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A prestação de contas apresentada pelo senador Ataídes Oliveira (PSDB), quando era coordenador 
da bancada tocantinense no Congresso Nacional, mostrou a deputada Professora Dorinha como 
a maior destinadora de recursos do grupo em emendas de bancada para o Tocantins.
Para o ano de 2015, o recurso da emenda de bancada da democrata foi o de maior valor aprovado 
pela relatoria geral da Lei Orçamentária Anual (LOA) no valor inicial de R$40 milhões para a 
construção do Hospital Geral de Araguaína.
Em 2014, a única emenda de bancada paga pelo Governo Federal foi da Professora Dorinha para 
expansão e reestruturação da Universidade Federal do Tocantins no valor de R$ 19,1 milhões. A 
emenda de 2013 no valor de R$ 23 milhões para a construção do hospital da UFT, de autoria da 
deputada, também foi paga. Os recursos da UFT ultrapassam R$ 200 milhões que serão pagos 
gradativamente de acordo com o andamento das obras.

A PARLAMENTAR QUE MAIS LIBEROU RECURSOS 
EM EMENDAS DE BANCADA
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MAIS DE R$15 MI EM PROL DO DESENVOLVIMENTO 
DOS MUNICÍPIOS TOCANTINENSES EM 2015

No primeiro ano do segundo mandato da deputa-

da Professora Dorinha, mais de R$ 15 milhões foram 

destinados para o desenvolvimento do Tocantins. São 

recursos para as áreas de infraestrutura, esporte, edu-

cação e saúde que visam promover a qualidade de 

vida do tocantinense. Os recursos destinados são via 

emenda parlamentar individual.

Saúde

Abreulândia – R$ 138 mil para aquisição de equipa-
mentos de Unidade Básica de Saúde (UBS)
Bom Jesus do TO – R$ 300 mil para aquisição de equi-
pamentos de UBS
Centenário – R$ 408 mil para construção de UBS
Darcinópolis – R$ 200 mil para aquisição de equipa-
mentos de UBS

Secretaria Estadual de Saúde – R$ 2.589.442,00 para 
aquisição de equipamento de hemodinâmica do Hos-
pital Geral Público de Palmas (HGPP) e equipamentos 
para o Hospital Infantil

Secretaria Estadual da Saúde – R$ 520.316,00 para 
aquisição de equipamentos para os Hospitais Regio-
nais de Pedro Afonso e Xambioá

Palmas - R$ 154.830,00 para aquisição de equipamen-
tos para o Hospital Padre Luso

Tocantinópolis – R$ 200 mil para ampliação de UBS

Infraestrutura

Campos Lindos – R$ 2 milhões para obras de pavimen-
tação asfáltica
Centenário – R$ 1 milhão para obras de pavimentação 
asfáltica
Gurupi – R$ 4.090.272,00 para obras de pavimentação 
asfáltica

Educação

UFT – R$ 4 milhões para aquisição de equipamentos 
para os campi.

Total – R$ 15.080.544,00
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Educação 
Araguaçu – R$ 180.812,22 para cobertura de quadra 
escolar na Rua 9
Araguaína – R$ 12.222.114,33 para a construção da 
Escola de Tempo Integral Vila Azul
Axixá do TO – R$ 1.021.823,22 para construção de 
escola no PA Buritis
Bernardo Sayão – R$ 510 mil para construção de 
quadra escolar coberta no PA Providência
Bom Jesus do TO – R$ 510 mil para construção de 
quadra escolar coberta na Escola Municipal Paraíso
Brasilândia – R$ 1.021.510,82 para construção da 
Nova Escola Paulo VI
Caseara – R$ 510 mil para construção de quadra 
escolar coberta na Avenida Barra do Côco
Colinas do TO – R$ 3.533.590,41 para construção de 
escola no Bairro Santa Maria
Filadélfi a – R$ 3.348.144,51 para construção do 
Grupo Escolar Dona Maura Leal
Goiatins – R$ 942.648,00 para construção da Escola 
Municipal Luzia Machado
Itapiratins – R$ 244.872,00 para construção da 
Escola Lucília Coutinho da Fonseca
Palmeirante – R$ 1.021.956,00 para construção da 
Escola Municipal Firmino Coelho de Araújo
Pedro Afonso – R$ 244.872,00 para construção da 
Escola Municipal Boa Esperança
Pequizeiro – R$ 1.021.956,00 para construção de 
escola de seis salas no PA Progresso
Piraquê – R$ 244.872,00 para construção da Escola 
Paula Resende
Pium – R$ 732.804, 42 para construção das escolas 
nos PAs Barranco do Mundo, Macaúba e Pericatu
Rio dos Bois – R$ 224.665,88 para construção de 
escola no Assentamento Paulo Freire ll
Santa Maria do TO – R$ 506.860,25 para construção 
de quadra coberta na Avenida Francisco de Assis

Silvanópolis – R$ 1.021.956,00 para construção de 

escola na Quadra 41, Setor Aeroporto

Wanderlândia – R$ 1.891.812,95 para construção de 

escolas no PA Esperantina e Povoado Xamberlândia

Infraestrutura

Campos Lindos – R$ 550 mil para obras de pavimentação 

nas Travessias Pedro Bento da Luz e Paraná, e Ruas 

Tiradentes, Andrelino Nantônio Torre, Leonílio Soares 

Gil, Raimundo Nonato Santana, Manoel Rodrigues 

Bezerra, Adrião Soares Gil e Antônio Luz. 

Centenário – R$ 400 mil para asfalto

Luzinópolis – R$ 500 mil para asfalto nos setores 

Tiradentes e Paraíso

Saúde

Barrolândia – R$ 120 mil para aquisição de equipamentos 

para Unidade Básica de Saúde

Centenário – R$ 220 mil para aquisição de equipamentos 

para Unidade Básica de Saúde

Goianorte – R$ 220 mil para aquisição de equipamentos 

para Unidade Básica de Saúde

Maurilândia do TO - R$ 120 mil para aquisição de 

camionete para o Programa de Saúde da Família (PSF)

Miracema do TO – R$ 305.130,00 para aquisição de 

equipamentos para Unidade Básica de Saúde

Palmas - R$ 1,2 milhão para aquisição de equipamentos 

para a Central de Transplante de Córneas do Hospital 

Geral de Palmas e aquisição de transporte oncológico.

Agricultura 
Piraquê – R$ 250 mil para recuperação de estradas 
vicinais
Tocantínia – R$ 370 mil para aquisição de trator de 
esteira

Desenvolvimento Social

Tocantínia – R$ 120.364,00 para apoio às Mulheres 

Xerente

Confi ra mais recursos já destinados pela deputada Professora Dorinha benefi ciando dezenas de 
municípios tocantinenses nas áreas de educação, infraestrutura, desenvolvimento social e agricultura.
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Infraestrutura

Santa Maria do Tocantins – R$ 500 mil para asfalto

Pedro Afonso – R$ 500 mil para asfalto

Bom Jesus do TO – R$ 500 mil para asfalto

Itacajá – R$ 500 mil para pavimentação em bloquetes

Porto Nacional – R$ 2.181.218,00 para asfalto

Esporte

Arraias – R$ 450 mil para reforma e cobertura  de 

quadra do setor Buritizinho e da Praça da Juventude

Aragominas – R$ 250 mil para quadra de esporte no 

PA Vitória Régia

Turismo

Palmeirópolis – R$ 350 mil para reforma da Praça da 

Matriz

Araguatins – R$ 350 mil para reforma de praça

Pindorama – R$ 400 mil para construção do balneário 

Beira Rio

Desenvolvimento Social

Araguanã – R$ 340 mil para construção do CRAS

Secretaria de Estadual Defesa e Proteção Social – R$ 

200 mil para apoio à implantação e fortalecimento de 

conselhos de direitos Juventude 

Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude – R$ 

200 mil para ações para a juventude

Educação

UFT – R$ 500 mil para custeio para ensino e pesquisa 

- Apoio a mestrado

Fundo Nacional de Segurança Pública 

R$ 300 mil para construção da 2ª Cia dos Bombeiros 

em Taquaralto

Agricultura

Tocantinópolis – R$ 150 mil para aquisição de 

caminhão para atender a Associação de Pescadores

Saúde

São Bento do TO – R$ 408 mil para construção de 

UBS

Araguanã – R$ 250 mil para aquisição de 

equipamentos

Darcinópolis – R$ 200 mil para aquisição de 

equipamentos

Araguaçu – R$ 300 mil para aquisição de 

equipamentos

Tocantinópolis – R$ 800 mil para aquisição de 

equipamentos para a UPA

Pequizeiro – R$ 100 mil para equipamentos para o 

CAPS

Tocantínia – R$ 300 mil para reforma dos postos 

de saúde nas aldeias: Funil, Salto, Porteira, Brejo 

Comprido e Bupre.

Araguaína – R$ 200 mil para obras de custeio do 

Hospital Dom Orione

Secretaria Estadual da Saúde – R$ 1.181.784,00 para 

reforma dos hospitais de Arraias e Xambioá

– R$ 3.380.320,00 para reforma do Hospital e 

Maternidade Dona Regina

- R$ 151.232,00 para o Serviço de Reconstrução 

Crânio-Facial do HGPP

Palmas – R$ 200 mil para ações de custeio e 

investimento do Instituto Nossa Senhora de Lourdes

Total: R$ 15.142.436,00

RECURSOS PARA 2016

Para o ano de 2016, a deputada Professora Dorinha relacionou suas emendas individuais benefi ciando 
várias cidades tocantinenses. Cada parlamentar tem direito a R$ 15 milhões para defi nir o destino em 
emendas individuais. São recursos para as áreas de infraestrutura, esporte, turismo, desenvolvimento 
social, saúde, segurança pública, agricultura e educação. 
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RECURSOS PARA O HGPP E HOSPITAL 
INFANTIL

A deputada Professora Dorinha recebeu a confirmação da liberação de 

R$ 2.589.442,00 milhões para a área da saúde no Tocantins. O valor já 

foi empenhado pelo Governo Federal e deverá ser pago em breve.

Esse recurso contempla o Fundo Estadual de Saúde para atender 

o Hospital Geral Público de Palmas (HGPP) com aquisição de 

equipamento de sistema de hemodinâmica. Do mesmo modo foi 

beneficiado o Hospital Infantil para compra de equipamentos, entre 

eles, um sistema computadorizado para eletroencefalograma digital, 

monitor multiparâmetro e mantas térmicas.

“São equipamentos de extrema importância que poderão salvar muitas 

vidas e eu fico muito feliz em poder contribuir de alguma forma”, disse 

Professora Dorinha.

O cardiologista do HGPP, Andrés Sanchez, explicou que o aparelho 

de hemodinâmica é de extrema importância, pois atende várias 

especialidades em um só, sendo cardiologia, intervencionistas, 

especialistas em cateterismo cardíaco e angioplastia, arritmologistas, 

especialistas em cirurgias vasculares, neurocirurgiões e gastrenterologia.

Segundo Sanchez, o HGPP dispõe de apenas um equipamento de 

hemodinâmica para atender a população e aquisição de mais um irá 

aumentar o atendimento, pois, geralmente, o tratamento é prolongado. 

“Um novo aparelho fortalece e aumenta o serviço de hemodinâmica 

no TO, aumentando a demanda e, consequentemente reduzindo o 

número de mortalidade e morbidade”, disse.
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A deputada Dorinha já vem priorizando o desenvolvimento da UFT em suas emendas de bancada. Em 

2013, a parlamentar destinou R$ 23,5 milhões para dar início à construção do hospital da UFT, em Palmas, 

e que foi paga pelo Executivo Federal. A única emenda de bancada do Tocantins paga pelo Governo em 

2014 foi da Professora Dorinha para expansão e reestruturação da UFT, no valor de R$ 19,1 milhões. Os 

recursos para o hospital ultrapassam R$ 200 milhões, que serão repassados gradativamente de acordo 

com o andamento das obras. Ainda é aguardado o repasse de mais R$ 50 milhões, garantido durante 

apreciação da Lei Orçamentária Anual (LOA), para dar continuidade às obras paralisadas nos campi da UFT.

Além disso, Professora Dorinha foi importante mediadora entre a UFT e Governo Federal para a liberação 

de recursos para obras em todos os campi da universidade. Confi ra:

Campus de Arraias - R$10.869.501,32 – construção de bloco de salas de aulas, biblioteca e infraestrutura;

Campus de Gurupi - R$15.358.176,41 - construção do restaurante universitário, laboratório de resíduos 

sólidos, biblioteca, bloco de sala de aula e dois complexos laboratoriais.

Campus de Miracema - R$8.009.516,97 - construção bloco de salas de aula, biblioteca, aquisição de 

equipamentos e infraestrutura

Campus de Palmas - R$23,5 milhões - início da construção do Hospital da Universidade Federal do 

Tocantins – HUFT; R$19,1 milhões para reestruturação e expansão da UFT

Campus de Porto Nacional - R$10.745.505,69 - construção de bloco de sala de aulas, biblioteca, aquisição 

de equipamentos e infraestrutura

Campus de Tocantinópolis - R$8.642.121,09  - construção de boco de salas de aula, biblioteca, aquisição de 

equipamentos e infraestrutura

R$ 4 milhões para aquisição de equipamentos para os campi.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS

Projeto do Hospital Universitário HUFT
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EMENDA DE BANCADA DE 2016 
PARA AMPLIAÇÃO DO HGPP

Professora Dorinha destinou a sua emenda de bancada para o ano de 2016 novamente para obras de am-

pliação do Hospital Geral Público de Palmas (HGPP). O valor estimado é de R$ 100 milhões.

O HGPP oferece 238 leitos e, a partir da reforma proposta e a emenda sendo paga, poderá contar com 10 

novas salas de cirurgias, 196 novos leitos e ampliação do pronto-socorro, que ficará com mais cinco leitos de 

AVC agudo, dez leitos de sala vermelha, 20 de sala amarela, 40 de observação e 20 para cuidados intensivos.

A deputada Professora Dorinha conseguiu incluir na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016 a construção 

do Hospital Geral de Araguaína e a ampliação do Hospital Geral Público de Palmas (HGPP). Essa inclusão 

na LDO é fundamental para que haja a possibilidade de execução orçamentária e as obras saiam do 

papel.  O projeto do HGA disponibiliza 400 leitos para atender a população de Araguaína e dos municípios 

circunvizinhos.

Ela ainda garantiu a aprovação de uma emenda no valor de R$ 1,2 bilhão pela Comissão de Educação na 

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LOA) para o ano de 2016. Essa emenda é para investimento na educação 

básica brasileira. A destinação dessa emenda visa atender estados e municípios para iniciativas voltadas 

para o desenvolvimento, universalização e a melhoria qualitativa do processo educacional em todas as 

etapas e modalidades da educação básica. 

EMENDAS DA LDO E LOA PARA A SAÚDE 
E EDUCAÇÃO

Maquete do Hospital Geral de Araguaína

Foto: Sesau
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A Comissão de Educação aprovou emenda da 

deputada Professora Dorinha que inclui o Custo 

Aluno Qualidade inicial (CAQi) no Plano Plurianual 

(PPA – PLN 6/15), que está sendo analisado na 

Comissão Mista de Orçamento (CMO). O Plano 

Nacional de Educação, em sua meta 20, estabelece 

que “no prazo de dois anos de sua vigência, será 

implantado o Custo Aluno-Qualidade inicial 

- CAQi, referenciado no conjunto de padrões 

mínimos estabelecidos na legislação educacional 

e cujo financiamento será calculado com base nos 

respectivos insumos indispensáveis ao processo 

de ensino-aprendizagem e será progressivamente 

reajustado até a implementação plena do Custo 

Aluno Qualidade – CAQ”.

O CAQ é o instrumento que servirá para fazer com 

que o recurso chegue aos Estados e municípios 

para garantir uma educação de melhor qualidade em 

todos os estados com aumento de investimento por 

parte da União.  “Colocar o CAQi no Plano Plurianual é 

uma forma de garantir a sua implantação”, disse.

Professora Dorinha também conseguiu incluir 

emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), 

que garante recursos para cumprimentos das 

metas previstas no PNE até 2019. Essas metas visam 

universalizar a educação básica e implantar planos de 

carreira para os profissionais dessa fase de ensino e 

também superior. “O PNE estabelece o investimento 

de 7% do Produto Interno Bruto até 2019. A LDO 

deve evidenciar o compromisso com a educação e 

ser protagonista para que o plano seja concretizado e 

queremos que, pelo menos 6,6% do PIB seja investido 

na educação”, explicou.

EMENDAS NO PPA E LDO
ATUAÇÃO PARLAMENTAR

Professora Dorinha é presidente da Subcomissão de 

Formação e Carreira dos Profissionais da Educação. 

O grupo visa discutir sobre os princípios para a 

valorização dos trabalhadores escolares e para a 

qualidade da educação pública. A deputada também 

integra a Frente Parlamentar de Implementação do 

Plano Nacional de Educação como vice-presidente, é 

membro titular do Fórum Nacional de Educação e da 

Frente Parlamentar da Primeira Infância.

VALORIZAÇÃO

Foto: Sesau
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A deputada Professora Dorinha apresentou na Câmara Federal 

o Projeto de Lei  3.613/15 que cria campi do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia (IFTO) nos municípios de Guaraí, 

Miracema do Tocantins, Palmeirópolis, Taguatinga e Xambioá.

A criação de campi do IFTO nos cinco municípios é conveniente, 

pois tratam-se de cidades com localização estratégica e que que 

já representam grande potencial para o crescimento de jovens 

e adultos com cursos profi ssionalizantes. 

Outros campi

A deputada Professora Dorinha também foi a responsável pela 

implantação de campi do IFTO nos municípios de Dianópolis, 

Paraíso do Tocantins, Pedro Afonso, Lagoa da Confusão.

PROPOSIÇÕES

IFTO para mais cinco cidades tocantinenses

Também foram aprovados os pareceres da Professora Dorinha favoráveis ao Projeto de Lei 7486/14 que reserva 

vagas de estágio a pessoas acima de 35 anos e ao PL 485/15 que estabelece 5% das vagas destinadas a pessoas 

com defi ciência nos concursos seletivos para ingresso em cursos de instituições federais de ensino superior e de 

ensino técnico de nível médio.

Outro parecer favorável aprovado foi ao Projeto de Decreto Legislativo 4685/10 que trata da ampliação do 

atendimento da educação inclusiva. O Plano Nacional de Educação, na sua meta 4, trata sobre a ampliação da 

educação inclusiva e que o atendimento será preferencialmente nas escolas regulares. “Isso quer dizer que existem 

outros espaços de atendimento. E o parecer favorável foi no sentido de adequação do texto ao Plano Nacional de 

Educação e de ampliação desse atendimento, jamais de desobrigar o poder público da sua responsabilidade de 

oferecer educação inclusiva”, explicou Dorinha. 

A parlamentar ressaltou que foi colocada uma abertura para o acolhimento inclusivo acontecer também em 

outros espaços educativos, como Pestalozzis, Apaes e outras entidades de natureza semelhante. 

INCLUSÃO
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Foi aprovado pela Comissão de Educação um texto substitutivo da deputada Professora Dorinha sobre o 

Projeto de Lei 5797/09, que trata da aplicação do Fies e Prouni a cursos de educação superior presenciais e a 

distância. O Ministério da Educação permite os benefícios somente para cursos presenciais.

Em seu substitutivo, Professora Dorinha ressaltou que a educação a distância vem desenvolvendo o uso de 

novas tecnologias de informação e aprendizagem, sendo possível a oferta de cursos com boa qualidade de 

ensino. No entanto, caberá ao Ministério da Educação a avaliação dos cursos de graduação a distância através 

de órgão competente delegado pelo próprio MEC.

FIES E PROUNI PARA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

A Comissão de Finanças e Tributação aprovou o Projeto de Lei 4.434/12, da deputada Professora Dorinha, que 

trata da inclusão de todos os municípios do Tocantins no Fundo Amazônia para receber os recursos do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

Somente áreas formalmente incluídas no bioma amazônico podem receber recursos do BNDES, através do 

Fundo Amazônia, para o combate ao desmatamento e ações de prevenção e monitoramento e promoção da 

conservação e do uso sustentável da floresta amazônica e 98 dos 139 municípios tocantinenses fazem parte. 

Apesar de ter apenas uma parte de sua área incluída formalmente neste bioma, Professora Dorinha justificou 

que o Estado faz parte da Amazônia Legal. “Essa distinção, embora pareça insignificante, tem repercussões 

significativas de natureza econômica e 

financeira”, pontuou.

Com a aprovação da matéria, abre a 

possibilidade para que todos os municípios 

do Estado passem a fazer parte do Fundo 

e aumenta o valor de recursos para que 

o Tocantins possa apresentar projetos de 

implantação de ações de proteção da floresta 

amazônica. Atualmente, apenas dois projetos 

dessa natureza estão em andamento no 

Estado. O Fundo apoia 75 projetos e tem um 

valor de colaboração financeira de mais de 

R$1,1 bilhão.

TOCANTINS NO FUNDO AMAZÔNIA



Informações de contato:
Brasília • Câmara dos Deputados, Anexo 4, Gab 432 • Tel: (61) 3215-5432 | Fax (61) 3215-2432

Palmas • 106 Sul, alameda 12, lote 34 • Tel: (63) 3213-2356

Email: dep.professoradorinhaseabrarezende@camara.leg.br

Site: www.professoradorinha.com.br

Facebook: Professora Dorinha

Twitter: @profdorinha

Instagram: @profdorinha


