26/11/2018
NOTA DA DIREÇÃO DO SEPE PETRÓPOLIS SOBRE DECLARAÇÕES E AMEAÇAS DE DANIEL
SILVEIRA CONTRA A DIRETORA DO CENIP (COLÉGIO ESTADUAL D. PEDRO II)
No último sábado, dia 24, circulou nas redes sociais um vídeo com declarações e ameaças de
Daniel Silveira, recentemente eleito deputado federal no Rio de Janeiro pelo PSL, contra a
diretora do Colégio Estadual D. Pedro II, localizado em Petrópolis - RJ.
Diante deste fato, a Direção do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação (SEPE/RJ),
Núcleo Petrópolis, vem, através desta, repudiar a postura e o conteúdo do vídeo, reafirmando
o seu compromisso com a defesa dos direitos dos profissionais da educação; do pluralismo de
ideias e de concepções pedagógicas; da autonomia profissional de docentes e gestores; da
liberdade de expressão; e da educação direcionada à formação humana e ao pensamento
crítico.
Inicialmente, vale lembrar que diferente do que alega, Daniel Silveira, apesar de eleito
deputado federal pelo Rio de Janeiro, ainda não tomou posse. Segundo informação obtida no
site da Câmara dos Deputados, a cerimônia está marcada para o dia 01 de fevereiro de 2019.
Sendo assim, independentemente do resultado das eleições de 2018, o ainda aspirante ao
cargo de representante do povo não goza das prerrogativas e atribuições de tal cargo. O
mesmo acontece com Otávio Sampaio, apresentado no vídeo como "assessor parlamentar",
visto que a sua posse ocorre em momento posterior à cerimônia supracitada.
Tal fato só torna ainda mais absurdas as declarações e ameaças de Daniel Silveira contra a
diretora do CENIP, pois, ainda que já estivesse ocupando o cargo de deputado federal, o
mesmo não possui o poder de adentrar a qualquer momento em unidades escolares e salas de
aula, a fim de constranger e ameaçar docentes e gestores escolares. O papel do parlamentar é
fiscalizar e garantir que o poder público cumpra a sua parte, vistoriando a infraestrutura,
detectando se estão sendo garantidas condições adequadas à formação e rotina de trabalho
dos educadores, verificando se há déficit de profissionais e recursos suficientes para o ensino e
aprendizagem, e não arbitrar conteúdos, metodologias de ensino e gestão, ou ferir a
autonomia profissional de professores, gestores escolares e qualquer outro funcionário da
educação.
Além disso, sem qualquer prova ou fundamento, Daniel Silveira, alega que a diretora
participou das ocupações escolares no ano de 2016 e que promove algum tipo de doutrinação
comunista na escola, além de ameaça-la, afirmando que a mesma será criminalizada e punida,
e que terá sua gestão auditada, sendo uma das primeiras em sua lista.
É evidente, portanto, o despreparo e desconhecimento do recém eleito quanto às suas futuras
atribuições como deputado federal, bem como quanto ao papel da educação e a realidade das
unidades escolares no estado do Rio de Janeiro, sendo certo que suas declarações e ameaças
ferem diretamente as garantias fundamentais e liberdades democráticas previstas na
Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96), além de atentar
contra a dignidade da diretora citada e os princípios norteadores do Estado Democrático de
Direito.

Assim, a Direção do Sepe Petrópolis presta total solidariedade à diretora e se coloca a
disposição, através de seu Departamento Jurídico, para o acompanhamento das medidas
administrativas e judiciais cabíveis, além de repudiar a postura autoritária do recém eleito
deputado federal, ainda não empossado, Daniel Silveira.
Petrópolis, 25 de novembro de 2019.
Veja pelo link abaixo matéria do Jornal O Dia sobre o assunto:
https://odia.ig.com.br/colunas/informe-do-dia/2018/11/5596396-deputado-do-psl-quedestruiu-placa-de-marielle-ameaca-diretora-de-escola.html

