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** DECRETO LEGISLA TlVO N° 005/2017 u 

(Dispõe sobre a concessão de Título de Honra 
ao Mérito ao Senhor Enoque Bispo Ferreira.] 

A CÂMARA MUNIClPAL DE BIRITmA MIR1M, no uso de suas 
atribuições legais, 

DECRETA: 

Art. 1° - Fica concedido o Título de Honra ao Mérito ao Senhor Enoque Bispo 
Ferreira pelos relevantes serviços prestados em prol do município de Biritiba Mirim. 

Art. 2° - O Título de Honra ao Mérito de que trata o artigo anterior, será 
entregue em Sessão Solene especialmente convocada pela Presidência, na Câmara Municipal 
de Biritiba Mirim ou em outro local designado. 

Art. 3° - As despesas decorrentes da execução deste Decreto Legislativo 
correrão a conta das dotações próprias do Orçamento vigente. 

Art. 4° - Este Decreto Le islativo entrará em vigor na data de sua publicação. , 

ROBÉRIO DE AL IDA SILVA 
2° Secretário 

Re:g;'IIf:tJ~,Iá/ na Secretaria da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, publicada e afixada 
no Quadro de Edi a mesma data supra. 

~~SARENNER 
Diretora de Secretaria 

* Autoria do Projeto: Vereador Leonardo Venâncio Molina 
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BIOGRAFIA 

Nome: Enoque Bispo Ferreira 

Profissão: Comerciante (Borracheiro) 

Nascido em: 19/09/1952 

Natural de: Bahia -, 

Rlho de: Severiano Cláudio Ferreira e Maria Augusta Ferreira 

Estado Civil: Casado 

Pai de: Angélica, Wendel e Enoque Jr 

Avô de: Um neto 

o senhor Enoque chegou em Biritiba Mirim com seus pais no ano de 1969 aos 17 
anos de idade, inicialmente trabalhou na lavoura, como na época não havia muitos 
comércios sua permanência na cidade durou cerca de um ano, já que o trabalho que 
desenvolvia não atendia suas expectativas financeiramente a solução que encontrou 
sendo mais viável foi ir morar em São Paulo assim trabalharia registrado e em fábricas 
e conseguiria guardar o capital necessário para comprar a Borracharia que lhe 
despertou o interesse no Município de Biritiba Mirim. 

Em 1982 aos 30 anos o Sr Enoque se casou com Dinalva de Jesus Ferreira e teve a 
primeira filha Angélica, e foi depois de dois anos que o mesmo obteve o retorno que 
esperava para então em 1984 retomar à cidade de Biritiba Mirim, ao chegar 
conquistou com muito esforço a almejada borracharia situada à Estrada Mogi 
Salesópolis KM 22 nº 44, que até então era a única na cidade, constituiu família e 
através de seu comércio criou filhos e neto. 

Entretanto sua vida nem sempre foi só de conquistas, no ano de 1995 sua 
filha lutou contra uma doença muito agressiva e mesmo depois de muita luta não 
obteve o resultado esperado e veio à falecer aos 12 anos de idade, o nome de 
sua filha ficou muito conhecido entre os Biritibanos em 26 de Dezembro do 
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- 

ano de 2006 , quando o Deputado Luis Carlos Gondim decretou a denominação 
"Angélica de Jesus Ferreira" à escola Estadual no bairro Jardim Voneda neste 
município, em forma de homenagem. 

Atualmente o Sr. Enoque é aposentado há três anos, mas continua exercendo 
a função e trabalha normalmente na borracharia I conquistou no final do mês de 
Dezembro em 2015 mais um empreendimento no mesmo ramo de atividades 
situado à Avenida Maria José de Siqueira Meio nº 75 - Jardim Takebe, porém trata-se 
de uma loja de auto peças onde consegue atender as necessidades de seus 
clientes , gerando também vagas de emprego no Município através dos dois 
comércios, esta é a forma que encontrou de retribuir à cidade que lhe acolheu e lhe 
trouxe tantas alegrias. 

Por toda sua História de vida considero merecedor deste Título de Honraria por 
parte deste Legislativo. 

Leonar o 
Vereador - PTN 


