivendo tudo o que viveu, mesmo passando por tudo o que passou, Bruno não esmoreceu. Sua vida
talvez não tenha durado o quanto seus pais gostariam, mas eles têm certeza de que foi o suficiente
para que ele se tornasse inesquecível!

Ante  ao  exposto,  apresentarmos  o  presente  Projeto  de  Lei  à  apreciação  dos
nobres  Pares,  contamos  com o  valioso  apoio  para  sua  aprovação,  uma vez  que  pretendemos
homenagear e perpetuar o nome do jovem Bruno de Oliveira Souza, por sua garra e pelo exemplo
de perseverança que deixou a todos nós assisenses.

SALA DAS SESSÕES, em  25 de fevereiro de 2019.

VINÍCIUS GUILHERME SIMILI
Vereador - PDT 

Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015. 

Para conferir o original, acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/generico/proposicao_validar e informe o

número de proposição 4445.
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