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Denomina "Adib Ayesh Nafi Has Abdel Khaleq”
a Escola Estadual Nova Campo Verde - MT.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Fica denominada “Adib Ayesh Nafi Has Abdel Khaleq” a Escola Escola Estadual Nova Campo Verde-
MT.

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

JUSTIFICATIVA

O objetivo da presente proposição é prestar a justa e devida homenagem ao saudoso Adib Ayesh Nafi Has
Abdel Khaleq, filho de Ayesh Nafi Has Abdel e Hafika Harmad, nascido em 16 de julho de 1936 no Estado
Palestino, registrado na Jordânia, criado no Estado Palestino, na cidade de Qabatiya, formado em
matemática na cidade Palestina de Nablus, onde se formou e trabalhou como professor do primário, de 10
de fevereiro de 1954 até o final de 1956.

Em 27 de março de 1957, Adib Ayesh chegou ao Brasil em caráter permanente. Desembarcando no Porto de
Santos-SP, depois indo para o Distrito Federal (Brasília) e então, morando em Joviânia-GO.

Em 1960 mudou para a cidade de Rondonópolis MT, trabalhou como comerciante durante nove anos, Nessa
cidade formou família, casando-se com Elza Henrique Lima, tendo cinco filhos, Fátima, Maruam, Chadia,
Monir e Mazen. em seguida mudou para a cidade de Juscimeira, onde morou durante quatro anos. Foi um
pai que sempre criou seus filhos dentro da igreja, pregando o evangelho no amor a Deus. Grande educador,
pai sempre presente pela honestidade, tolerância, amor ao próximo, sempre prezou muito pelo caráter,
amizade, honradez, humildade, simplicidade, sinceridade, enérgico quando precisava, na maioria das vezes
doce como mel e uma imensa alegria e vontade de viver, sem temer a morte.

Em 1973, iniciou um novo capítulo de sua trajetória quando veio para a cidade de Nova Brasilândia. Adib se
naturalizou brasileiro, podendo assim dar continuidade em seus estudos aqui, em terras brasileiras. Tinha
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grande conhecimento linguístico, sendo que falava cinco idiomas, lidando com pouquíssima dificuldade
com a nossa complexa língua portuguesa. Dando continuidade na sua carreira como professor, fez
Magistério na Escola Evangélica de Buriti, Situada em Chapada dos Guimarães, que foi sua primeira
formação na língua oficial de seu novo país, o Brasil. Em 1976 foi contratado como professor de 5ª a 8ª
series, lecionando matemática e inglês na Escola Estadual de 1º e 2º grau, Frei Oswaldo Braum em Nova
Brasilândia, depois de ter realzado concurso público em 1984 e sendo lotado como professor efetivo nesta
mesma Escola. Formou em Estudo Sociais na Faculdade UNOEST Paulista (Presidente Prudente-SP), mas
sem nunca abandona sua maior didática, que era na disciplina de matemática e inglês.

Foi Secretário de Educação no município de Nova Brasilândia por 3 anos e 6 meses. Em 1994 pediu
remoção para o município de Campo Verde, para escola Estadual Waldemom Moraes Coelho, onde foi
acolhido com muito carinho pelos profissionais da educação, atuando na disciplina de matemática e inglês
até o ano de 2001. Um educador sempre a disposição da secretária de Estado de Educação, muito
preocupado com a educação do país, trabalhou incansavelmente por toda sua vida profissional.

Quando o tempo, e sua incrível jornada, mostraram os sinais de sua passagem, principalmente em sua
saúde, ele teve que se afastar fisicamente daquilo pelo qual se dedicou uma vida inteira, a sala de aula.
Mesmo distante, sempre manteve o espírito de perseverança, humanidade e amor que fizeram de Adib
Ayesh Has Abdel Khaleq um marco na história da educação de Campo Verde. Em 26 de fevereiro de 2009,
seu corpo nos abandonou, mas seu legado permanece vivo em nossas lembranças, em nossas ações e em
nossos corações.

Pelo exposto, acolhemos com grande empenho esta reivindicação e pedimos a colaboração dos nobres
pares na aprovação da presente matéria.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 16 de Fevereiro de 2022

 

Dilmar Dal Bosco
Deputado Estadual
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