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“REQUER AO SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, C/C AO
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, INFORMAÇÕES SOBRE A
DENÚNCIA DE ASSÉDIO MORAL OCORRIDO NA ESCOLA ESTADUAL
ODORICO LEOCÁRDIO ROSA DE RONDONÓPOLIS-MT.”

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no art. 28 da Constituição
Estadual c/c art. 183, inciso VIII do Regimento Interno do Poder Legislativo, REQUER as autoridades
supracitadas que prestem as informações conforme abaixo:
Considerando denúncias sobre a ocorrência do crime de assédio moral ocorrido na Escola Estadual Odorico
Leocádio Rosa no município de Rondonópolis-MT, por parte da direção da referida unidade escolar, tendo
como vítimas as professoras Eliana Alves Da Gama e Moralina de Amorim;
Indagamos da gestão estadual sobre o andamento das apurações em trâmite no Escritório Regional de
Educação?
Existem outras ocorrências registradas e em trâmite no órgão de educação estadual relatando o crime de
assédio moral nas unidades escolares geridas pelo Governo?
Quais medidas são tomadas constantemente pela Gestão Estadual de Educação para prevenir e evitar esse
tipo de ocorrência nas unidades escolares?

JUSTIFICATIVA

A proposição que tem por fundamento indagar da gestão estadual sobre a ocorrência do crime de assédio
moral na Escola Estadual Odorico Leocádio Rosa no município de Rondonópolis, sofrido pelas professoras
Moralina Luciana de Amorim e Eliana Alves Da Gama.
Eliana denunciou o assédio moral com cobranças humilhantes que sua colega a professora Moralina Luciana
de Amorim, estaria sofrendo por parte da direção da escola em referência o que resultou em uma tentativa
de suicídio por parte de Moralina.
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De acordo com informações divulgadas pela professora Eliana, o seu afastamento se deu como forma de
retaliação, tendo em vista ter denunciado às instâncias competentes o sucessivo cometimento de assédio
moral ocorrido dentro da instituição que exerce sua profissão de Professora, e com outros professores da
instituição de ensino. Após, ingressou com ação judicial de reintegração de posse em cargo público.
Outro fato relevante foi um vídeo gravado no dia 11 de maio anteriormente a abertura da sindicância que
somente foi aberta no dia 14 de maio, onde mostra a professora Eliana sendo proibida de participar de uma
reunião da escola. Inclusive foi acionada a policia militar para retirada da professora.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 10 de Agosto de 2021
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