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PROFESSORA DORINHA DESTINA MAIS DE R$65 MILHÕES PARA O TOCANTINS
Visando a distribuição dos recursos e a promoção do desenvolvimento do
Tocantins, a deputada Professora Dorinha Seabra Rezende destinou mais
de R$65 milhões para os municípios do Estado em 2012. Os recursos são
provenientes de emendas, indicações e intervenções da parlamentar junto
ao Governo Federal para atender diversos segmentos como infraestrutura,
educação, saúde, esportes e agricultura.
Somente na área da Educação, a parlamentar conseguiu do Ministério da
Educação (MEC) a liberação de aproximadamente R$19,5 milhões. Na área de
infraestrutura urbana, Professora Dorinha conseguiu do Ministério das Cidades
o empenho de R$ 6.918.009,53. Na área de saúde, foram empenhados pelo
Ministério da Saúde e Fundação Nacional de Saúde (Funasa) R$ 3.295.176. Do
Ministério do Turismo, já foram empenhados R$596.250,00. Do Ministério da
Agricultura, são R$1.195.000,00.
Também em 2012, a deputada destinou a sua emenda de bancada para Palmas, no valor de R$21.947.125,00 para infraestrutura
urbana, além de R$9 milhões para expansão da Universidade do Tocantins (Unitins) e outras áreas como educação profissionalizante
e esporte. Esses recursos somados ultrapassam R$65 milhões.
Para 2013, a parlamentar já definiu as suas emendas de bancada e individual para o Tocantins. A sua emenda de bancada, no
valor de mais de R$23 milhões, será para a Universidade Federal do Tocantins (UFT) construir o hospital universitário e organizar
owwwww instituto de Educação. Já a emenda individual, Professora Dorinha definiu os R$15 milhões para atender as necessidades
de diversos municípios para as áreas de educação, cultura, agricultura, infraestrutura, entre outras.

Na Câmara, Professora Dorinha trata a Educação como prioridade

Em toda a sua vida pública, a deputada Professora Dorinha Seabra Rezende defendeu a bandeira da Educação que, segundo
a própria, precisa ser tratada com a prioridade que merece. Dessa forma, Professora Dorinha apresentou emendas e também
fez gestão junto ao Governo Federal na liberação de mais de R$18,3 milhões para várias cidades do Tocantins em 2012. Esse
recurso é para construção de creches, escolas, implementação de cursos profissionalizantes, aquisição de mobiliário e aquisição
de equipamentos para as escolas, bem como veículos escolares.
Recursos da Dep. Prof. Dorinha para a Educação em 2012

Mobiliário escolar e equipamentos
Barrolândia			
R$ 47.044,42
Bom Jesus do TO			
R$ 76.106,40
Couto Magalhães			
R$ 79.432,48
Filadelfia			
R$ 249.006,96
Natividade			
R$ 103.787,60
Palmeirópolis			
R$ 104.845,36
Porto Nacional			
R$ 92.121,54
Rio Sono				
R$ 92.163,80
Tocantínia			
R$ 97.203,53
VALOR TOTAL: R$ 941.712,09

Ônibus escolares
Centenário			
R$ 250.500,00
Colmeia				
R$ 644.640,00
Couto Magalhães			
R$ 668.560,00
Goiatins				
R$ 561.760,00
Jaú do TO			
R$ 400.880,00
Natividade			
R$ 226.840,00
Palmeirópolis			
R$ 214.880,00
Silvanópolis			
R$ 441.720,00
VALOR TOTAL: R$ 3.409.780,00

Construção de escolas e creches
Araguaína			
Araguacema			
Arraias				
Colméia				
Conceição do TO			
Couto Magalhães			
Figueirópolis			
Filadélfia			
Miranorte			
Pequizeiro			

R$ 1.742.941,10
Porto Nacional			
R$ 942.648,00
R$ 240.500,00
Praia Norte			
R$ 140.692,87
R$ 608.820,07
Santa Fé do Araguaia		
R$ 1.569.739,97
R$ 1.021.956,00
Tocantínia			
R$ 1.021.956,00
R$ 3.534.000,00
Lagoa da Confusão - construção de Escola Técnica no
R$ 2.043.912,00
projeto Brasil Profissionalizado
(valor a definir)
R$ 650.634,22
R$ 581.721,60
Tocantinópolis - construção de Escola Técnica no projeto
R$ 560 mil
Brasil Profissionalizado		
(valor a definir)
R$ 942.648,00
VALOR TOTAL: R$ 15.602.169,83

TOTAL GERAL (escolas, mobiliário, equipamentos e veículos) R$ 19.953.661,92

Recursos de mais de R$6,9 milhões para melhorias
de infraestrutura urbana
A deputada Professora Dorinha destinou emendas parlamentares de mais
de R$6,9 milhões para infraestrutura urbana em 2012. Além das emendas, a
parlamentar interveio para liberar recursos que ainda aguardavam aprovação.
São verbas para obras de pavimentação asfáltica, calçamentos, sinalização,
revitalização, arborização, jardinagem e construção de casas populares em 18
cidades do Tocantins.
Araguacema		
Araguatins		
Araguaçu		
Arraias			
Barrolândia		
Buriti do TO		
Crixás do TO		
Dianópolis		
Dois Irmãos		
Filadelfia		
Jaú do TO		
Juarina			
Lagoa da Confusão
Novo Alegre		
Pequizeiro		
Rio Sono			
Sampaio			
Tocantinópolis		

passeio em concreto						
pavimentação asfáltica						
pavimentação asfáltica calçamento e sinalização urbana		
pavimentação asfáltica e calçamentos				
pavimentação asfáltica						
pavimentação asfáltica						
pavimentação em praça						
pavimentação asfáltica						
pavimentação asfáltica						
construção de 20 casas populares e pavimentação asfáltica		
pavimentação asfáltica						
pavimentação asfáltica						
pavimentação asfáltica, revitalização e sinalização das vias urbanas
pavimentação com construção de guias, sarjetas e calçadas		
infraestrutura urbana						
arborização, jardinagem e calçamento da av. Santa Maria		
pavimentação asfáltica						
construção de 25 casas populares					
VALOR TOTAL: R$ 6.912.485,06

R$ 59.709,66
R$ 500 mil
R$ 250 mil
R$ 464.375,40
R$ 1.088.400,00
R$ 250 mil
R$ 250 mil
R$ 300 mil
R$ 250 mil
R$ 900 mil
R$ 300 mil
R$ 250 mil
R$ 400 mil
R$ 300 mil
R$ 300 mil
R$ 300 mil
R$ 250 mil
R$ 500 mil

Dorinha destina recursos para a área da Saúde
A área da Saúde também não ficou de fora da prioridade de emendas apresentadas pela Deputada Professora Dorinha. Em
2012, a parlamentar apresentou emendas e também fez intervenção junto ao Governo Federal para oferecer mais serviços
saúde às cidades de Ananás, Araguanã, Arraias, Guaraí, Miracema e Tocantinópolis com a construção de unidades básicas de
saúde, aquisição de equipamentos e implementação do projeto Rede cegonha e construção de módulos sanitários em regiões
mais carentes dos municípios.
Ananás				
				
Araguanã			
Arraias				
Guaraí				
				
				
Gurupi				
Miracema			
Tocantinópolis			
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aquisição de equipamentos de Atenção Especializada			
construção de Unidade Básica de Saúde				
equipamentos para Unidade Básica de Saúde			
Rede Cegonha							
Rede Cegonha							
Construção de Unidade Básica de Saúde				
Equipamentos							
equipamentos para Unidade Básica de Saúde			
módulos sanitários						
módulos sanitários						
VALOR TOTAL: R$ 1.880.000,00

R$100 mil
R$130 mil
R$200 mil
R$125 mil
R$125 mil
R$200 mil
R$100 mil
R$300 mil
R$300 mil
R$300 mil

R$1 milhão para a Agricultura
Professora Dorinha atendeu a solicitações
de prefeitos de cidades que dependem da
agricultura para movimentar a economia local
e também apresentou emendas para a área.
Foi R$ 1 milhão para aquisição de caminhão,
retroescavadeira, tratores e carretas agrícolas
para apoio aos pequenos produtores locais.

Araguanã
Barrolândia
Fortaleza do Tabocão
Pequizeiro
São Salvador

aquisição de caminhão caçamba
retroescavadeira			
carreta agrícola, grade aradora, plaina
					
trator agrícola			
VALOR TOTAL: R$ 1.000.000,00

R$300 mil
R$200 mil
R$150 mil
R$250 mil
R$100 mil

Meio milhão de reais para o esporte
O esporte, segundo a deputada Professora Dorinha, é uma área extremamente importante para os jovens, uma vez que
serve de ferramenta para evitar ou afastá-los da marginalidade ou uso de drogas. Atendendo a pedido de prefeitos, a
parlamentar apresentou emendas
Araguaína
reforma do ginásio de esportes do setor Eldorado
R$ 37 mil
e indicações na ordem de R$ 592 Jaú do TO
construção de campo de futebol			
R$ 195 mil
mil para reformas e construção de Taguatinga
construção de quadra de esporte no Povoado Altamira
R$ 180 mil
ginásios de esporte, campos de Tocantinópolis construção de quadra de esporte na Aldeia Mariazinha
R$ 180 mil
futebol e quadras poliesportivas
VALOR TOTAL: R$ 592 mil
especialmente em povoados.

Mais de R$1,4 milhão para o Turismo
A deputada Professora Dorinha também vem atendendo a solicitação de prefeitos
para atrair mais desenvolvimento turístico nos municípios do interior. A parlamentar
apresentou indicações para construção de praças, balneários, rodoviária e centro
de convenções. “Muitas cidades são às margens dos rios Araguaia e Tocantins, mas
não têm muita infraestrutura turística. É preciso olhar mais para essa área para
atrair mais visitantes e gerar emprego e renda para os moradores locais”, disse.
Arraias
Barrolândia
Combinado
Guaraí
Peixe

infraestrutura turística			
construção de praça			
construção de balneário		
construção da rodoviária		
infraestrutura turística			
VALOR TOTAL: R$ 1.450.000,00

R$ 450 mil
R$ 250 mil
R$ 250 mil
R$ 250 mil
R$ 250 mil

Poços artesianos para povoados do interior
Professora Dorinha apresentou emenda junto ao Ministério da Integração Nacional para a liberação de recursos de mais
de R$880 mil para construção de poços artesianos em 16 povoados e assentamentos de cinco cidades do Tocantins, que
Vila Mata Verde			
R$ 44.444,44
costuma sofrer com a estiagem no período Pedro Afonso
comunidades São Lucas e Pé da Serra
R$ 222.222,22
mais árido. Esses povoados passarão a ter a São Salvador
Taguatinga
10
povoados			
R$
400 mil
sua própria fonte de água, desvinculando-se
Tocantinópolis
Escola
Indígena
Matyk		
R$
44.444,46
parcialmente da companhia de água local
Tocantínia
assentamentos
Água
Fria
e
Santa
Luzia
R$
177.777,77
e garantindo o fornecimento em casos de
VALOR
TOTAL:
R$
888.888,89
racionamento e seca.

Professora Dorinha destina mais de R$ 32,8 milhões para Palmas
Para a Capital, Professora Dorinha conseguiu recursos na ordem de mais de R$32
milhões para o seu desenvolvimento. Da sua emenda de bancada, foi apresentado
o valor de R$21.947.125,00 para ações de infraestrutura urbana. Ainda há mais
recursos solicitados ao Executivo Federal para as áreas de Cultura, Educação,
Saúde, Esporte, Justiça, Ciência e Tecnologia. O total de emendas e indicações
para Palmas ultrapassam R$32,5milhões.
Pontos de Cultura									
Equipar e mobiliar a cozinha industrial, auditório e refeitório da Fazenda da Esperança		
Programa da Universidade da Maturidade (UMA/UFT)					
Construção de anexo da Justiça Federal							
Adequação elétrica e iluminação do kartódromo Rubens Barrichelo				
Reforma e ampliação da Escolinha de Futebol Nilton Santos					
Eventos esportivos									
Aquisição de CVT móvel na área de aquicultura; aquisição de um laboratório móvel profissionalizante
Construção de blocos de sala de aula e laboratórios da Unitins					
Emenda de bancada para pavimentação, drenagem, terraplanagem e sinalização 		
VALOR TOTAL: R$ 32.845.125,00

R$ 100 mil
R$ 150 mil
R$ 150 mil
R$ 300 mil
R$ 150 mil
R$ 98 mil
R$ 100 mil
R$ 1 milhão
R$ 9 milhões
R$ 21.947.125,00
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Emendas para 2013
Pouco tempo após o fim das eleições municipais a deputada Professora Dorinha recebeu
a visita de vários prefeitos eleitos e reeleitos em seu gabinete tanto em Palmas como em
Brasília. Os prefeitos solicitaram o apoio da parlamentar na apresentação de emendas
para melhorias em seus municípios em 2013.
Professora Dorinha apresentou R$15 milhões (o limite para cada parlamentar apresentar
individualmente) em emendas para as cidades do Tocantins em conformidade com as
áreas prioritárias. As emendas são nas áreas de Educação, Saúde, Turismo, Esporte,
Infraestrutura, dentre outras.

Dorinha define emenda de bancada para construção de instituto e hospital da UFT
A deputada Professora Dorinha definiu a sua emenda de bancada para a
modernização e reestruturação da Universidade Federal do Tocantins (UFT), com
foco na construção do Hospital Universitário em Palmas. A emenda é na ordem de
mais de R$ 23 milhões.
A parlamentar já havia conseguido o apoio do secretário executivo do Ministério
da Educação, José Henrique Paim, para viabilizar a construção do hospital
universitário e também a implementação de um instituto de integração dos
professores da UFT. O reitor Márcio da Silveira se comprometeu em apresentar os
projetos do hospital e do instituto ao MEC.
O hospital será para atender os estudantes dos cursos de Medicina, Enfermagem, Nutrição, Administração e outras áreas,
além da própria comunidade. Já o instituto será voltado para a área da Educação e deverá acolher os sete campi da UFT em
todo o Estado. A proposta é que os cerca de mil professores da UFT possam trabalhar de forma integrada. Os investimentos
serão direcionados para aquisição de equipamentos, construções e reformas.
Desde o primeiro contato do reitor com a Professora Dorinha, a parlamentar tomou a frente nas negociações e conseguiu a
garantia do MEC na realização dessa obra na universidade. “É importante ressaltar que a Professora Dorinha é a única política
que acordou com a UFT pela construção do hospital universitário de forma concreta. Ela tomou a frente das negociações e
conseguiu com o Paim a confirmação de que a verba para a construção do hospital será autorizada”, afirmou o reitor.

Confira algumas das principais proposições da Professora Dorinha na Câmara
Projeto de Lei que trata da inclusão do Tocantins no Fundo Amazônia para receber os recursos do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Proposta que estabelece critérios de reajuste das bolsas-permanência do Programa Universidade para Todos (ProUni)
considerando os custos reais da alimentação e do transporte.
Proposta que trata da obrigatoriedade da existência de educadores assistentes na educação infantil e nos dois primeiros
anos do ensino fundamental.
Projeto de Lei que altera as normas para o cálculo dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) para
estados e municípios.
Projeto que institui o Fundo Nacional de Assistência ao Estudante de Nível Superior (Funaes).
Projeto de Lei Nº 1.000/2011, que inclui a concessão de bolsas para pós-graduação ao Programa Universidade para Todos
(PROUNI).
Emendas ao Orçamento da União que garantem os recursos de R$ 1.44 milhão para serviço de atendimento móvel de
urgência – Samu – e R$ 1 milhão para ações de enfrentamento ao crack.
Emendas à Medida Provisória 562/2012, sobre a participação financeira e técnica da União no Programa de Ações
Articuladas (PAR), que garantem mais investimentos para a educação.
Projeto que insere como despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino, aquela realizada com atividades curriculares
complementares.
Projeto de Lei que aumenta a participação financeira da União junto aos estados e municípios para assegurar o pagamento
do Piso Nacional do Magistério.
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