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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 113/17  
 

 

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

congratulações com a Professora Solange Maria Theodoro, pelos excelentes serviços prestados em 

nosso município para as crianças da rede de ensino municipal, durante o exercício de seu cargo. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

Solange Maria Theodoro nasceu na cidade de Itapetininga/SP, em 17 de junho de 1966, até os 

seus 12 anos de idade, residiu em sua cidade natal, onde começou seus estudos, em 1972, no Jardim de 

Infância “Yolanda Carvalho Pinto”, no Centro de Itapetininga, da 1ª a 4ª série (1973 a 1976), estudou na 

Escola Estadual de 1º “Cel. Fernando Prestes” na região central de Itapetininga e 5ª e 6ª série (1977 e 

1978) estudou na Escola Estadual de 1º Grau “Adherbal de Paula Ferreira”, no Centro de Itapetininga. 

 

Mudou-se para Sorocaba em 1979, cursou à época a 7ª e a 8ª série (1979 e 1980) na Escola 

Estadual de 1º Grau “Visconde de Porto Seguro”, no Centro de Sorocaba, em 1981 passou a estudar na 

Escola Estadual de 1º e 2º Graus “Dr. Júlio Prestes de Albuquerque” (conhecida como: Estadão) onde 

estudou do 1º ao 3º Ano (1981 a 1983) do Ensino Médio com habilitação no Magistério para lecionar no 

Ensino Fundamental I, dando sequência aos seus estudos, completou o 4º ano (1984) do Ensino Médio 

com Habilitação no Magistério com aprofundamento em Pré-Escola. 

 

Prosseguindo a sua educação, entrou, em 1985, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Sorocaba - FAFI, atual UNISO, no Curso de Pedagogia Licenciatura Plena, formando-se, em 1987, em 

continuidade aos seus estudos, em 1989, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba - 

FAFI, atual UNISO, iniciou o Curso de História, formando-se, em 1990. 

 

Não contente ainda com sua formação, cursou duas Pós-Graduação “Lato-Sensu” em nível de 

especialização na Faculdade de Educação São Luiz em Jaboticabal/SP, sendo elas: “Didática – 

Fundamentos Teóricos da Prática Pedagógica”, em 2000, e “Direito Educacional”, em 2002. 

 

Realizou diversos Seminários, cursos e outros no decorrer de sua vida profissional. 

 

Ela iniciou suas atividades na área educacional como Professora de Educação Básica I, em 09 

de março de 1992, na cidade de Sorocaba/SP, no CEI 32 (Centro de Educação Infantil) “Rosa Cury” no 

Jardim Americano, como contratada, já em 16 de setembro de 1992, foi chamada para se efetivar no 

município de Votorantim, tendo uma pequena passagem de aproximadamente, um mês, no CMEI – 

Centro Municipal de Educação infantil “Raphaela Resio Cau”, na Vila Garcia e, logo em seguida, 

solicitou permuta para o CMEI “Romana Frederico Bauch”, no Jardim Novo Mundo, permanecendo até 

1995. 

 

No decorrer de 1992, efetivou-se também no município de Sorocaba/SP, permanecendo na 

mesma escola CEI 32, já em 1993, lecionou no CEI 33 “Elvira Nani Monteiro” no Jardim Nova 

Esperança em Sorocaba, e em 1994, solicitou remoção para o CEI 25 “Jorge Frederico Schrepel” no 

Jardim Magnólia, hoje, situado no Jardim Europa, em Sorocaba, permanecendo por 18 anos, até 2011, e 

em 2012, removeu-se para CEI 30 “Maria Pedroso Bellotti”, no Jardim São Paulo, no município de 

Sorocaba. 
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Já em Votorantim, em 1996, removeu-se para a Creche “Antônia Rosário Santos”, no Jardim 

Araújo, em Votorantim, permanecendo ali até junho de 1997, nesse ano também, deu à luz a sua única 

filha Natasha Andreza Theodoro Soriano dos Santos. Devido há problemas com o horário, teve que se 

remover para a C.M.E.I. “Neide Helena de Moraes”, no bairro Santa Helena, devido ao pequeno número 

de alunos, a referida escola foi extinta no final de maio de 1998, foi então, que a professora passou um 

mês na Creche “Carmela Guariglia Ramos”, na Vila Galli, e em julho de 1998, removeu-se para a Creche 

“Mercedes Nardi Arcuri”, no Vossoroca, em 1999, conseguiu retornar para o lugar onde seu coração 

sempre palpitou, e havia criado eternos laços que era o C.M.E.I. “Romana Frederico Bauch”, no Jardim 

Novo Mundo, lugar que teve que sair anteriormente, devido à necessidade de acúmulo de cargo. 

 

Em 01 de abril, desse mesmo ano, aposentou-se em Sorocaba, aos 25 anos de efetivo exercício 

naquele município. 

 

No município de Votorantim, aos 25 anos de serviços prestados à educação votorantinense, veio 

a se aposentar no dia 01 de outubro de 2017. 

 

Segundo a Diretora da C.M.E.I. “Romana Frederico Bauch”, da pré-escola do Jardim Novo 

Mundo, é importante destacar que a professora Solange sempre foi comprometida com a aprendizagem 

dos alunos, não medindo esforços para alcançar seus objetivos. Ela desenvolveu importantes projetos na 

Unidade Escolar, entre eles, o Projeto de Leitura com título: “Meu mundo encantado dos livros, minha 

biblioteca volante”, que passou a ser um projeto da escola, sendo desenvolvido por todos os docentes, o 

qual veio contribuir para que os alunos passassem a ter o gosto pela leitura, havendo também, uma 

conscientização dos pais e responsáveis sobre a importância de ler para seus filhos. 

 

Por seu amor e dedicação ao magistério, todo seu empenho durante os anos dedicados em seu 

cargo em nossa cidade, e também, por sua brilhante atuação na rede de ensino municipal, é que 

congratulamos com a professora Solange, fazendo votos de muita saúde, sucesso e bênçãos na sua vida. 

 

 

Pelo exposto, é que formulamos esta singela homenagem e solicitamos que do deliberado 

se dê ciência à homenageada. 

 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 17 de outubro 2017. 

 

 

 

FABÍOLA ALVES DA SILVA PEDRICO 

Vereadora 


