Matéria MOC 26/2020. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.camara.sp.gov.br/Home/AbrirDocumento?pID=225825 Documento com
assinaturas digitais múltiplas (vide certidão à folha seguinte). Sua validade pode ser conferida em

Autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 17/09/2020 13:41:27.
fls. 1

Autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 17/09/2020 13:41:27.
fls. 2

VEREADOR EDUARDO SUPLICY 13ºGV

JUSTIFICATIVA

A Professora Mara Cristina Gonçalves da Silva, Mestranda do Programa de Pós-

de pesquisa: Instituição escolar: organização, práticas pedagógicas e formação
de educadores, sob a orientação da Profª Drª Helenice Ciampi. Possui
especialização em Ética, Valores e Cidadania na Escola pela Universidade de
São Paulo/Univesp, graduação e licenciatura plena em História pela Universidade
de São Paulo. Atualmente é professor I - Etec Francisco Morato e professor II Etec Dr. Emílio Hernandez Aguilar. Com experiência na área de História, com
ênfase em História, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino de
história, patrimônio e cinema; e, na área de orientação educacional.
Em abril de 2019, a Prof.ª Mara Cristina Gonçalves da Silva do Centro Paula
Souza na ETEC de Franco da Rocha-SP, tomou conhecimento a respeito de um
grupo de estudantes intitulado ”Viva a Revolução! Morte à Mara”, existente desde
fevereiro de 2018. O grupo era composto por estudantes do segundo ano de uma
das salas onde ela leciona história. O grupo de estudantes passou a criticar seu
método de ensino, suas bibliografias indicadas para leitura e trabalhos e a destilar
ódio contra sua pessoa, suas características pessoais e a planejar o assassinato
da professora.
A professora teve acesso às fotos das mensagens no grupo em que havia frases
de ódio, conspiração e planos de atentado à sua vida. Frases como ”Morte à
Mara”; ”A Mara é fã do meu soco na boca dela”; ”Morte à Mara: esse é meu
slogan já, todos os meus discípulos têm que falar isso”; ”Eu vou matar essa velha
desgraçada, ela consegue acordar meu Hitler interior de uma maneira. Eu vou
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fazer um gás caseiro, seguir ela até a casa dela e jogar lá dentro. Quando ela sair
eu vou tá esperando na porta da frente com uma machete”; ”por mim a gente joga
o surdo [estudante da mesma classe] na mesma câmara de gás que a Mara”;
que vai demonstrar como era nos campos de concentração”; ”Primeiramente, um
‘vai se fud*’ bem caloroso para todos os livros inúteis que você fez eu ler, em ver
de passar a por* da matéria que nem uma professora decente. E um enorme,
gigantesco, grotesco pau no seu c* pelo trabalho de sociologia infantil lá, que foi a
coisa MAIS TRABALHOSA e ainda MAIS INÚTIL DA POR* DO ANO TODO, SUA
OBESA VELHA DO CARAL*. (…) E agora no fim do ano, vc vem com essa
audácia de passar a porr* de uma Maquete (…) Para terminar, se tem uma coisa
que eu quero de Natal, é que você morra de uma forma pelo menos um pouco
dolorosa, pois assim, não vou ter que aguentar seu método de ensino
EXECRÁVEL que não me ajuda EM NADA por mais de um ano” demonstrando
um discurso de ódio.
É inaceitável o desrespeito e a banalização da vida humana. Toda solidariedade à
Professora Mara Cristina Gonçalves da Silva.
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