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ESTADO DA PARAI'IA

C^MARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
``CASA DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA"

PROJETO DE LEI

N.O 001 / 2018

Art.   1°  Fica  denominada  de  Diogo  Farias  de  Sousa  "0  Dioguinho",  o  Ginasio
Poliesportivo que sera construido na Comunidade do Caluete deste municipio.

Art,  2°  A  Prefeitura  Municipal,  atrav6s  do  senhor  Prefeito,  fa fa  oportunamente
oomunicado  e  convite  a  todos  os  familjares  do  homenageado  "in  memorianD  para  que
participem da inaugura9ao desta praca esportiva,

Art. 3°. Esta Lei entrafa em vigor na data da sua publjcagao.

Sala das Sess6es da Camara Municipal de Boa vista,
Casa "Dr. Antonio Pereira de Almeida",

Em 28 de abril de 2018.



BIOGRAFIA DE DIOGO

Diogo  Farias  de  Sousa  nasceu  em  14  de  setembro  de  1997  no  lnstituto  de
Satlde Elpidio de Almeida,  em Campina Grande-PB.  Filho de Jose Paulo de Sousa
Oliveira e Andfeia Fan.as de Oliveira.

Aparentemente  Diogo  nasceu  saudavel,  mas,  sua  mae ja  percebeu  que  ele
era diferente das outras criancas, pofem, nao falara pra ninguem,

Aos  dois  meses foi  levado  ao  Ortopedista  e  finalmente fora  confirmado  urn
problema  nos p6s,  de origem congenita.  Dai foi  iniciada  uma  batalha em  busca de
tratamento.  Usou gesso e aos oito moses passou por duas cirurgias.

Quando  completou  1  ano de  idade,  foi  levado  ao  Neurologista e atraves de
exames detalhados descobriu-se que tinha Distrofia Muscular Progressiva (Miopatia
Congenita),  doenpe  que  o  impedia  de  andar.  A  batalha  do tratamento  iniciou-se  e
agora   no   CAGE   (Centro   de   Atendimento   a   Crianpe   Excepcional),   onde   fazia
fisioterapia  e  acompanhamento  em  todas  as formas.  Foi  la  que  sua  mae  tambem
recebeu apoio e viu que nao estava sozinha para buscar o bern estar dele.

Foram   18  anos  e  sete  meses  de  luta  em   busca  de  ajuda  pare  o  seu
tratamento,  nos  quais tambem  recebeu  o  apoio de  pessoas  que  sempre  estavam
prontas para ajudar.

Era  uma  crianpe  normal  como  as outras  e  estudou  ate  o  5° Ano  na  Escola
Municipal  Francisco  Sulpino de Aradjo e fez  muitas  amizades,  esse era  seu  ponto
forte  por onde  passava.  0  seu  melhor amigo  era  Murilo,  o  qual  acompanhava  por
todos os lugares e com quem jogava video game por horas. Tambem gostava muito
de ouvir mdsica e ficar ao celular nas redes sociais.

Diogo  nunca  desistiu  de  lutar  e  sonhar.   Era  muito  inteligente  e  depois  de
alguns  anos  sem  estudar decidiu  voltar em  2015  e  pensava  ate  em  se  formar  e
arrumar urn emprego.  Mas todos sabiam que isso nao seria possivel,  pois aos tres
anos de idade o Neurologista afirmou que ele viveria no maxjmo ate os quinze anos.
Sua garra e determinaeao eram maiores e que ele conseguiu viver muito mais.

Foi urn adolescente muito vaidoso, querido e amado por todos,  nunca sofreu
preconceito,  ao contfario,  todos queriam  ser seu  amigo.  Foi  muito  feliz  ao  lado de
sous pais e de suas irmas: Maria Clara e Jtllia.

Na noite do dia 6 de abril de 2016, ap6s ter passado o dia em tratamento em
Campina  Grande  e  na  escola  em  Boa  Vista,  Diogo  passou  mal  e  foi  levado  as
pressas ao Hospital da CLIPsl e par volta das 5h do dia seguinte partiu deixando
muita   dor,    saudade,    mas,    acima   de   tudo,    urn   grande   exemplo   de   garra,
determinagao e amor pela vida.  E por isso que Diogo Farias de Sousa sera sempre
o orgulho da Comunidade do Caluete.


