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Projeto de decreto legislativo nº 6/2020 
Autor:  Samuel de Oliveira Guimarães (PSDB) 

 

“Concede o título de cidadão piedadense ao Sr. Jorge de Souza Biscaia.” 

 

 

O presidente da Câmara Municipal de Piedade, estado de São Paulo, no uso de suas 

atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele promulga o 

seguinte decreto legislativo: 

Art. 1° Fica a Câmara Municipal de Piedade autorizada a conceder o título de cidadão 

piedadense ao Sr. Jorge de Souza Biscaia, pelos relevantes serviços prestados ao município. 

Parágrafo único. O título a que se refere o presente artigo deverá ser entregue em 

sessão solene da Câmara Municipal. 

Art. 2° As despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão à conta de 

dotações orçamentárias próprias. 

Art. 3° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

Biografia do homenageado em anexo. 

Justificativa: 

Jorge de Souza Biscaia, pai de três filhos, avô de seis netos, começou na vida pública logo 

no início de sua chegada em Piedade, sempre se importando com o próximo, foi dono da primeira 

padaria na Vila Moraes. Pouco após a criação do bairro, poucos moradores tinham condução 

própria para transportar familiares às unidades hospitalares em casos de emergência, ocasiões 

em que eram corriqueiros os pedidos de socorro ao popularmente conhecido “Jorjão da Padaria”. 
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Nunca se importou de fazer o bem, destinando, até mesmo, uma porcentagem da produção diária 

de sua padaria para doação aos mais necessitados. 

Assim, entre um amparo e outro, entre a doação de pães e de medicamentos, “Jorjão” 

conquistou respeito e admiração dos moradores locais. Sempre ativo na liderança social, 

promovia festas às crianças carentes, doava roupas, brinquedos e etc. Foi candidato a vereador, 

obtendo mais de trezentos e cinquenta votos. 

Um exemplo de cidadão e mais do que merecedor da presente homenagem. 

 

Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 27 de maio de 2020. 

 

 

Samuel de Oliveira Guimarães 

 Vereador (PSDB) 
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Biografia do homenageado 

 

Jorge de Souza Biscaia nasceu em 1º/3/1956 na cidade de Juquiá e deixou sua terra natal com 

doze anos de idade com destino a grande São Paulo. Em Guarulhos, trabalhou de motorista 

encarregado na Norton Tec. Em 1981, casou-se e teve sua primeira filha, Jéssica Dias Biscaia. 

Conquistou com muito trabalho liberdade financeira, mas como obra do destino se separou e 

deixou novamente sua casa, vindo a Piedade visitar seus pais, que naquele momento já moravam 

na Vila Moraes. 

Entre idas e vindas conheceu uma jovem e linda dama, que futuramente iria ser a mulher de 

sua vida e um dos principais motivos de sua opção por Piedade. Em 1988, mudou-se de vez pra 

Piedade inaugurando a lanchonete Ponto de Encontro na Vila Moraes. Em 1989, nasceu seu 

filho Jorge de Souza Biscaia Júnior, fato que enraizou definitivamente seu amor por Piedade. 

Ao longo dos anos, com muito trabalho, Jorge conquistou bens, família e o respeito dos 

moradores do bairro. Não demorou a ser convidado a participar da política local como candidato 

a vereador pela primeira vez em 1992, tendo como resultado a suplência. Visionário e sem medo 

de arriscar, “Jorjão”, como popularmente é conhecido, arriscou tudo em 1994 ao construir a 

primeira padaria da Vila Moraes, ano este muito especial, pois nascia sua filha caçula, Jaqueline 

de Souza Biscaia. Com mais um filho para criar e muita vontade de vencer, “Jorjão” trabalhava 

noite e dia, ampliando sua padaria e se tornando referência em qualidade e atendimento. Foram 

dez anos de muito trabalho e conquistas até que resolveu vender sua padaria e voltar às origens 

comprando um caminhão. Depois de um ano com o caminhão, o veículo lhe foi roubado, na 

mesma época Jorge perdeu seus pais, tomando, assim, um grande nocaute da vida! 

Com muita dor no coração, Jorge se levantou, comprou outro caminhão e voltou a luta para 

mais alguns anos de muito suor. Em 2004, montou o Ferro Velho Biscaia, que veio a ser o 

sustento de sua família até hoje.  

Hoje, mais de trinta anos depois de sua chegada em Piedade e com sessenta e quatro anos de 

vida, Jorge é um legítimo filho de Piedade, digno desta singela homenagem. Homem honrado, 

trabalhador e muito honesto, pai de três filhos (Jorge de Souza Biscaia Júnior, Jaqueline de Souza 

Biscaia e Jéssica Dias Biscaia), avô de seis netos (Igor Gabriel Biscaia Fortes, Nicolas Tiago 

Biscaia, Iago Rafael Biscaia Fortes, Gael Biscaia Kalfman, Ian Miguel Biscaia Fortes e Heloisa 

Silva Biscaia); é um exemplo de homem, pai, avô e marido. 

 

 


