EDITORIAL
Em muitos casos, a informação que chega sobre o trabalho de um deputado federal é insuficiente ou simplesmente não chega. Este informativo
traz alguns resultados da minha atuação como parlamentar em benefício do Tocantins e também em prol da bandeira que defendo, que é a
Educação.
É muito importante, caro leitor, que se tome conhecimento do trabalho
de um deputado federal. Especialmente aqueles que depositaram sua
confiança e seu voto em mim e querem saber o que venho fazendo em
Brasília em prol do Tocantins. É através do trabalho de articulação do parlamentar da bancada federal que muitos recursos são disponibilizados
para diversas áreas como educação, saúde, infraestrutura do estado e dos
municípios.
A Câmara dos Deputados cumpre um papel imprescindível perante a sociedade, visto que desempenha três funções primordiais para a consolidação da democracia: representar o povo brasileiro, legislar sobre os assuntos de interesse nacional e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos.
Portanto, quando você, leitor, vir alguma obra ou qualquer outro tipo de
melhoria na sua cidade, é importante buscar saber de onde veio esse benefício. Da mesma forma que o cidadão tem a obrigação de cobrar do prefeito, do deputado estadual, do deputado federal, senador, governador
esses investimentos para a sua comunidade, cidade e estado.
Obrigada!
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ATUAÇÃO PARLAMENTAR

Deputada Dorinha e Secretário Borges da Silvei- Unitins recebe verba para ampliação através de
ra buscam recursos para ensino profissionalizan- solicitação da deputada Professora Dorinha
te no TO

A deputada Professora Dorinha Seabra Rezende (Democratas/
TO) e o Secretário Estadual de Ciência e Tecnologia Borges da
Silveira participaram de uma reunião com o Secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação
Marco Antônio de Oliveira.
O objetivo foi garantir a liberação de recursos para quatro escolas técnicas no Programa Brasil Profissionalizado, a construção
das escolas nas cidades de Tocantinópolis, Augustinópolis, Lagoa da Confusão e Xambioá.
Foi assegurado junto à Secretaria de Educação Profissional e
Tecnológica de Educação Profissional os recursos para construção da escola técnica em Guaraí.
Segundo deputada Dorinha, a ideia é criar uma rede de escolas
técnicas estaduais e federais integradas para garantir o acesso
à educação profissional em todas as regiões do Estado.

A Fundação Universidade do Tocantins, campus de Palmas, já
recebeu a primeira parcela do recurso de R$9 milhões, conseguido através de solicitação da deputada Professora Dorinha
Seabra Rezende, para ampliação do campus de Palmas. A verba
é destinada para construção de três blocos de salas de aula e laboratórios. Esse recurso é fruto de emenda da bancada federal
que estava aguardando liberação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) desde 2010.

Dorinha consegue liberação de recursos para
obras e aquisição de equipamentos para cidades
do TO
A deputada Professora Dorinha Seabra Rezende (Democratas/
TO) conseguiu, junto ao Ministério do Turismo, a afirmação do
Ministro do Turismo Gastão Vieira da liberação de verba na ordem de R$460 mil para construção do centro de convenções
de Arraias. Para esta cidade também foi liberado o pagamento
de cerca de R$608,8 mil para a conclusão da creche municipal.
A parlamentar também conseguiu a liberação de R$650 mil
para a construção de creche em Figueirópolis, sendo que 50%
desse valor já foi pago pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). O recurso liberado faz parte no programa Proinfância/PAC 2 para construção de creches, dentro do
Programa Brasil Carinhoso.
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INDICAÇÕES

Mais de R$36 milhões em emendas da deputada Dorinha irão beneficiar todo o Tocantins em
2012

A deputada Professora Dorinha Seabra Rezende garantiu recursos na ordem de R$36 milhões em emendas aprovadas na Lei
Orçamentária da União para 2012 (Lei 12.595/2012) que irão
beneficiar várias cidades do Tocantins. Confira tabela ao lado:

Palmas
Para a Capital, Professora Dorinha conseguiu recursos na ordem de R$21.947.125,00 para apoio à política nacional de desenvolvimento urbano – Ações
de infraestrutura urbana.
O total de emendas para Palmas e as demais cidades tocantinenses ultrapassam R$36,9 milhões.
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Ministério da
Agricultura

Apoio ao pequeno e médio produtor agropecuário.

R$1 milhão

Ministério das Cidades

Obras e ações de infraestrutura
urbana e suporte à provisão habitacional de Interesse Social.

R$5,5 milhões

Ministério da Educação

Funcionamento da Universidade
da Maturidade (UMA)

R$150 mil

Ministério da Integração
Nacional

Implantação de obras de infraestrutura hídrica

R$800 mil

Fundo Nacional de
Saúde

Para o Hospital Sarah.

R$100 mil

Justiça Federal

Construção do edifício anexo da
Justiça Federal – TO

R$300 mil

TRE

Construção de cartórios eleitorais
em Guaraí e Araguatins.

R$ 300 mil

Ministério de Ciência e
Tecnologia

Implantação e modernização de
centros vocacionais tecnológicos
nas cidades tocantinenses.

R$ 1 milhão

Ministério do Turismo

Apoio a projetos de infraestrutura
turística.

R$ 1 milhão

Ministério da Saúde

Estruturação da rede de serviços
de atenção básica e atenção especializada.

R$ 2 milhões

Ministério da Cultura

Instalação e modernização de
equipamentos e espaços culturais
no Estado

R$ 1,2 milhão

Ministério das Cidades

Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, obras e ações
de infraestrutura urbana.

R$250 mil

Ministério dos Esportes

Apoio de eventos de esporte e
lazer no Estado e para implantação
e modernização da infraestrutura
para esporte educacional e recreativo.

R$ 700 mil

Ministério da
Assistência Social

Estruturação da rede de proteção
de serviço social básica

R$ 650 mil

Ministério da Justiça

Projetos de interesse do Sistema
Nacional de Políticas sobre Drogas
- Obra Social Fazenda da Esperança.

R$ 150 mil

ATUAÇÃO PARLAMENTAR

Lideranças e comunidades pedem apoio da Pro- Dorinha apresenta indicação de inclusão de
fessora Dorinha para desenvolvimento do TO
orçamento para duplicação da BR-153

A deputada Professora Dorinha Seabra Rezende está visitando
os municípios tocantinenses para ouvir a comunidade. Mais de
80 municípios já foram visitadas pela parlamentar, que pretende passar pelas 139 cidades do Estado. Durante essas visitas,
lideranças políticas e a comunidade local pediram o apoio da
parlamentar por melhorias na região.
Em virtude da parlamentar ter sido Secretária Estadual de Educação por quase dez anos, fator que a tornou conhecida em
todo o Estado, e defender essa bandeira na Câmara Federal,
essa é área em que as comunidades mais pedem apoio de melhorias como construção de escolas, creches, qualificação de
professores e cursos profissionalizantes para os jovens. Foi pedido suporte da parlamentar em outras áreas como habitação,
saúde, agricultura e infraestrutura urbana.

A Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende apresentou ao
Ministério dos Transportes, uma indicação sugerindo a inclusão
no Orçamento Geral da União para 2013 de recursos para a duplicação da BR-153.
Em sua justificativa, a parlamentar cita que a BR-153 é a quarta
maior do Brasil, ligando a cidade de Marabá (PA) ao município
de Aceguá (RS), totalizando 4.355km de extensão. Ao logo de
seu percurso, a BR passa pelos estados do Pará, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande
do Sul.
Para a deputada, a BR é a principal ligação do meio-norte do
País com a região geoeconômica do centro-sul. Devido a esse
fato e somado ao grande fluxo de veículos, a BR-153 é considerada atualmente como uma das principais rodovias de integração nacional do Brasil.
A rodovia é o principal corredor de escoamento da produção
de importantes cidades como Passo Fundo (RS), Marília (SP),
São José do Rio Preto (SP), Goiânia (GO), Anápolis (GO), Palmas
(TO), Araguaína (TO), Imperatriz (MA), Marabá (PA) e Belém (PA).
Só no Tocantins, a rodovia recebe cerca de oito mil veículos por
dia, dos quais 75% é de transporte de carga.
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ATUAÇÃO PARLAMENTAR

Dorinha consegue recursos para mobiliário escolar em 22 municípios do Estado

A deputada Professora Dorinha Seabra Rezende (Democratas)
conseguiu a liberação de recursos para a aquisição de mobiliário escolar e equipamentos para 22 municípios tocantinenses.
Os recursos são na ordem de R$4,5 milhões que foram pagos às
cidades entre os meses de março e abril. O valor dos recursos é
de acordo com a quantidade de alunos.
“Os municípios agora têm condições de adquirir o mobiliário
e equipamentos. Algumas escolas ainda têm essa carência de
material básico, mas essencial para o seu bom funcionamento.
Esse recurso irá oferecer uma melhor estrutura para as escolas e
estudantes”, disse Dorinha.
Professora Dorinha também apresentou solicitação de recursos
para aquisição de mobiliário e equipamentos escolares para
as cidades de Barrolândia, Bom Jesus do Tocantins, Filadélfia,
Novo Acordo e Tocantínia na ordem total de R$562,6 mil. Essa
solicitação aguarda resposta do Ministério da Educação.
Confira tabela ao lado.
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Município

Valor

Aguiarnópolis

R$ 114.671,18

Aliança do Tocantins

R$ 99.396,59

Araguacema

R$ 123.549,38

Ananás

R$ 123.746,71

Araguatins

R$ 502.299,75

Araguaína

R$ 1.067.751,04

Araguaçu

R$ 199.059,55

Arraias

R$109.585,49

Brejinho de Nazaré

R$ 104.694,97

Colinas do Tocantins

R$455.781,55

Colméia

R$ 99.014,50

Jaú do Tocantins

R$124.762,24

Lagoa da Confusão

R$ 176.561,05

Miracema do Tocantins

R$ 192.697,56

Natividade

R$103.787,60

Palmeirópolis

R$104.845,36

Paranã

R$205.398,93

Pedro Afonso

R$106.730,91

Peixe

R$234.105,12

Sampaio

R$100.107,85

Silvanópolis

R$100.052,74

Tocantinópolis

R$195.456,50

Total

R$4.534.996,40

ATUAÇÃO PARLAMENTAR

Professora Dorinha defende valorização do professor na Câmara
na área. A nova proposta do Governo Federal aumenta esse valor para 7%, podendo chegar a 7,5% de investimentos diretos
até a próxima década.
Segundo a Professora Dorinha, a União investe 20% do total
destinado ao setor, uma vez que estados e municípios também
entram nessa conta. Atualmente, a cada R$1 (um real) gasto
com educação no Brasil, a União arca com R$0,20 (vinte centavos). O restante é dividido entre estados e municípios.

Forte defensora da bandeira da educação na Câmara Federal,
a deputada Professora Dorinha Seabra Rezende trabalha por
melhores condições de trabalho e salário do professor da rede
pública de ensino. Segundo a parlamentar, mesmo levando em
consideração o esforço para estruturar carreiras do Magistério,
o Brasil ainda precisa trabalhar muito mais pela valorização do
professor.
Pensando em mudar essa realidade a parlamentar conseguiu
aprovar um requerimento de sua autoria que cria a Subcomissão Especial para tratar exclusivamente da Formação e Carreira
Docente. Essa subcomissão visa promover discussões e apresentar propostas visando a regulamentação da questão da formação docente.
PNE
Como membro da comissão especial que trata do Plano Nacional de Educação (PNE), Dorinha defende a destinação de
10% do Produto Interno Bruto (PIB) para a área visando garantir
o cumprimento da lei do Piso do Magistério, promover melhor qualificação profissional para que os professores possam
oferecer um ensino de qualidade aos estudantes das escolas
públicas. A parlamentar defende que a União aumente a sua
participação nos gastos com a Educação. Hoje, União, estados e
municípios aplicam, juntos, 5% do Produto Interno Bruto (PIB)

Lei do Piso
Buscando garantir o efetivo cumprimento da Lei Nacional do
Magistério (Lei n°11.738/08), a deputada Professora Dorinha
apresentou um Projeto de Lei que aumenta a participação financeira da União junto aos estados e municípios para assegurar o pagamento do piso. O projeto pede que a União complemente estados e municípios que não tiverem disponibilidade
orçamentária para cumprir o valor do piso, que atualmente está
em R$1.451,00.
Como o piso decorre de legislação federal, Professora Dorinha
considera nada mais justo que a União auxilie financeiramente
os estados e municípios que tiverem dificuldade em cumprir
a lei. Além disso, o projeto preserva o mecanismo de financiamento já previsto na lei em vigor, referente à parcela da complementação da União ao Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação Básica (FUNDEB).
Centros de educação infantil
A deputada federal Professora Dorinha Seabra apresentou um
Projeto de Lei que abrange a educação infantil para crianças
de até três anos e a pré-escola para crianças de quatro a cinco
anos de idade. A proposta é estabelecer na LDB que o atendimento educacional a essa população deve ocorrer em centros
de educação infantil, suprimindo o termo “creches”. Segundo a
deputada, esse termo sustenta uma excessiva carga assistencial, incompatível com o papel que o sistema educacional deve
cumprir.
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ATUAÇÃO PARLAMENTAR

Tocantins será visitado pela CPMI que investiga violência contra a mulher
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga a violência contra a mulher está visitando 14 estados brasileiros com altos índices
de violência contra a mulher, entre eles o Tocantins. O objetivo das visitas
é investigar o trabalho de atuação das entidades responsáveis por coibir a
violência e proteger as mulheres vítimas.
Membro da CPMI, a deputada Professora Dorinha Seabra Rezende considera que esse trabalho será de fundamental importância para conhecer
a realidade de cada região e como essa problemática que atinge tantas
mulheres no Brasil é tratada nos estados tanto pelo poder público como
sociedade organizada.

A deputada Professora Dorinha é membro das seguintes comissões na Câmara dos Deputados:
Titular:
Educação e Cultura
Legislação Participativa
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Parlamento Jovem Brasileiro
PL 8035/10 - Plano Nacional de Educação
PL 7420/06 - Lei de Responsabilidade Educacional
PL 7672/10 - Educação Sem Uso Castigos Corporais
PL 7663/10 - Sistema Nacional Políticas Sobre Drogas
CPI - Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes
CPMI - Violência Contra a Mulher
Comissão de Legislação Participativa - Subcomissão Especial
Estudar Regimento Interno
Comissão de Orçamento - Comitê de Avaliação das Informações
sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves
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Comissão Mista – MPV 570/2012 – dispõe sobre o apoio financeiro da União aos municípios e ao Distrito Federal para ampliação da oferta da educação infantil, e dá outras providências.
Comissão Especial de Reformulação do Ensino Médio
Suplente:
Turismo e Desporto
PL 3460/04 - Cria o Estatuto da Metrópole
Grupos:
Programa de Liderança Executiva no Desenvolvimento da Primeira Infância
Piso Salarial do Professor

ATUAÇÃO PARLAMENTAR

Tocantins é contemplado com creches no projeto Proinfância/PAC 2

A deputada Professora Dorinha solicitou junto ao Ministério da
Educação a liberação de recursos para a construção das creches
nos municípios tocantinenses. Professora Dorinha faz parte de
um grupo de parlamentares dedicados à Primeira Infância. Esse
grupo estuda a criação e melhoramento de políticas públicas
para a primeira infância que estimulem e consolidem o desenvolvimento em várias áreas como saúde, educação, cultura e
esporte.
“Estamos construindo um pacto pela Primeira Infância. O Plano
Nacional de Educação propõe a ampliação do atendimento de
crianças de zero a três anos para 50% até o final de sua vigência e vamos trabalhar por essa realização”, afirmou Professora
Dorinha.
A presidente Dilma Rousseff (PT) assinou os Termos de Compromisso para a construção de creches do Programa Proinfância /
PAC 2, durante o lançamento do Programa Brasil Carinhoso. No
Tocantins, 13 municípios foram contemplados com 25 creches.
O prefeito de Miranorte Abraão Costa (PMDB) agradeceu a deputada Professora Dorinha pelo apoio para que a cidade fosse
contemplada no programa. Costa foi o representante da Região
Norte que assinou o Termo de Compromisso para a construção
de creches.
“São programas com essa magnitude que irão resolver os problemas dos mais necessitados e o trabalho tem que ser feito

com as crianças para que seja garantido um futuro melhor para
elas e para o País. A professora Dorinha, desde quando era Secretária de Educação, também sempre foi muito sensível à essa
causa. É impressionante a sua atuação em defesa da Educação e
também voltada para causas como essa, eu fico agradecido por
essa intervenção”, disse Costa.
Serão contempladas as cidades de Palmas (8 creches), Araguaína (3), Araguatins (3), Campos Lindos (1), Filadélfia (1), Formoso
do Araguaia (1), Gurupi (2), Miracema (1), Miranorte (1), Paraíso
do Tocantins (2), Praia Norte (1), Taguatinga (1) e Tocantinópolis
(1).
Recursos
Com a Portaria Interministerial 507/11, que visa agilizar as contratações e execuções de convênios entre o Governo Federal
e municípios, as prefeituras recebem 50% do valor do recurso
para iniciar as obras. O MEC já empenhou esse valor para que
fossem repassados às prefeituras.
A liberação dos recursos será de acordo com o cronograma de
desembolso e em no máximo três parcelas de valores correspondentes a 50%, 30% e 20% do valor de repasse da União,
respectivamente.
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