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Conceder o Título de Cidadão Mato-grossense
ao "Dr. Enã Rezende Bispo do Nascimento".

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO  GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso  XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

        Art. 1º Conceder o Título de Cidadão Mato-grossense ao "Dr. Enã Rezende Bispo do Nascimento".

        Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua  publicação.

 

JUSTIFICATIVA

Enã Rezende Bispo do Nascimento nasceu na cidade de Umuarama-PR no dia 19 de fevereiro de 1992,
filho do Pastor Batista Joel Bispo do Nascimento e da então estudante de psicologia, Erica Rezende.

No inicio de 1996 a família se mudou para Jales-SP onde seu pai tomaria posse como Pastor Adjunto na
Primeira Igreja Batista daquela cidade, onde seu cunhado, o Pastor Elias Fernandes, era o Pastor Presidente.
Devido a alguns traços estranhos de comportamento que Enã apresentava, dentre eles a dificuldade na fala,
sua mãe procurou ajuda especializada onde seu filho recebeu o diagnóstico de psicose infantil, hoje um
diagnóstico que se provou ser errôneo. Nesse período, Enã enfrentou uma série de dificuldades na escola,
onde foi discriminado por seus colegas por ser diferente dos demais.

No dia 28 de março de 1999 seu pai Joel Bispo do Nascimento sofreu um grave acidente automobilístico
enquanto retornava de Curitiba-PR para Jales –SP após participar de um curso que fizera para aperfeiçoar o
Ministério de Células em uma igreja naquela cidade.

A mãe de Enã optou por muda-lo de escola, pois a professora sempre o olhava com desconfiança, e não lhe
passava as mesmas atividades que seus colegas. Quando sua mãe foi conversar com a professora, esta lhe
disse que o menino nunca seria alfabetizado, porém sua mãe não se convenceu com aquelas palavras.
 Erica, junto com seus filhos Enã e Eliã, que então estavam com seis meses de vida, recebeu o convite de
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seu irmão, o Engenheiro Civil Sebastião Rezende, para retornar à Rondonópolis, cidade Natal de Erica, onde
a família se mudou para começar uma nova vida, na cidade que seria palco para muitas realizações.

Ainda com 7 anos de idade, Enã foi alfabetizado por sua tia, Rosângela Rezende, esposa de Sebastião e
aprendeu a ler onde não parou mais, cresceu estudando em escolas rondonopolitanas onde apesar das
dificuldades e do preconceito de alguns, chegou a fazer vários amigos. Neste período Enã demonstrou um
grande interesse pelo desenho e pela música, sua mãe o colocou em um Curso de Desenho e de Piano.

No ano de 2009 Enã, que já tinha o sonho de fazer medicina, se mudou para Cuiabá-MT para concluir o
ensino médio e fazer cursinho pré-vestibular, onde desconfiou ser portador de autismo leve no ano de 2010
vindo a receber o diagnóstico no ano de 2011. Enã foi aprovado em medicina na UNIC – Universidade de
Cuiabá no final do ano de 2012, quando ainda estava em Goiânia-GO, retornando para Cuiabá em 2013.

Na universidade apesar das dificuldades Enã conseguiu concluir todas as etapas pelas quais passou, não
sendo reprovado em nenhuma matéria e não recebendo nenhum beneficio extra por ser autista, porém
sempre pôde contar com o apoio dos professores.

No dia 24 de dezembro de 2016 após passar por um momento difícil onde foram divididos os grupos de
internato onde os dois grupos que ele queria entrar não o queriam por ser autista, sua mãe então decidiu
criar o Projeto Autismo na Escola, que visa ensinar nas escolas, de forma lúdica, acerca do autismo. O qual
vem exercendo ampla influencia, não só a nível municipal, como a nível estadual e nacional, cujo sonho de
Erica, é que este projeto venha algum dia, se tornar um Projeto de Governo.

A história de Enã ganhou o país, onde em 2018 foi convidado a dar entrevista no “Programa Encontro com
Fatima Bernardes”, além de uma série de entrevistas concedidas a outros meios de comunicação, Enã se
formou no inicio de 2019 onde retornou a Rondonópolis para servir como médico militar no 18º GAC, porém
devido à mudança de planos, Enã hoje trabalha como médico de família e comunidade no ESF – Estratégia
Saúde da Família da Vila Cardoso e estuda para passar na prova de residência e assim realizar o sonho de
ser neurocirurgião.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 03 de Fevereiro de 2020

 

Sebastião Rezende
Deputado Estadual
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