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RECURSOS
Desde o seu primeiro mandato, a deputada Professora Dorinha não mediu esforços para levar
recursos ao Tocantins e melhorar a qualidade de vida da população nas mais diversas áreas. Já foram
mais de R$ 600 milhões destinados seja via emenda parlamentar, emenda de bancada e gestão junto
ao Governo Federal para a liberação de recursos extras.

EDUCAÇÃO
R$ 382.778.577,12
SAÚDE
R$ 275.405.139,99
INFRAESTRUTURA
R$ 167.614.277,97
AGRICULTURA
R$ 74.433.208,75
SEGURANÇA PÚBLICA
R$ 69.171.186,90
ESPORTE
R$ 10.921.442,63
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
R$ 3.400.000,00

Os recursos destinados ao Tocantins pela deputada Professora
Dorinha podem ser conferidos na íntegra no site
www.professoradorinha.com.br
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EDUCAÇÃO
Bandeira principal de defesa dentro do Congresso Nacional, a deputada Professora Dorinha
já destinou mais de R$ 382 milhões para a área da educação. Esse recurso foi destinado para a
ampliação e modernização da Universidade Federal do Tocantins (UFT), ampliação do Instituto
Federal do Tocantins (IFTO) e obras de infraestrutura, aquisição de equipamentos e transporte
escolar da educação básica em diferentes municípios do Estado do Tocantins.
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ESPORTE
A educação tem no esporte um importante aliado na socialização e formação do caráter de uma
criança e essa área também foi contemplada pela deputada Professora Dorinha na destinação
de emendas. Foram mais de R$ 10 milhões para reforma e construção de quadras poliesportivas,
campos de futebol e projetos que estimulam a prática esportiva.

ASSISTÊNCIA SOCIAL
A deputada Professora Dorinha destinou emendas para atender pessoas em situação de
vulnerabilidade social. Foram R$ 3,4 milhões para construção e fortalecimento dos Centros de
Referência e Assistência Social (CRAS) e para a aquisição de equipamentos. A deputada também
destinou emendas para a capacitação de conselheiros municipais que atuam nesse trabalho de
resgate dos direitos fundamentais garantidos a todos os cidadãos.
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SAÚDE
A saúde pública tocantinense foi uma das
áreas que mais recebeu recursos da deputada
Professora Dorinha. Foram contemplados com
mais de R$ 275 milhões o Hospital Geral de Palmas,
Hospital e Maternidade Dona Regina e Unidades
Básicas de Saúde de diversos municípios em todas
as regiões do Estado para obras de construção,
reforma, ampliação, aquisição de ambulâncias,
equipamentos hospitalares e custeio de serviços

visando ampliar e melhorar o atendimento à
população.
A unidade do Hospital do Amor, que está
sendo construída em Palmas, também recebeu
atenção especial da parlamentar que, desde 2016,
já destinou R$ 2.250.000,00 para a unidade, cujo
atendimento está previsto para iniciar no começo
de 2020.

SAÚDE INDÍGENA

A deputada Professora Dorinha também
atua em defesa das comunidades indígenas
do Tocantins. Ela destinou R$ 300 mil para
reformas dos postos de saúde de cinco aldeias
no município de Tocantínia. As obras já estão em
execução e irão atender as aldeias Funil, Salto,
Brejo Comprido, Porteira e Brupé, esta última já
concluída. Também conseguiu a liberação de R$ 20
milhões para a reforma e construção de unidades
básicas de saúde e de abastecimento de água
em diversos municípios do Estado com território
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indígena, além de implantação de consultórios
odontológicos e construção de campo de futebol.
No Tocantins, estima-se que a população
indígena tenha em torno de 15 mil índios
distribuídos em cerca de 180 aldeias. As etnias
indígenas que vivem no Estado são: Xerente,
Krahô, Krahô-kanela, Apinayé, Guarani, Karajá,
Karajá/Xambioá e Javaé, sendo que os três
últimos formam o povo Iny, pertencente ao tronco
lingüístico Macro-Jê, família e língua Karajá.

SEGURANÇA PÚBLICA
A Segurança Pública do Tocantins vem
passando por um processo de reestruturação com
recursos destinados pela bancada tocantinense e
também emenda individual da deputada Professora
Dorinha.

Dessa forma, foram mais de R$ 69 milhões
em emendas impositivas para o Corpo de Bombeiros,
Polícia Civil e Polícia Militar do Tocantins investirem
em infraestrutura, aquisição armas, munições,
veículos e equipamentos.

Corpo de Bombeiros

emenda no valor de 20 milhões para investir na
aquisição de um software para modernização dos
serviços da Polícia Civil.
O recurso é destinado à aquisição do sistema
ABIS utilizado por 16 Estados no Brasil, que possibilita
maior precisão e velocidade de resposta nas análises
periciais quanto à identificação de infratores. Esse
software oferece suporte para ampliar a proteção
no Estado.

O Governo do Estado publicou no Diário
Oficial o edital de licitação para a construção do novo
Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros,
em Palmas. A obra no valor de R$ 11.601.607,17
será realizada com recursos provenientes de
emenda impositiva da bancada federal do Tocantins.
O prédio de três pavimentos com 3.257,79 m² será
localizado na Avenida JK, esquina com a NS-03.
A deputada Professora Dorinha também
destinou emenda individual no valor de R$ 300 mil
para a construção da 1° Companhia de Bombeiro
Militar, em Taquaralto. A obra já está com processo
de licitação em fase de conclusão.

Polícia Militar
Professora Dorinha também destinou
emenda para a PM. São mais de R$ 13 milhões
para o reaparelhamento da polícia, o que inclui
armamento, equipamentos, viaturas e sistema de
radiocomunicação digital.

Polícia Civil
A deputada Professora Dorinha destinou
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INFRAESTRUTURA
Dezenas de cidades tocantinenses foram
contempladas com recursos destinados pela
deputada Professora Dorinha para a infraestrutura
desde o seu primeiro mandato. Com isso, foi
possível viabilizar obras de pavimentação asfáltica,
recapeamento, construção de galerias pluviais,
calçamentos, sistema de abastecimento de
água, poços artesianos, entre outras ações de
infraestrutura. São ações que mudam a vida da
população beneficiada, melhorando a qualidade de
vida.
Além disso, uma importante obra foi
anunciada: a autorização para a construção da ponte
que liga Xambioá (TO) a São Geraldo (PA). O ministro
de Infraestrutura, Tarcísio Freitas, juntamente com
a bancada federal do Tocantins assinou em agosto a
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ordem de serviço para o início das obras da ponte. A
obra foi contemplada pelo Programa de Aceleração
do Crescimento, com orçamento estimado em
R$ 132 milhões, dos quais R$ 100 milhões foram
garantidos por emenda impositiva da bancada
federal do Tocantins em 2017.
A BR-153 no trecho que liga o Tocantins
ao Pará é um importante eixo de ligação entre
as Regiões Norte e Sul do Brasil por permitir a
integração multimodal entre a ferrovia Norte-Sul e a
hidrovia Tocantins-Araguaia. Atualmente a travessia
do rio Araguaia nesse trecho é realizada por meio
de balsa. A ponte impulsionará o desenvolvimento
econômico local, pois facilitará o tráfego de veículos e
caminhões, melhorando o escoamento da produção
e diminuindo os custos no transporte de cargas.

AGRICULTURA
Você sabia que é a agricultura familiar
que leva a maior parte dos alimentos à mesa do
tocantinense? No Estado, 60 mil famílias contribuem
com 40% do valor bruto da produção agropecuária
do Estado. E também não ficou de fora da atuação
da deputada Professora Dorinha, que destinou mais

de R$ 74 milhões, seja por emenda parlamentar
individual e emenda impositiva de bancada. O
recurso foi para melhoria de estradas vicinais,
aquisição de tratores e ações de assistência aos
pequenos produtores rurais.

RECURSOS PARA 2020
Cinco áreas foram priorizadas pela deputada
Professora Dorinha na destinação de emendas para
o ano de 2020.
São mais de R$ 8,4 milhões para a área de
infraestrutura, na conservação e recuperação de
estradas e rodovias. No esporte são R$ 2.496.643,72
na implantação e modernização de infraestrutura
esportiva educacional, recreativo e de lazer, além de

reformas de quadras.
Além disso, R$ 3,5 milhões para aquisição
de equipamentos e ações de apoio a projetos de
desenvolvimento sustentável, R$ 2 milhões no
custeio da saúde e pouco mais de R$ 3,5 milhões
para a educação, sendo R$ 2.017.540,00 para custeio
e apoio à infraestrutura das escolas e R$ 1,5 milhão
na aquisição de veículos para transporte escolar.
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HOSPITAL DE AMOR

ração da deputada Professora Dorinha, que desde
2016 destina recursos para a instituição. Já foram
R$2.250.000,00 em emendas individuais.
“A construção de uma unidade do hospital
no Tocantins irá facilitar o acesso de milhares de
pacientes não só do nosso Estado, como de outras
regiões, além de baratear o deslocamento. Esse
hospital irá transformar a saúde pública do Tocantins
no que diz respeito ao tratamento do câncer”, disse.
Somente na unidade de Barretos em 2018,
94 municípios tocantinenses encaminharam 805
pessoas para tratamento contra o câncer, sendo a
maioria de Palmas (204), Gurupi (88) e Araguaína
(50). Ao todo, foram 19.188 atendimentos somente
para o Tocantins.

						
Referência no tratamento de câncer, no
Brasil, o Hospital de Câncer de Barretos agora se
chama Hospital de Amor. Fundado no final da década
de 60, o hospital conta com a ajuda de doações da
comunidade, de artistas, da iniciativa privada e com
a participação financeira governamental.
Com mais de 190 mil atendimentos em 2018,
uma unidade do hospital está sendo construída em
Palmas. Ela já está com o primeiro pavilhão quase
finalizado, e nessa primeira etapa, funcionarão os
serviços de prevenção, consultas e quimioterapia
de pacientes em tratamento contra o câncer. A
construção do segundo pavilhão deve ter início logo
após a inauguração da primeira obra.
O Hospital do Amor contou com a colabo10

VALORIZAÇÃO DO ENSINO TÉCNICO E
SUPERIOR
A deputada Professora Dorinha sempre
foi uma grande parceira das instituições de ensino
técnico e superior do Tocantins, a Universidade
Federal do Tocantins (UFT) e Instituto Federal do
Tocantins (IFTO).
Foram destinados mais de R$ 175 milhões
para ações de ampliação e modernização das
instituições. Para a UFT, o recurso foi para a
implantação do Hospital Universitário, construção
de blocos de salas de aula em todos os câmpus,
bibliotecas, laboratórios, além de equipamentos,
mobiliários e arquivos deslizantes para os
departamentos administrativos da UFT; e ações de
ensino, pesquisa e apoio a mestrado. “Fortalecer a
UFT e o IFTO também fortalece o Tocantins, já que o
desenvolvimento do Estado passa pela melhoria da
educação”.
O IFTO recebeu mais de R$ 12 milhões para
a sua expansão e desenvolvimento. Foram obras
no câmpus de Palmas, finalização de guarita em
Porto Nacional, construção do prédio da instituição

em Lagoa da Confusão e aquisição de mobiliário e
equipamentos.
Professora Dorinha também foi a responsável
pela implantação dos câmpus do IFTO nos municípios
de Dianópolis, Lagoa da Confusão, Paraíso do
Tocantins e Pedro Afonso. Além disso, ela é autora
do Projeto de Lei 3.613/15, que cria câmpus do IFTO
nos municípios de Guaraí, Miracema do Tocantins,
Palmeirópolis, Taguatinga e Xambioá.

UFNT É CRIADA COM DOIS NOVOS CÂMPUS
GARANTIDOS POR DORINHA
incluídos por meio de Emenda apresentada pela
deputada Professora Dorinha, durante a tramitação
na Câmara dos Deputados.
Na proposta original feita pelo Poder
Executivo a UFNT seria criada apenas com o
desmembramento dos câmpus da UFT já existentes
em Araguaína e Tocantinópolis. “Desde que o Projeto
foi apresentado pelo Poder Executivo à Câmara
dos Deputados vi que era o momento oportuno
No mês de julho a lei n.º 13.856/2019 que para defender a criação de uma universidade com
cria a Universidade Federal do Norte do Tocantins potencial para se tornar referência em uma região
(UFNT) foi sancionada. A UFNT foi criada por meio ainda carente de oportunidades para os jovens.
A inclusão dos câmpus de Xambioá e Guaraí
do desmembramento dos câmpus de Araguaína e
Tocantinópolis da Universidade Federal do Tocantins foi uma conquista da minha constante luta pela
(UFT). A Lei também prevê a instalação de câmpus descentralização das oportunidades de acesso ao
nos municípios de Xambioá e Guaraí, que foram ensino superior no Tocantins”, afirmou Dorinha.
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RECURSOS PARA IFTO E UFNT
A deputada Professora Dorinha apresentou
três emendas ao Plano Plurianual (PPA) 2020/2023
no total de R$ 85.990.000,00 destinados ao
fortalecimento do ensino técnico, tecnológico e
superior do Tocantins. O PPA é o documento oficial
que o Governo deve encaminhar ao Congresso
Nacional no primeiro ano de gestão com as
prioridades orçamentárias do país para o período de
quatro anos.
As emendas apresentadas pela parlamentar
propõem a destinação de R$ 13.000.000,00 para a
implantação da Universidade Federal do Norte do
Tocantins (UFNT), R$ 12.990.000,00 destinados a
melhorias na infraestrutura dos câmpus do Instituto
Federal do Tocantins (IFTO) e R$ 60 milhões para
a implantação de seis novos câmpus do IFTO
nos municípios de: Palmeirópolis, Taguatinga,
Guaraí, Miracema, Porto Nacional (Luzimangues) e
Taquaralto.

SEDE DO IFTO É ENTREGUE EM LAGOA
DA CONFUSÃO
No primeiro semestre deste ano foi
entregue a sede definitiva do IFTO em Lagoa
da Confusão, onde são realizados os cursos de
Técnico de Informática, Técnico em Agricultura
e o primeiro curso superior ofertado na região,
Agronomia. A obra foi realizada com recursos
no valor de mais de R$ 4 milhões, liberados por
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meio de gestão da deputada Professora Dorinha
junto ao Ministério da Educação.
O câmpus já tem previsão de ampliação
com a construção da quadra de esportes, no valor
de R$ 773 mil, obra que já está com a ordem de
serviço assinada.

CURSO DE DIREITO NA UFT DE ARRAIAS
Em abril desse ano, foi publicada a Portaria
n.º 190, na qual o Ministério da Educação (MEC)
autoriza o curso de Direito no Câmpus de Arraias,
pela Universidade Federal do Tocantins (UFT). A
conquista contou com a gestão da deputada federal
Professora Dorinha junto ao Ministério da Educação
e Cultura (MEC).
Serão ofertadas 40 vagas em cada processo
seletivo que ocorrerá duas vezes por ano. A primeira
turma está prevista para o início de 2020. “Temos
que garantir o direito à formação para todos os
estudantes, sem a necessidade de sacrifícios
desproporcionais aos que moram no interior em
relação aos demais. É nosso dever enfrentar todas
as etapas necessárias para garantir oportunidades
iguais”, afirmou a deputada.

USINA FOTOVOLTAICA É INSTALADA NA
UFT DE PALMAS
A Universidade Federal do Tocantins (UFT)
inaugurou, no câmpus de Palmas, uma Usina Solar
Fotovoltaica com investimentos no valor de R$ 2,517
milhões captados por meio de gestão da deputada
Professora Dorinha junto ao Governo Federal.
O sistema além de produzir energia limpa,
ampliará as pesquisas acadêmicas na área e reduzirá
o custeio com energia elétrica da instituição entre
10% a 15%, cerca de R$ 1,2 milhão anualmente.
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VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Defensora da ampliação da rede de ensino
público do Tocantins, a deputada Professora Dorinha
está acompanhando junto ao Governo federal e
Municípios a liberação e aplicação de recursos para
a construção de 52 escolas municipais no Estado. As
obras totalizam R$ 86.684.962,00 e mais de 90% dos
convênios estão empenhados ou pagos.
Parte dessas escolas é destinada ao
atendimento de alunos que residem na zona rural,
assentamentos e regiões quilombolas.
Os recursos para a construção das escolas
são do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE), liberados por meio de gestão
da deputada junto ao órgão. As escolas possuem
uma das duas estruturas oferecidas pelo FNDE, de
acordo com a necessidade apresentada por cada
município. São escolas de 12 salas, com capacidade

para atender até 780 alunos em dois turnos e 390
alunos em período integral ou escolas de seis salas
com capacidade para atender até 360 alunos, em
dois turnos e 180 alunos em período integral.

R$ 3 MILHÕES PARA REFORMA DO
HOSPITAL DONA REGINA

A saúde do Tocantins recebeu um reforço
para investimentos com a liberação de recursos
provenientes de emenda parlamentar individual
da deputada Professora Dorinha. As verbas serão
aplicadas em obras de ampliação e reforma de
hospitais.
Para o Hospital Dona Regina foi liberada
uma emenda no valor total de R$ 2.991.219,00
a ser aplicada na reforma de recepções, áreas
de circulação, ambulatórios, pronto-socorro,
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enfermarias, centro cirúrgico (sala de assistência ao
recém-nascido), pré-parto, UTI, UCI e CTI.
No Hospital Regional de Arraias serão realizas
obras de reforma e adequação do Ambulatório e do
Centro Cirúrgico contemplando todas as áreas de
circulação, as salas de atendimento e as áreas de
depósito e armazenamento. Para o início das obras
foi liberada a primeira parcela de uma emenda no
valor total de R$ 251 mil.

BANCADA FEMININA
A deputada Professora Dorinha iniciou o ano
de 2019 assumindo a Coordenação da Secretaria
da Mulher na Câmara dos Deputados, e a posse
aconteceu no dia 4 de fevereiro. Ela também foi
reconduzida ao cargo presidente do Democratas
Mulher.
Com o crescimento de 15% de deputadas
eleitas nas eleições de 2018, formou-se a maior
bancada feminina da história da Câmara dos
Deputados, e com isso o debate em torno das
pautas de defesa dos direitos da mulher ganhou
força e apesar das diferentes bandeiras individuais
a bancada atua para fortalecer as deputadas da
casa, por meio de um trabalho conjunto em torno
de temas de interesse coletivo das mulheres.
O feminicídio foi um dos principais temas
abordados, devido aos dados alarmantes que
colocam o Brasil como o quinto país do mundo
que mais mata mulheres. Temas ligados à saúde,

maternidade, profissionalização, equiparação
salarial e participação na política também se
destacaram nos debates.

IGUALDADE DE GÊNERO
A Sessão da Comissão sobre a Situação das
Mulheres (CSW) é o segundo maior evento anual no
calendário da Organização das Nações Unidas (ONU)
após a Assembleia Geral. A deputada Professora
Dorinha esteve na delegação brasileira que se
propôs a colaborar na elaboração do documento
com as recomendações da ONU para auxiliar os
governos no desenvolvimento de políticas públicas
para alcançar a igualdade de gênero.
Realizado na sede da ONU em Nova York, o
evento aconteceu entre os dias 11 a 22 de março,
e reuniu representantes de Estados membros da
ONU, organizações da sociedade civil e entidades
das Nações Unidas. Realizada anualmente desde
2010, em cada encontro a CSW avalia um tema
central. Em 2019 o encontro discutiu “Sistemas
de proteção social, acesso a serviços públicos e
estrutura sustentável para a igualdade de gênero e
a capacitação de mulheres e meninas”.
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ENCONTRO COM O PRESIDENTE

A bancada feminina esteve com o
presidente Jair Bolsonaro (PSL) para um café da
manhã. O objetivo do encontro foi aproximar o
presidente das parlamentares e apresentar as
pautas suprapartidárias, para as quais a bancada
tem buscado apoio no Congresso, no executivo e
no judiciário.
Dorinha afirmou ao presidente que a
bancada feminina está à disposição para construir

pautas positivas com o Governo e que estejam
ligadas ao combate à violência, a ampliação do
acesso à saúde e igualde em espaços de liderança
política do país.
Bolsonaro destacou que quer ampliar o
diálogo com a bancada feminina, especialmente
sobre a questão do combate à violência contra a
mulher.

COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A
MULHER
se reuniram também com a presidente de Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), Ministra Rosa Weber, e a
ex-Procuradora Geral da República (PGR), Raquel
Dodge. Durante a reunião, Dorinha destacou que
a principal preocupação é que ações de combate
à violência contra a mulher estejam entre as
prioridades do Ministério.
As parlamentares debateram com o
ministro o Projeto de Lei do Senado 08/2016, em
tramitação na Câmara dos Deputados, que institui
a Política Nacional de Informações Estatísticas de
Combate à Violência Contra a Mulher. O projeto
propõe, entre outros itens, a padronização dos
dados em nível nacional dos crimes contra a
mulher.

O ministro da Justiça e Segurança Pública,
Sérgio Moro, recebeu parte da bancada feminina
da Câmara dos Deputados, liderada pela deputada
Professora Dorinha, para tratar de ações de
combate à violência contra a mulher. As deputadas
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PRESIDENTE DO STF RECEBE BANCADA
FEMININA
receberam a bancada feminina do Congresso
Nacional para ouvir as deputadas e senadoras
sobre a atuação das parlamentares em defesa dos
direitos das mulheres. O enfrentamento à violência,
a valorização nos diferentes espaços da sociedade e
representatividade nos cargos de liderança política
foram os principais assuntos tratados.
Ao lado da deputada Professora Dorinha,
a ministra Carmen Lúcia também enfatizou o
empenho do judiciário na defesa dos direitos
políticos das mulheres. Para ela, essa é uma pauta
de grandes dificuldades e ainda há um longo
caminho a percorrer. Carmen Lúcia ainda fez
questão de reforçar que a luta é por liberdade, por
dignidade e por justiça.

O ministro do Supremo Tribunal Federal
(STF), Dias Toffoli e a ministra Carmem Lúcia

TSE: MAIS MULHERES NA POLÍTICA

A bancada feminina da Câmara dos
Deputados, liderada pela deputada Professora
Dorinha se reuniu com os ministros do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), Tarcísio Vieira e Sérgio
Banhos, para tratar das leis eleitorais voltadas para
a promoção da equidade entre homens e mulheres
em cargos políticos.
As deputadas entregaram aos ministros uma

proposta com medidas que podem ser adotadas
pelo TSE para contribuir com o cumprimento
dessas leis.
Entre as medidas, a bancada propôs ao
TSE a criação de um órgão de caráter educativo
para orientar partidos e candidatas no processo
de aplicação e prestação de contas dos recursos
destinados às mulheres.
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ATUAÇÃO PARLAMENTAR

FUNDEB: NA LUTA POR MAIS RECURSOS
PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA
A Câmara dos Deputados instalou no mês de
maio a Comissão Especial do Fundeb para analisar a
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 15/2015
que trata da revisão do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). A
deputada Professora Dorinha, relatora do projeto
no mandato anterior, foi novamente designada à
relatoria.
O Fundeb é um fundo especial criado
em 2007 para se encerrar em 2020 e se tornou a
principal fonte de financiamento da educação básica
brasileira. O Fundo é responsável pelo pagamento de
63% dos custos de manutenção das escolas públicas,
inclusive, pagamento dos salários dos professores.
Uma rede que atende cerca de 50 milhões de alunos
da creche ao ensino médio depende do Fundeb.
O Fundo é composto em 90% por parte dos
tributos dos Estados, Municípios e Distrito Federal
e apenas em 10% por uma complementação da
União sob o valor arrecadado. Esse adicional chega
apenas a nove Estados que não conseguem com os
recursos próprios atingir o valor mínimo por aluno/
ano estabelecido pelo Ministério da Educação.
A PEC 15/2015, de autoria da ex-deputada
Raquel Muniz (PSD/MG), propõe que o Fundo

seja revisado e se torne permanente. A comissão
defende um novo Fundeb baseado em três eixos:
tornar o fundo permanente, ampliar a contribuição
da União e mudar o sistema de distribuição dos
recursos.
A construção do novo Fundeb está sendo
elaborada com a participação de órgãos da União,
Estados, Municípios e instituições de educação
de todo o país. Ao longo dos dois mandatos já
foram realizadas mais de 40 audiências públicas,
com representantes de diferentes olhares sobre a
educação.

PRÊMIO NISE DA SILVEIRA

A Clínica Escola Mundo Autista que faz parte da rede
municipal de ensino de Araguaína foi escolhida para
receber o Prêmio Nise da Silveira de Boas Práticas
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de Inclusão em Saúde Mental promovido pela
Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara
dos Deputados. A Clínica foi indicada pela deputada
Professora Dorinha e escolhida entre 56 instituições
de todo o Brasil.
A instituição é a terceira do Brasil e a primeira
da Região Norte voltada para o atendimento de
pessoas com algum grau de Transtorno do Espectro
Autista (TEA). Atualmente atende cerca 450 pessoas
com TEA e 200 usuários com terapias e consultas
médicas mensais.

DORINHA LIDERA FRENTE PARLAMENTAR
MISTA DA EDUCAÇÃO
consultivo composto pela União Nacional dos
Dirigentes Municipais de Educação (Undime),
Conselho Nacional de Secretários de Educação
(Consed) e organizações da sociedade civil
voltadas para a educação como o Todos pela
Educação, a Fundação Lemann e o Centro de
Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação
Comunitária (Cenpec).
O Plano de Trabalho reúne as propostas
de 12 subcomissões temáticas com as ações
individuais para cada uma dessas áreas e as ações
coletivas da Frente, entre elas, a realização de
seminários estaduais para levar o debate sobre a
priorização da educação a todo o país.
A Frente já entregou os Planos de Trabalho
para o presidente da Câmara Rodrigo Maia e
o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que
manifestaram apoio integral as inciativas da Frente.

Em abril deste ano a deputada Professora
Dorinha foi escolhida como presidente da Frente
Parlamentar Mista da Educação, que tem objetivo
de colocar a educação como prioridade na pauta
do Congresso Nacional.
Essa frente é formada por 301 deputados
federais, 38 senadores e conta com um conselho

APROVADO PROJETO QUE CRIA PROGRAMA DE
DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS DE ENSINO PROFISSIONAL
A Comissão de Constituição e Justiça da
Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei
2422/15 da deputada Professora Dorinha que
institui o Programa Nacional do Livro Técnico e
Profissionalizante. O objetivo é melhorar o material
didático disponível para os alunos das instituições
integrantes da Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica.
A rede que será atendida é integrada pelos
institutos federais de educação, ciência e tecnologia,
centros federais de educação tecnológica e escolas
técnicas vinculadas às universidades federais,
que oferecem cursos de qualificação, técnicos,
superiores de tecnologia, licenciaturas e programas
de pós-graduação lato e stricto sensu.
O projeto prevê a distribuição de livros
técnicos, abrangendo os componentes curriculares

dos cursos ofertados pelas instituições da rede,
a serem entregues aos alunos regularmente
matriculados além de obras complementares aos
livros e materiais didáticos, abrangendo as áreas do
conhecimento dos cursos.
A matéria seguiu para apreciação no Senado.
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