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** DECRETO LEGISLA TIVO N" 010/2017 ** 

(Dispõe sobre a concessão de Título de Honra 
ao Mérito ao Senhor Ezequias do Nascimento 
Barros.) 

A cÂMARA MUNICIPAL DE BIRITmA MIRIM, no uso de suas 
atribuições legais, 

DECRETA: 

Art. 1° - Fica concedido o Título de Honra ao Mérito ao Senhor Ezequias do 
Nascimento Barros 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 . slativo entrará em vigor na data de sua publicação. 

ROBÉRlO DE nu....uJLI:.q...AIA SILVA 
2° Secretário 

*Autoria do PrGjeto: Vereador Marcelo Batista de Miranda Meio 
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Biografia 

Nome: Ezequias do Nascimento Barros 

Profissão: Professor da Rede Pública de Educação 

-, 

Formação: Formado em Pedagogia, História, Geografia, Pós na Área de Educação 

pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 

Natural de: Olinda, Pernambuco 

Estado Civil: Casado com Rosangela Maria Alves Barros 

Pai de: Lucas Alves Barros e Beatriz Alves Barros 

o senhor Ezequias do Nascimento Barros, é natural de Olinda estado de 

Pernambuco, porém aos 7 anos de idade a família mudou-se para Itapecirica da Serra, 

estado de São Paulo, algum tempo depois seus pais vieram definitivamente para 
Biritiba Mirim, morando na Barragem de Ponte Nova, onde Ezequias só saiu quando 

constituiu sua família, que no último dia 17 de maio completou seus 25 anos de 
casado. 

Já em Biritiba, morou na Barragem da Ponte Nova até se casar, e constituindo 

sua família, trabalhou na Elgin Maquinas e Empresa de Segurança. 

Em sua carreira profissional, trabalhou na Elgin Maquinas e Empresa de 
Segurança. 

Em 1987 entrou no Magistério Público Estadual, logo no início de sua carreira 

de educador, teve uma das suas maiores missões, e que tem o maior orgulho até hoje, 

foi o de lecionar na "Escola Estadual Professor José Carlos Prestes", e se recorda que 

sendo uma escola recém construída e na época ainda havia um grande preconceito, 

pois era chamada de "Escola do Varjão", devido a sua localização. 

Com o passar dos tempos e muita dedicação por parte da direção e 

professores que ali se ingressaram neste início, a escola foi criando uma identidade 
própria, como organização, disciplina e várias atividades que diferenciou das outras 

existentes no município, hoje professores disputam para conseguir lecionar nesta 
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escola, sendo comum ter muitos que vieram e vem de outras cidades, pois a fama de 
boa qualidade organização e disciplina, se espalhou pela região. 

Ezequias confessa que tem muita satisfação de fazer parte desta 

transformação, e da qualidade da escola e dos milhares de alunos que por ali 

passaram, e da ajuda aos professores tirando suas dúvidas, sendo respeitado pelos 

colegas e admirado pelos alunos e toda comunidade onde a escola está inserida, 

sendo reconhecido por toda Biritiba Mirim. 

Para Ezequias a história de sua vida se mistura com a escola, pois para ele, é 

mais que a extensão de sua casa, sendo comum acompanhar toda a estrutura, desde 

pequenos detalhes, como uma simples troca de torneira ou lâmpada, como o de 
projetos educacionais, sempre ativo e participativo, foi coordenador pedagógico, nos 

períodos noturno e diurno, também trabalhou junto ao projeto "Parceiro do Futuro", 

que hoje é conhecido por "Escola da Família", outro projeto foi o da "Escola Padrão". 

Ezequias também trabalhou em outras escolas, foi o 10 diretor da Escola 
Angélica Jesus Ferreira logo quando abriu permanecendo por 3 anos, foi diretor do 

Centro Especifico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério (CEFAM) por 2 anos 

e foi diretor da Escola Benedito Borges Vieira por 2 anos. 

Atualmente é vice-diretor da "Escola Estadual Professor José Cartos Prestes", 

e professor efetivo de história da "Escola Estadual Professor Adhemar Bolina", 

próximo de sua aposentadoria sente-se orgulhoso de estar prestando com muito amor 
e satisfação uma das mais belas profissões que existe, a de lecionar, ensinar, 
capacitar e poder, ajudar o aluno a refletir, contribuindo assim pela formação de muitos 

jovens, que bem alicerçados puderam edificar suas vidas familiares e profissionais. 

Por este exemplo de profissional e cidadão é que orgulhosamente sinto-me na 

obrigação de conceder tão honroso título de Honra ao Mérito ao professor Ezequias do 
Nascimento Barros, que tanto contribuiu e continua contribuindo para este município. 


