
MAIS RECURSOS MAIS RECURSOS 
PARA O PARA O 

TOCANTINSTOCANTINS

SEMPRE EM DEFESA SEMPRE EM DEFESA 
DA EDUCAÇÃODA EDUCAÇÃO

PROTAGONISMO PROTAGONISMO 
À FRENTE DA À FRENTE DA 

BANCADA BANCADA 
FEMININAFEMININA

INFORMATIVO INFORMATIVO 
20212021



RECURSOS 
Destinar recursos para os municípios do Estado, com o intuito de proporcionar 
mais qualidade de vida aos tocantinenses, é prioridade da deputada federal Pro-
fessora Dorinha (DEM/TO) em seus três mandatos como parlamentar pelo Tocantins 
(2011 a 2021). 

São R$ 1.085.112.326,68 bilhão para diversas áreas, seja por emenda individual, 
de bancada ou por meio de trabalho de gestão junto ao Governo Federal. 

Educação R$ 394.480.715,93 
Saúde R$ 320.780,380,99

Infraestrutura R$ 194.029.277,97 
Agricultura R$ 83.200.956,33

Segurança Pública R$ 69.171.186,90 
Esporte R$  17.489.808,56

Desenvolvimento Social R$ 5.960.000,00
__________________________________________________

TOTAL DE R$ 1.085.112.326,68

Para conferir na íntegra os recursos destinados pela deputada federal Professora Dorinha ao Tocantins, Para conferir na íntegra os recursos destinados pela deputada federal Professora Dorinha ao Tocantins, 
basta acessar o site www.professoradorinha.com.brbasta acessar o site www.professoradorinha.com.br



 A inclusão dos trabalhadores da Educa-
ção no grupo prioridade do Plano Nacional de 
Vacinação do Ministério da Saúde fez parte da 
luta da deputada Professora Dorinha desde ou-
tubro do ano passado, momento em que a pas-
ta anunciou o cronograma de vacinação no País. 
Para que isso ocorresse, a parlamentar partici-
pou ativamente de inúmeras reuniões, audiên-
cias públicas com os Ministros da Saúde, Mar-
celo Queiroga e da Educação, Milton Ribeiro, na 
busca de soluções e da vacinação imediata. 

 Nesse contexto, Dorinha fez parte do 
movimento #VacinaJá para os trabalhadores 
da área: professores, merendeiras, vigias, se-
cretários escolares e todos os que compõem o 
quadro escolar. Além disso, a parlamentar tam-
bém foi relatora do Projeto de Lei 2949/2020, 
em que defendeu, em parecer, a vacinação dos 
profissionais da Educação, bem como autora da 
emenda nº 6, que foi acatada, ao Projeto de Lei 
1011/20 e relatado pela deputada Celina Leão 
(PP/DF).

SAÚDESAÚDE

COVID-19: VACINAS PARA O TOCANTINS

 Em defesa de mais vacinas para o Tocan-
tins, a Bancada Federal, com destaque para a 
deputada Professora Dorinha, obteve resultado 
positivo após se reunir com o Ministro da Saú-
de, Marcelo Queiroga, para solicitar mais doses 
à população. Isso porque no dia 20 de julho, o 
Ministério anunciou o envio de 65.210 doses de 
vacinas contra a Covid-19. O número representa 
0,79% do total a ser distribuído, corresponde a

um avanço relacionado à população do Estado 
(0,75%) e também à média de recebimento por 
remessa (0,66%). 

 Professora Dorinha trabalha em defesa 
da ciência e na busca de garantir ao Estado do-
ses para todos no combate à Covid-19. 



 Referência no tratamento de câncer no 
País, o Hospital de Amor recebeu emenda parla-
mentar da deputada federal Professora Dorinha, 
entre 2016 e 2021, R$ 3,2 milhões para custeio 
e construção da unidade em Palmas. Resultado 
do trabalho da parlamentar, em 2020, a unidade 
recebeu 1.631 pacientes de 100 municípios to-
cantinenses com a realização de 18.027 atendi-
mentos.

 O hospital realiza serviços de prevenção, 
consultas, quimioterapia de pacientes com cân-
cer. “O Hospital de Amor muito tem contribuído 
com a saúde dos tocantinenses. É muito bom sa-
ber que os recursos destinados por mim fazem 
a diferença na vida das pessoas que precisam de 
tratamento”, destacou a parlamentar.

 Além da defesa da Educação e das Mulheres, 
a deputada Professora Dorinha também atua a fa-
vor dos povos indígenas do Tocantins. A parlamen-
tar destinou, de 2011 até neste ano, mais de R$ 22 
milhões em recursos para implantações de Siste-
mas de Abastecimento de Água nas Aldeias; refor-
mas e construções de novas Unidades Básicas de 
Saúde Indígenas (UBSI); aquisições de embarcações 
aquáticas com motores para as equipes de saúde e 
usuários; móveis às  UBSI; consultórios odontológi-
cos fixos e portáteis; medicamentos; insumos. 

 No Estado, segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) há aproximadamen-
te 15 mil índios das etnias Awa Canoeiro, Guarani, 
Kraho, Funiô, Apinajé, Karajá da Ilha, Krahô-Cane-
la, Javaé, Xerente, Karajá/Xambioá, Karajá Santana, 
Canela do Tocantins, em aproximadamente 213 al-
deias.

COM RECURSO DE DORINHA, HOSPITAL DE AMOR REALIZA 
MAIS DE 18 MIL ATENDIMENTOS

DORINHA GARANTE MAIS DE R$ 22 MILHÕES PARA A 
SAÚDE INDÍGENA



INFRAESTRUTURA

 Com o intuito de dar suporte às várias 
famílias tocantinenses que sobrevivem da Agri-
cultura Familiar, a deputada Professora Dorinha 
destinou mais de R$ 26,7 milhões à Companhia 
de Desenvolvimento dos Vales do São Francis-
co e do Parnaíba (Codevasf) para aquisição de 
maquinários (caminhões basculantes/ coleto-
res de lixo e tratores) a municípios do Estado. 
 
 As máquinas já foram entregues aos mu-

nicípios de: Abreulândia, Ananás (Associação 
Comunitária); Araguaçu, Arapoema, Brejinho 
de Nazaré, Chapada da Natividade, Divinópo-
lis, Formoso do Araguaia, Goiatins, Itacajá, La-
jeado, Marianópolis, Maurilândia, Novo Acordo, 
Pedro Afonso, Ponte Alta do Bom Jesus, Pugmil, 
Recursolândia, Rio Sono, Silvanópolis, Santa Te-
rezinha, Tocantínia (Associação de Produtores 
Rurais da Fazenda Poço Azul) e Tupiratins.

 Mais de R$ 194 milhões em recursos para 
Infraestrutura foram levados pela deputada Pro-
fessora Dorinha durante os três mandatos como 
parlamentar a dezenas de municípios tocanti-
nenses. 

 Desses, mais de R$ 13 milhões foram 
para pavimentação asfáltica e bloquetes, que 
contemplaram, recentemente, 11 municípios do 

Estado: Arraias, Bom Jesus, Combinado, Guaraí, 
Lagoa da Confusão, Marianópolis, Miranorte, 
Pium, Rio dos Bois, Santa Maria e Tabocão. As 
obras em parte desses municípios: Combina-
do (bloquetes), Arraias, Marianópolis, Lagoa da 
Confusão, Pium já foram iniciadas e a previsão 
é de que todas sejam concluídas até outubro de 
2021.

DORINHA DESTINA MAIS DE R$ R$ 26,7 MILHÕES À CODEVASF 
EM EQUIPAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO



 Com a gestão da deputada federal Profes-
sora Dorinha, em Brasília (DF), em parceria com 
a prefeita Cinthia Ribeiro (PSDB/TO), a constru-
ção da Casa da Mulher Brasileira, no valor de R$ 
5,8 milhões, deve ser iniciada ainda em 2021. A 
unidade será responsável por acolher mulheres 
que sofreram algum tipo de violência, seja ela 
física, psicológica, sexual, moral ou material.
 
 “O enfrentamento da violência contra a 

mulher é mais que uma questão de ordem pri-
vada. Ele exige a aplicação de políticas e estra-
tégicas realizáveis mediante ações integradas 
de múltiplas instituições. Precisamos trazer aco-
lhimento/soluções para essas mulheres e a uni-
dade, com certeza, irá proporcionar isso a elas. 
Um grande avanço em defesa do direito das mu-
lheres”, comemorou Professora Dorinha como  
líder da Bancada Feminina na Câmara.

 Para capacitar líderes mulheres de comuni-
dades vulneráveis no Tocantins, em parceria com 
a Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz), e como líder 
da Bancada Feminina na Câmara, a deputada Pro-
fessora Dorinha foi responsável pela articulação 
e destinação de emenda parlamentar à institui-
ção, junto à Comissão das Mulheres na Câmara 
dos Deputados. Para tratar sobre o assunto, a 
parlamentar recebeu a representante da FioCruz 
Brasília, Virgínia Corrêa.

 O projeto tem como foco implementar 
um curso de Formação em Promoção e Vigilân-
cia em Saúde, Ambiente e Trabalho com ênfase 
na Saúde das Mulheres. No Tocantins, o curso 
deverá ser iniciado em setembro deste ano e os 
municípios contemplados são Araguatins, Novo 
Acordo, Marianópolis, Palmas e Porto Nacional.

 “Nosso encontro com a deputada foi em 
agradecimento pela emenda, em defesa das mu-
lheres. Nosso muito obrigada e admiração pelo 
excelente trabalho que ela desenvolve”, desta-
cou Virgínia, acrescentando que o curso acon-

tecerá em quatro ciclos, sendo 80% dele virtual 
e 20% presencial com o total de 180 horas, em 
decorrência da pandemia da Covid-19.

 Para a deputada Professora Dorinha, o 
projeto tem muito o que agregar às mulheres 
nos 4 estados e no Distrito Federal, especial-
mente às tocantinenses.

 “O curso de aperfeiçoamento irá trazer 
ainda mais conhecimento às líderes mulheres 
do Estado, trabalhadoras rurais e urbanas, prin-
cipalmente no enfrentamento às desigualdades 
de gênero na construção de uma formação-ação 
em promoção e vigilância em saúde, ambiente e 
trabalho”, pontuou.

 A Fiocruz é uma instituição de pesquisa, 
ensino e produção de medicamentos vinculado 
ao Ministério da Saúde que visa a promoção da 
saúde e o desenvolvimento social, bem como ge-
ração/difusão de científico e tecnológico como 
agente da cidadania. 

DORINHA TRAZ AO TOCANTINS CURSO DE FORMAÇÃO PARA 
MULHERES EM PARCERIA COM A FIOCRUZ

DORINHA GARANTE CASA DA MULHER BRASILEIRA EM PALMAS 



 Em reconhecimento ao trabalho dos 
pioneiros do Tocantins, que desempenharam 
um papel fundamental na construção do Esta-
do, a deputada Professora Dorinha votou a fa-
vor da Proposta de Emenda Constitucional PEC 
397/2017, que foi aprovada em Plenário. “Apro-
vá-la na Câmara, em dois turnos, é uma das ma-
neiras de reconhecimento do que os pioneiros 
fizeram pelo nosso Tocantins”, destacou. 

 Desde o início da tramitação da PEC no 
Congresso, agora como Emenda Constitucional 
110/21, os pioneiros tiveram o apoio da parla-
mentar como membro titular da Comissão Es-
pecial. A Emenda tem como objetivo restabele-
cer atos administrativos do Tocantins desde sua 
criação, em 1988.

 Na luta para que o Tocantins obtivesse 
prioridade na obra de duplicação da BR-153, as-
sim como o Estado de Goiás, a deputada federal 
Professora Dorinha celebrou, junto à Bancada 
Federal, resposta positiva do Tribunal de Contas 
da União (TCU) quanto à alteração do Edital do 
Leilão de Concessão n° 01/2021 da Agência de 
Transporte Terrestre (ANTT). 
 

 “A duplicação da rodovia representa mui-
to para todos os tocantinenses, por se tratar de 
uma pauta altamente relevante para a economia 
do Estado, desenvolvimento da região, sobretu-
do escoamento logístico da produção do Norte 
e Centro-Oeste do País. A população só tem a 
ganhar com as adequações realizadas pela Cor-
te de Contas. Um importante avanço”, destacou.  

RECONHECIMENTO: DORINHA CELEBRA APROVAÇÃO DA PEC 
DOS PIONEIROS 

MUDANÇAS NO EDITAL DE DUPLICAÇÃO DA BR-153 
SÃO GARANTIDAS 



 Após o trabalho assíduo da deputada 
Professora Dorinha no Congresso Nacional, com 
foco na garantia de qualidade e equidade Edu-
cacional da Educação Pública brasileira, o Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica (FUNDEB) tornou-se permanente na Cons-
tituição Federal.
 A parlamentar foi relatora da Proposta de 
Emenda Constitucional 15/15 transformada na 
Emenda Constitucional 108/20 e autora do Pro-

jeto de Lei, 4372/20 que tratou da regulamen-
tação do Fundo, o que pôde garantir, a partir 
deste ano até 2026, 23% de repasse da União de 
forma progressiva (Lei 14.113/2020).
 Nesse contexto, Professora Dorinha é re-
conhecida como autoridade em Educação por 
senadores e deputados de todo o País e deixou 
sua marca na história como a mentora das trans-
formações que o FUNDEB promove.

 Sendo referência na Educação do País, 
a deputada federal Professora Dorinha foi 
eleita, por unanimidade, para presidir a Co-
missão de Educação na Câmara dos Deputa-
dos. Figura central na aprovação do FUNDEB 
à frente da relatoria e reconhecida nacional-
mente quando o assunto é Educação, atual-
mente a parlamentar ocupa o cargo central 
do colegiado, local onde tramitam todos os 
Projetos de Lei relacionados ao tema. Ao 
todo, foram instaladas na Casa 25 comissões 
permanentes.

 “Para quem lida com a Educação, o co-
legiado é um espaço extremamente importan-
te para nós como parlamentares, de maneira 
que a presidência nos permite concentrar e 
atuar, ainda mais nesta área, que lidei a vida 
toda”, pontuou a deputada.

DORINHA É ELEITA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

COM PROTAGONISMO DE DORINHA, FUNDEB É PERMANENTE E 
GARANTE 23% DE REPASSE DA UNIÃO ATÉ 2026



DORINHA DEFENDE O REVALIDA 

 Em defesa dos médicos de todo País 
formados no exterior, em especial aos mi-
lhares de tocantinenses, a deputada Dori-
nha defendeu, em audiência com Ministro 
da Educação, Milton Ribeiro, e com o pre-
sidente do INEP, Danilo Dupas, para que 
houvesse maior periodicidade na aplicação 
das provas do Revalida, sendo duas vezes 
ao ano. 

 O objetivo é fazer com que os brasilei-
ros que estudam Medicina fora do País pos-
sam ter oportunidade de fazer a prova em 
busca da revalidação de seus diplomas obti-
dos no exterior, conforme garantido em Lei.  
 

DORINHA VIABILIZA SUSPENSÃO DAS PARCELAS DO FIES

 Após trabalho e comprometimento da 
Comissão de Educação, sob a presidência da 
deputada Professora Dorinha, o Plenário da Câ-
mara o aprovou o Requerimento de Urgência 
761/20, referente ao Projeto de Lei 1133/2021, 
que pede pela suspensão das parcelas de amor-
tização do FIES. 

 O requerimento, após ser aprovado, co-
loca o projeto como pronto para ser votado em 
plenário. E, após o presidente da Câmara dos 
Deputados designar o relator, o projeto será 
apreciado e votado pelos parlamentares.

SOB LIDERANÇA DE DORINHA, COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 
APROVA PROJETO QUE INSTITUI O PISO SALARIAL DOS 

SECRETÁRIOS ESCOLARES 

 A Comissão de Educação, sob a liderança da 
deputada Professora Dorinha aprovou o Projeto de 
Lei 3817/20, que institui o piso salarial dos Secretá-
rios Escolares. Foram 27 votos a 7 pela valorização da 
categoria. 

 Atualmente, o texto segue para Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público. “Con-
tinuarei lutando pelos secretários escolares que são 
tão importantes na gestão das escolas. Contem com 
o meu trabalho!”, destacou Dorinha.



DORINHA ASSEGURA PROJETO DE CAPACITAÇÃO PARA 
MULHERES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE 

 
 Com o tema “Qualificação e autonomia eco-
nômica das mulheres no Tocantins: um caminho 
possível”, a deputada Professora Dorinha conse-
guiu garantir, em Brasília (DF), à Universidade 
Federal do Tocantins (UFT) projeto que qualifica 
mulheres em situação de vulnerabilidade, até 
novembro de 2021, no valor de R$ 510.820,80 
mil.

 Ao todo serão 1.200 mulheres, entre 22 e 
55 anos, em situação de vulnerabilidade social 
no Tocantins, em especial às ribeirinhas, perifé-
ricas e quilombolas. Os municípios de Palmas, 
Araguatins, Arraias, Dianópolis, Miracema e 
Santa Tereza serão os contemplados, sendo que 
em três deles, segundo a UFT, serão ministrados 
em quatro comunidades quilombolas.

 Sob a liderança e comprometimento da 
deputada Professora Dorinha (DEM/TO), biênio 
2019-2021, a Bancada Feminina da Câmara dos 
Deputados atuou firmemente com a aprovação 
de 80 Projetos de Leis, desses 37 se transforma-
ram em Leis. Todos em defesa dos direitos das 
mulheres, mais mulheres no Legislativo, maior 
representatividade feminina na política, prote-
ção à mulher chefe de família, saúde da mulher, 

entre outros de interesse do colegiado.
 
 “O que buscamos foi construir consen-
sos, garantir a todas as mulheres seus direitos, 
escutar de maneira plural, principalmente, fazer 
com que mais mulheres ocupem espaços de po-
der e exerçam seu protagonismo, porque lugar 
de mulher é onde ela quiser”, pontuou Professo-
ra Dorinha.

PROTAGONISMO: DORINHA ENTREGA A LIDERANÇA DA 
BANCADA FEMININA COM 80 PROJETOS APROVADOS E 37 LEIS 

PELA CAUSA FEMININA EM DOIS ANOS



 Em defesa de mais mulheres ocupando 
espaços de poder, a deputada Professora Do-
rinha apoia, na Câmara dos Deputados, a Pro-
posta de Emenda à Constituição (PEC) 18/2021, 
após o texto ter sido aprovado, por meio de 
substitutivo, em Plenário pelo Senado Federal. 
 
 A PEC visa garantir, no mínimo, 30% dos 
recursos do fundo partidário destinada a cam-

panhas de mulheres vereadoras e deputadas, 
(estaduais, distritais e federais). O texto tam-
bém tem como objetivo assegurar, no mínimo, 
30% de propaganda partidária e vagas efetivas 
de cadeiras para mulheres. Um salto de 18% 
para 30%.

 Colhendo os frutos do trabalho à frente 
da Bancada Feminina da Câmara dos Deputa-
dos, finalizado em março deste ano, a deputada 
Professora Dorinha atuou para que o Projeto de 
Lei 598/2019, que institui a Semana Escolar de 
Combate à Violência contra a Mulher, a ser re-
alizada nas escolas públicas e privadas, fosse 
aprovado e, em seguida, sancionado pelo presi-
dente da República. 
 
 O PL hoje está garantido pela Lei 
14.164/21, que contou com o compromisso da 
parlamentar ao votar SIM por todas as mulheres. 
Para reafirmar o seu compromisso, a parlamen-
tar votou sim por todas as mulheres. “Trabalhar 
essa temática nas escolas é muito importante, 
porque contribui com a cultura do respeito des-
de cedo”, destacou a parlamentar. 

 O Projeto de Lei também tem como ob-
jetivo integrar a comunidade escolar no desen-
volvimento de estratégias para o enfrentamento 
das diversas formas de violência. 

 Nesse contexto, voltado às mulheres, 
o Congresso Nacional também aprovou proje-
tos importantes na área como o Projeto de Lei 
1.291/2020, que originou Lei 14.022/20. O 
texto assegura que, durante a pandemia da Co-
vid-19, os órgãos de atendimento a vítimas de 
violência doméstica ou familiar devem manter 
funcionamento pleno. 

 Também foi assegurado indenização para 
profissionais da saúde, como também priorida-
de na vacinação de mulheres grávidas e puérpe-
ras.

MAIS MULHERES NA POLÍTICA

COM APOIO DE DORINHA, É APROVADA SEMANA DE COMBATE 
À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 



 Agora está garantido em Lei, isso por-
que foi sancionado o Projeto de Lei 3932/20 do 
qual a deputada Professora Dorinha é coautora, 
que define que as empresas devem manter suas 
colaboradoras grávidas afastadas, em trabalho 
remoto, sem prejuízo financeiro, em virtude da 
COVID-19. 

 A partir de agora, mulheres grávidas es-
tão amparadas pela Lei 14.151/21. 

 Como líder da Bancada Feminina, biênio 
2019-2021, a parlamentar trabalhou para que 
esse PL se tornasse realidade.

 Após empenho e muito trabalho da de-
putada Professora Dorinha pela aprovação do 
Projeto de Lei 3477/2020 da Conectividade, 
alunos e professores da rede pública terão 
acesso à internet e equipamentos.  

 O texto foi sancionado, depois da derru-
bada do veto nº 10 pelo Congresso Nacional, 

e garante R$ 3,5 bilhões em investimentos na 
Educação. A parlamentar é coautora do Proje-
to que originou a Lei 14.172 de 10 de junho 
de 2021. “Trabalhei muito, em conjunto com 
os demais parlamentares, que têm a Educação 
como principal bandeira, para que esse sonho 
se tornasse realidade! Uma grande avanço”, ce-
lebrou. 

CONECTIVIDADE: DORINHA CELEBRA SANÇÃO DE LEI QUE 
GARANTE R$ 3,5 BILHÕES PARA EDUCAÇÃO 

AFASTAMENTO DE GESTANTES NO TRABALHO É 
ASSEGURADO 



 Com a contribuição de emenda parla-
mentar de autoria da deputada federal Pro-
fessora Dorinha no valor de R$ 500 mil, mais 
de 4 mil jovens e pais/responsáveis serão 
atendidos em Palmas (TO) por 1,5 mil pro-
fissionais da Rede de Educação e Assistên-
cia Social, que serão capacitados pelo Pro-
grama Escudos, de prevenção sobre drogas. 

 O primeiro Seminário Escudos, dos 20 
que estão previstos, foi realizado ainda em agos-
to antes da volta às aulas em Palmas. A ação foi 
destinada à professores, diretores e equipe das 
escolas municipais para prepará-los para o re-
torno das atividades escolares em situação ain-
da de pandemia da COVID-19.
 
 “Um momento histórico, isso porque 
após um ano e meio as unidades retornam 

suas atividades, no sistema híbrido. A ação é 
fruto de emenda parlamentar de minha auto-
ria que irá investir em qualificação permanen-
te de formação de professores e equipe técni-
ca no enfrentamento das vulnerabilidades dos 
alunos no combate às drogas, bem como pro-
teção à família, fortalecimento e atendimen-
to à criança e adolescente com diferentes po-

líticas educacionais”, destacou a parlamentar.  
 
 O seminário contou com a presença do 
professor referência e especialista em Educa-
ção, Léo Fraiman, que abordou os cuidados que 
devem ser adotados neste retorno, bem como 
promoção da saúde emocional. O programa 
Escudos tem o apoio da Secretaria Nacional de 
Cuidados e Prevenção às Drogas (SENAPRED), 
órgão ligado ao Ministério da Cidadania.

 Já com recurso garantido, a de-
putada federal Professora Dorinha asse-
gurou para 2021 construções de esco-
las em vários municípios do Tocantins.  
 
 São mais de R$ 43,1 milhões para a 
Educação, que irão beneficiar milhares de 
alunos no Estado, sendo que algumas destas 
construções já estão em andamento, é o caso 
dos municípios de Lizarda, Peixe, Porto Na-
cional, São Bento e São Valério da Natividade.  

 “Sigo empenhada para que alunos e 
professores de todo o nosso Tocantins rece-
bam a melhor infraestrutura na garantia de 
uma Educação de qualidade a todos”, pontuou.  
 
 Já nos municípios de Campos Lindos, 
Guaraí, Lajeado, Marianópolis, Araguatins, Ca-
seara,  Colinas e Goianorte, as obras ainda se-
rão licitadas neste ano e a previsão também é 
de que seja iniciadas até dezembro.

DORINHA DESTINA MAIS DE R$ 43,1 MILHÕES PARA OBRAS DE 
ESCOLAS NO ESTADO SOMENTE NESTE ANO  

R$ 500 MIL PARA POLÍTICAS PÚBLICAS DE PREVENÇÃO 
SOBRE DROGAS  



 Em apoio à abertura de agências do Insti-
tuto Nacional de Seguro Social (INSS) em municí-
pios do Tocantins, a deputada federal Professo-
ra Dorinha participou, em julho, do evento para 
assinatura do Acordo de Cooperação Técnica 
entre a Associação Tocantinense de Municípios 
(ATM) e o INSS. O acordo propõe o apoio dos mu-
nicípios, com infraestrutura para instalação de 
postos de atendimentos dos postos do instituto.  

 “Essa medida com certeza irá fazer total 
diferença na vida da população, que precisa dos 
serviços do órgão. Mais de 80 prefeitos estive-
ram presentes e, com eles, pude reafirmar o 
meu compromisso com o Tocantins”, frisou. O 
encontro obedeceu todas as normas sanitárias 
preconizadas pelos órgãos de saúde no enfren-
tamento a Covid-19.

 Agora é Lei: Após trabalho assíduo da de-
putada federal Professora Dorinha no Congres-
so Nacional pela inclusão de Assistentes Sociais 
na Educação Básica em todo o País, em especial 
no Tocantins, foi sancionado pelo presidente da 
república o Projeto de Lei 3.688/2000, que ori-
ginou Lei 13.935/2019.
 
 “Na Câmara atuei fortemente pela aprova-
ção do PL 3.688/2000, que buscava a melhoria 
da qualidade do processo de ensino-aprendiza-
gem com o atendimento social e psicológico aos 
alunos. Logo, no Congresso Nacional lutei pela 
derrubada do Veto presidencial ao PLC 60/2007, 

ainda em outubro de 2019. E, obtivemos vitória 
com a aprovação da Lei pelo parlamento em de-
zembro de 2019”, explicou.
 
 Atualmente, na Comissão de Segurida-
de Social e Família da Câmara dos Deputados, 
a parlamentar segue trabalhando em defesa da 
Assistência Social. Segundo ela, ter Assistentes 
Sociais nas escolas públicas é garantir um mun-
do com mais igualdades de direitos e acesso da 
população às políticas sociais, como a saúde, 
educação, previdência social, habitação, assis-
tência social e cultura.

GARANTIA DE ASSISTENTES SOCIAIS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA 

POSTOS DO INSS NOS MUNICÍPIOS TOCANTINENSES  



 Sabendo da importância da democratiza-
ção do ensino superior para jovens e adultos do 
nosso País e dos investimentos que são necessá-
rios para ofertar um ensino de qualidade, a depu-
tada federal Professora Dorinha tem trabalhado 
para assegurar aos tocantinenses mais recursos à 
Educação, totalizando o montante de mais de R$ 
173 milhões às duas universidades e à instituição.  
 
 Por isso, em três mandados represen-
tando o Estado, a parlamentar garantiu à Uni-
versidade Federal do Tocantins (UFT), cerca 
de R$ 153 milhões, a Universidade Federal do 

Norte do Tocantins (UFNT), que, inclusive, as-
segurou emenda para construção dos campus 
de Xambioá e Guaraí, R$ 4,4 milhões, como 
também para os do Instituto Federal do Tocan-
tins (IFTO), aproximadamente R$ 16 milhões.  
 
 Prova disso, é que, recentemente, o cam-
pus da UFT/UFNT de Tocantinópolis pôde ofer-
tar, pela primeira vez, 40 vagas ao processo 
seletivo para o curso de Direito. “Uma grande 
vitória para todos os tocantinenses! Muito reali-
zada em poder contribuir com a transformação 
da vida de vários jovens”, destacou.

LÍDER DA BANCADA FEMININA, DORINHA ATUOU NA 
TIPIFICAÇÃO DO CRIME DE PERSEGUIÇÃO  

 
  Sob a liderança da deputada Professora Dori-
nha tornou-se realidade mais uma pauta da Bancada 
Feminina: a Lei 14.132/21, que tipifica a criminaliza-
ção do crime de perseguição (Stalking). “Uma gran-
de vitória para nós mulheres, que pude muito contri-
buir estando à frente da Bancada Feminina”, disse.  
 
  Portanto, desde abril deste ano, a Lei inclui 
no Código Penal o crime de perseguição, prática 
também conhecida como “stalking”. O número de 
casos desse tipo de crime, com o uso de redes so-
ciais, tem se tornado preocupante. Vários países já 
tipificaram a perseguição.

UFT, UFNT E IFTO SÃO CONTEMPLADOS COM MAIS DE R$173 
MILHÕES EM EMENDAS DESTINADAS POR DORINHA
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