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ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 
 

REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 018/17  

 

 

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se consigne nos Anais desta Casa, 

votos de congratulações com a pessoa da Srª. Irene de Oliveira Silva e  da Srª. Tosca Duarte 

Arantes por todo serviço prestado à Rede Municipal de Ensino de nosso município. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

As profissionais Irene de Oliveira Silva e Tosca Duarte completaram a carreira com louvor. 

Diretoras de escola na rede municipal de ensino de Votorantim viveram de tudo. Deixaram suas 

escolas organizadas, com bons índices, e ainda, com equipes bem formadas com grandes 

expectativas.  Que Deus as abençoe por onde quer que forem. Através dessa singela homenagem 

apresentamos os nossos agradecimentos por todo o amor e profissionalismo dedicado às nossas 

crianças, desejando que levem com vocês nossa mais sincera gratidão e votos de sucesso... 

 

Falando da profissional Irene: 

 

Já dizia o poeta "tudo vale a pena quando a alma não é pequena ..." e pode-se dizer que, este 

singelo pensamento sempre acompanhou Irene em sua trajetória. Orgulha-se em dizer que aprendeu 

desde cedo que o essencial emerge da simplicidade e é invisível aos olhos, só sendo plenamente 

compreendido pelo coração. Nasceu em Votorantim, em 25 de fevereiro de 1948, filha de pais de 

origem muito humilde, porém muito trabalhadores, que apesar de pouco estudo e extensas jornadas 

de trabalho, fizeram de seu suor, a sua força para investirem cada rendimento na sua formação 

escolar e de sua irmã. Lembra-se de ter enfrentado vários percalços nessa trajetória para poder ter 

acesso à escola e ao tão sonhado conhecimento que tanto a  encantava, pois desde muito cedo foi 

apaixonada pelo aprender e o exemplo de vida e luta cotidiana de seus pais sempre trouxeram a 

inspiração e a determinação necessária para Irene vencer. E de tão devota aprendiz, Irene se encantou 

pela arte de ensinar. Sendo que, esta trajetória iniciou no curso ginasial do Colégio Anchieta onde 

concluiu sua primeira formação escolar.  

 

Posteriormente, cursando o curso normal de formação de professores na OSE (Organização 

Sorocabana de Ensino). Não obstante concluiu o curso de Letras e Pedagogia na FAFI (Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras) onde concluiu a sua formação de professora. E anos após, na Faculdade 

de Jaboticabal foi possível realizar seu aprimoramento profissional em Psicopedagogia.   E sempre 

grata a Deus, pois muito mais que ensinar, compartilhou esta paixão com diversas pessoas e em 

diversas fases de suas vidas, e assim, pode-se dizer que tais pessoas marcaram e lhe ensinaram muito 

sobre a vida. É abençoada não só na vivência de sua paixão e sacerdócio, mas também, em sua vida 

familiar. Irene é casada e mãe de duas filhas que lhe deram 04 netos maravilhosos. Iniciou sua 

carreira profissional, há 41 anos, e já lecionava português na rede estadual onde se aposentou, há 17 

anos. Teve o privilégio de boa parte destes anos, atuar à frente da Direção da Escola “Betty de Souza 

Oliveira”. Da qual fez seu refúgio da sabedoria onde doou sua essência e seu saber com amor e 

devoção. Esta trajetória pode-se resumir em uma palavra: GRATIDÃO por ter tido a oportunidade de 

vivenciar este sonho em plenitude. 
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Falando da profissional Tosca: 

 

Tosca Duarte Arantes nasceu em 09/02/1966 na cidade de São Paulo, filha do Sr. Venício 

Duarte, servidor público, que ocupava o cargo de motorista dos prefeitos, desde Pedro Augusto 

Rangel até Zeca Padeiro, e da Sr.ª Valdiva Gori Duarte, merendeira aposentada. 

 

Iniciou o ensino médio na Escola Estadual “Comendador Pereira Ignácio” em 1981, seu 

desejo de ser educadora, já por influência de sua tia Sonia Gori, levou-a para a Escola Estadual 

“Professor Daniel Verano” onde cursou o Magistério, tendo concluído o mesmo, em 1984. 

 

Em 1985, iniciou o curso de Pedagogia pela Faculdade de Filosofia de Sorocaba, ano este, 

em que foi admitida como Professora na Rede Pública Municipal de ensino de Votorantim. 

 

Durante os anos de 1988 a 1991, também atuou como professora no Colégio Salesiano São 

José, na cidade de Sorocaba. 

 

Fez especialização em Supervisão Escolar, cursou Pós-Graduação em Administração Pública, 

em Psicopedagogia e Alfabetização. 

 

É casada com o supervisor de ensino, o Sr. Antonio Carlos Arantes, com quem tem dois 

filhos: Beatriz Arantes e Vinícius Arantes. 

 

Trabalhou como professora de 1985 a 1991 ingressando como Diretora de Escola pelo 

concurso público da gestão do Prefeito Zeca Padeiro. Iniciou suas funções, em 1992, na Creche 

“Carmela Guariglia Ramos”, removendo-se em 1993 para a EMEF “Izabel Ferreira Coelho” onde 

atua com o mesmo entusiasmo até os dias atuais. 

 

Exerce seu trabalho com dedicação e amor pelas crianças, procurando sempre oferecer uma 

educação de excelência à sua comunidade escolar. 

 

Tosca fez sua história como educadora no bairro do Rio Acima e orgulha-se por ter 

conquistado o seu espaço contribuindo com a formação de muitas crianças e jovens votorantinenses, 

levando consigo a sensação de dever cumprido da melhor maneira possível, pois a cidade entrega em 

suas mãos crianças e jovens e através da sua dedicação e educação são devolvidas como cidadãos. 

 

Que do deliberado se dê ciência as homenageadas, bem como: 

 À SEED (Secretaria Municipal de Educação). 

 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 14 de março de 2017. 

 

 

 

ADEILTON TIAGO DOS SANTOS 

“ITA” 

Vereador 


