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Rossieli Soares nasceu no dia 9 de outubro de 1978, em Santiago, no Rio Grande de
Sul, filho de Antonio Zacarias da Silva e Valdeni Terezinha Soares da Silva. Formou-se em
Direito na Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), em 2003.

Em 2008,  iniciou  a  sua  jornada  pela  educação  como  diretor  de  Planejamento  na
Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas (Seduc-AM).

No período de 2012 a 2016 foi secretário de Estado de Educação no Amazonas e
presidente do Conselho Estadual de Educação do Amazonas, onde obteve grandes resultados
na rede pública de ensino, e vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de
Educação (Consed).

Em maio de 2016 saiu do cargo de titular da pasta da Educação no Amazonas para
assumir  o cargo de Secretário  da Educação Básica no Ministério  da Educação (MEC).  No
mesmo  período,  foi  nomeado  conselheiro  da  Câmara  de  Educação  Básica  do  Conselho
Nacional de Educação (CNE), no qual participou diretamente da política de reformulação do
Novo  Ensino  Médio  e  da  finalização  e  homologação  da  Base  Nacional  Comum Curricular
(BNCC) das etapas da educação infantil e do ensino fundamental.

Em 2017, concluiu o mestrado profissional em Gestão e Avaliação Educacional pela
Universidade Federal de Juiz de Fora.

Desde então, Rossieli está em constante trabalho pela melhoria da educação brasileira.
Foi assim que em 2018 se tornou ministro da Educação do Brasil, aos 39 anos, homologando
durante a sua gestão a BNCC da etapa do ensino médio.

Atualmente é Secretário da Educação do Estado de São Paulo, uma das maiores redes
públicas de ensino do País.

Rossieli é casado com Meglen Cristina Valau da Silva e tem um filho.

O principal  objetivo de Rossieli  é e sempre será o de continuar  levando ensino de
qualidade para todos os cidadãos e tornar o Estado de São Paulo referência em educação para
todo o país, lugar que é seu por natureza. A educação é sua causa.

Devido  ao  esforço  e  empenho  para  cuidar  da  educação  dos  paulistanos,  o
reconhecimento de todo seu trabalho se faz necessário através desse projeto de lei.

Por essa razão, conto com o apoio dos Nobres Pares.
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