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“No espelho da água parei de repente 

Pra ver se me via como antigamente 

O caminhar pela vida me fez diferente 

Muito aquém do que sou e daquele que sente” 

................. 

Prelúdio e Cantigas 

Antonio Dias Barroso 

Antonio Dias Barroso nasceu em 27 de julho de 1946, na Cidade de Pirajuí, interior de 
São Paulo em uma família de quatro irmãos e uma irmã. Viveu parte de sua vida no campo, 
nos trabalhos de manutenção da fazenda em que seu pai era gerente, na área rural de Pirajuí. 

Aos 19 anos de idade, juntamente com a família transferiu-se para a cidade de São 
Paulo na busca por melhores condições de vida. Fixaram residência no bairro de São João 
Clímaco, oportunidade em que começou a trabalhar e estudar para recuperar os estudos. Fez 
supletivo para o curso fundamental e médio. Formou-se em geografia pela Universidade de 
São Paulo e em matemática pela Faculdade de Ciências Exatas e Letras de Moema. 

Foi professor na rede pública estadual de ensino, onde deixou sua marca de 
profissional dedicado e extremamente admirado por seus alunos. 

Despertou para a música na juventude. É autodidata. Toca violão e possui inúmeras 
composições. 

Atuou no Instituto Brasileiro pelo Desenvolvimento Sanitário - IBDS, em 1999, 
oportunidade em que era responsável pelo atendimento básico à saúde indígena, em especial 
da tribo Yanomami em 1999. 

Sua trajetória política é marcada pela luta por melhores condições de vida para o nosso 
povo. É membro fundador do Partido dos Trabalhadores e por diversas vezes assumiu a 
direção partidária nas regiões de Santo Amaro e Capela do Socorro. 

Assumiu diversos cargos públicos nas Prefeituras de Osasco e de São Paulo, onde na 
gestão do Prefeito Fernando Haddad teve o desafio de ser Subprefeito da Capela do Socorro. 
Sempre atuante em benefício da coletividade, e profundamente dedicado ao trabalho tem o 
desenvolvimento de posturas éticas e a prática da solidariedade como um dos pilares de sua 
vida e de sua família. 

Sua vida é marcada pela coragem e perseverança. 

É casado com Sandra Nobile Dias Barroso, pai de Juliano, Janaína e Jaciara, e avô de 
Pedro e Lucas. 

Reconhecido por sua luta pela dignidade humana, nosso homenageado é uma das 
principais lideranças da Zona Sul que muito contribuiu para o crescimento do PT. Foi candidato 
a Deputado Estadual nos anos de 1982 e 1986. 



Seu compromisso de vida com nossa cidade e com nosso país revela que já é um 
cidadão paulistano e um cidadão brasileiro. O presente título, justa e merecida homenagem, 
confirmará esta cidadania. 

Em face do exposto, solicito a este parlamento, a aprovação da presente propositura, 
dada a sua relevância e interesse público.” 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 11/10/2018, p. 129 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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