INFORMATIVO
DEZ/2021

MAIS DE R$ 218
MILHÕES PARA
INFRAESTRUTURA

COM PROTAGONISMO
DE DORINHA, NOVO
FUNDEB VAI À SANÇÃO

COM DORINHA, CRESCE O NÚMERO DE PROPOSIÇÕES
DELIBERADAS NA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

RECURSOS
Garantir mais investimentos em Educação, Saúde, Infraestrutura, Agricultura, Segurança Pública, Esporte,
Desenvolvimento Social aos 139 municípios do Tocantins é compromisso da deputada federal Professora
Dorinha (DEM/TO). Para isso, a parlamentar destinou, em três mandatos representando o Estado (2011 a
2021), mais de R$ 1 bilhão em recursos para ofertar mais qualidade de vida à população.
O montante de R$ 1.121.203.865,68 foi assegurado por emenda individual, de Bancada ou através de articulação junto ao Governo Federal.
Educação R$ 394.480.715,93
Saúde R$ 329.600.063,99
Infraestrutura R$ 218.848.959,97
Agricultura R$ 83.200.956,33
Segurança Pública R$ 69.171.186,90
Esporte R$ 20.489.808,56
Desenvolvimento Social R$ 5.412.174,00
TOTAL DE R$ 1.121.203.865,68

AGORA É LEI: DORINHA CELEBRA SANÇÃO DO PROJETO QUE ATUALIZA A LEI
QUE REGULAMENTA O NOVO FUNDEB

Com a sanção do Projeto de Lei 3418/21, de autoria
da deputada Professora Dorinha, transformada na Lei
14.276/21 de 27 de dezembro de 2021, será possível,
a partir de agora, o pagamento de data-base, rateios,
progressões salariais e bonificações em todo o País.

no Congresso Nacional, com foco na garantia de
qualidade e equidade Educacional da Educação
Pública brasileira, o Fundo de Manutenção e Desen- volvimento da Educação Básica (FUNDEB) já
entrou em vigor neste ano e, por isso, já conta com
maior volume de recursos para Estados e MunicíNo Tocantins, a data-base foi paga no último dia 29 pios. Isso significa que o montante mais que dobra
de dezembro e foram contemplados os Profissionais até 2026, ou seja, amplia em 13 pontos percentuda Educação, que juntos constroem a Escola e uma ais os recursos destinados à Educação, a partir da
Educação melhor para todos: merendeiras, profes- regulamentação do Fundo, por meio do Decreto do
sores, vigias, secretários escolares, bibliotecários, Governo Federal 10.656 de 22 de março de 2021.
assistentes de alunos, auxiliares de serviço, equipes
técnica e diretiva; psicólogos e assistentes sociais. A parlamentar foi relatora da Proposta de Emenda
Constitucional 15/15 transformada na Emenda ConsSegundo o Executivo, o pagamento da data-base con- titucional 108/20 e autora do Projeto de Lei, 4372/20
templa os anos de 2015 até 2018. “Um sonho que que tratou da regulamentação do Fundo, o que pôde
se tornou realidade após muitos anos de luta! É a garantir, a partir deste ano até 2026, 23% de repasvalorização e priorização dos Trabalhadores em Edu- se da União de forma progressiva (Lei 14.113/2020).
cação! Sigo comprometida com a Educação do País, Nesse contexto, Professora Dorinha é reconhecida
em especial com a do Tocantins. Valorizar os nossos como autoridade em Educação por senadores e deprofissionais é garantir uma melhor Educação para putados de todo o País e deixou sua marca na histótodos! Educação é investimento!”, destacou Dorinha. ria como a mentora das transformações que o FUNDEB promove. “Temos que enxergar os custos com
Atuação Nacional
Educação como investimento, porque assegurar mais
É importante pontuar que, após o empenho e tra- recursos é mostrar qual tipo de nação queremos nos
balho da deputada Professora Dorinha (DEM/TO) tornar”, disse Dorinha.
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GARANTIA DE VACINAS PARA OS PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO É UMA
LUTA CONSTANTE DA DEPUTADA PROFESSORA DORINHA
Prova disso é que, segundo dados do Integra Saúde
do Governo do Estado do Tocantins, até o dia 22 de
novembro, 80.744 mil Trabalhadores da Educação
foram vacinados com as duas doses (41.823 com a
primeira e 38.921 com a segunda) e 332 com uma
única dose.
Para que isso ocorresse, a deputada participou ativamente de inúmeras reuniões, audiências públicas
com os Ministros da Saúde, Marcelo Queiroga e da
Educação, Milton Ribeiro, na busca de soluções e da
vacinação imediata.

Os Trabalhadores da Educação do Tocantins têm colhido os esforços da deputada Professora Dorinha
pela inclusão deles no grupo prioridade do Plano Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde: uma luta
que é realizada pela parlamentar desde outubro de
2020, momento em que a pasta anunciou o cronograma de vacinação no País.

Nesse contexto, Dorinha fez parte do movimento
#VacinaJá para os trabalhadores da área: professores, merendeiras, vigias, secretários escolares e todos os que compõem o quadro escolar.
Além disso, a parlamentar também 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).

COM R$ 3,7 MILHÕES DESTINADOS POR DORINHA, HOSPITAL DE AMOR
REALIZA MAIS DE 18 MIL ATENDIMENTOS
Referência no tratamento de câncer no País, o Hospital de Amor recebeu emenda parlamentar da deputada federal Professora Dorinha, entre 2016 e 2021,
R$ 3,7 milhões. O montante é para custeio e construção da unidade, em Palmas (TO). Nesse sentido,
resultado do trabalho da parlamentar, em 2020, a
unidade recebeu 1.631 pacientes de 100 municípios
tocantinenses com a realização de 18.027 atendimentos.
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O hospital realiza serviços de prevenção, consultas,
quimioterapia de pacientes com câncer. “O Hospital
de Amor muito tem contribuído com a saúde dos
tocantinenses. É muito bom saber que os recursos
destinados por mim fazem a diferença na vida das
pessoas que precisam de tratamento”, destacou a
parlamentar.

DEPUTADA DORINHA ASSEGURA MAIS RECURSOS PARA
OS POVOS INDÍGENAS DO TOCANTINS
Atenta às proposições que tramitam na Câmara
dos Deputados e que atendem as necessidades
dos povos indígenas, a deputada federal Professora Dorinha (DEM/TO) votou favorável pela Medida
Provisória nº 1054, de 2021, que abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da Justiça e
Segurança Pública (Funai), da Defesa e da Cidadania, no valor de mais de R$ 235,5 milhões.
Desse valor, a maior parte, R$ 173,3 milhões, será
destinado para a compra e distribuição de alimentos a povos tradicionais, para manutenção da segurança alimentar em ações de combate à pandemia
da Covid-19.
Para o Ministério da Justiça serão garantidos mais
de R$ 41 milhões, que devem assegurar recursos
à Fundação Nacional do Índio (Funai) para a contratação temporária de pessoal com o objetivo de
reforçar equipes que trabalham nas barreiras sanitárias.

“Garantir mais recursos aos indígenas é valorizar as
O montante também será aplicado na compra de nossas raízes. No Tocantins são mais de 15 mil indícestas de alimentos para essas comunidades para ga- genas de várias etnias, distribuídos em 213 aldeias.
rantir o isolamento dos povos indígenas e evitar que De 2011 a 2021 foram 22 milhões em recursos que
eles se desIoquem aos municípios. A partir de agora destinei aos povos indígenas do Tocantins como parlamentar”, explicou.
o texto segue para apreciação do Senado Federal.

DORINHA GARANTE CASA DA MULHER BRASILEIRA EM PALMAS E OBRA
DEVE SER INICIADA NO INÍCIO DE 2022

Com a gestão da deputada federal Professora Dorinha, em Brasília (DF), em parceria com a prefeita
Cinthia Ribeiro (PSDB/TO), a construção da Casa da
Mulher Brasileira, no valor de R$ 5,8 milhões, deve
ser iniciada no início de 2022.

“O enfrentamento da violência contra a mulher é
mais que uma questão de ordem privada. Ele exige a aplicação de políticas e estratégicas realizáveis
mediante ações integradas de múltiplas instituições.
Precisamos trazer acolhimento/soluções para essas
mulheres e a unidade, com certeza, irá proporcionar
A unidade será responsável por acolher mulheres isso a elas. Um grande avanço em defesa do direito
que sofreram algum tipo de violência, seja ela física, das mulheres”, comemorou Professora Dorinha.
psicológica, sexual, moral ou material.
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INFRAESTRUTURA
Mais de R$ R$ 218,8 milhões em recursos para Infraestrutura foram levados pela deputada Professora Dorinha durante os três mandatos como parlamentar a dezenas de municípios tocantinenses.
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 todos os municípios citados estão praticamente concluídas, faltando, em alguns casos, apenas meio-fio e calçadas.

R$ 32,7 MILHÕES EM EQUIPAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO, DESTINADOS POR
DORINHA, JÁ CONTEMPLAM MUNICÍPIOS DO TOCANTINS
Municípios do Tocantins já foram contemplados com
mais de R$ 32,7 milhões destinados pela deputada
Professora Dorinha (DEM/TO) à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).
O montante tem como objetivo dar suporte às várias
famílias tocantinenses que sobrevivem da Agricultura Familiar, por meio da aquisição de maquinários
(caminhões basculantes/ coletores de lixo e tratores).
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As máquinas já foram entregues aos municípios de:
Abreulândia, Ananás (Associação Comunitária); Araguaçu, Arapoema, Brejinho de Nazaré, Chapada da
Natividade, Divinópolis, Formoso do Araguaia, Goiatins, Itacajá, Lajeado, Marianópolis, Maurilândia,
Novo Acordo, Pedro Afonso, Ponte Alta do Bom Jesus, Pugmil, Recursolândia, Rio Sono, Silvanópolis,
Santa Terezinha, Tocantínia (Associação de Produtores Rurais da Fazenda Poço Azul) e Tupiratins.

PROFESSORA DORINHA CELEBRA ASSINATURA DE CONCESSÃO
PARA DUPLICAÇÃO DA BR-153
Após empenho da deputada Professora Dorinha,
juntamente com Bancada Federal, para que o Tocantins obtivesse prioridade na obra de duplicação
da BR-153, a parlamentar celebrou a assinatura
do Contrato de Concessão, em 1º de outubro. São
mais de 14 bilhões em investimentos que contemplarão o trecho de Anápolis (GO) à Aliança (TO).
O documento foi firmado pelo Governo Federal,
por meio do Ministério da Infraestrutura (MInfra)
e da Agência Nacional de Transportes Terrestres
(ANTT), após ajustes do Tribunal de Contas da União
(TCU).

zadas pela Corte de Contas. Um importante avanço”,
destacou.

Neste primeiro momento, a obra contempla o Tocan“Uma resposta positiva da Corte aos nossos pedi- tins em 178,9 quilômetros nos municípios de Talisdos. A duplicação da rodovia representa muito para mã, Alvorada, Figueirópolis, Cariri do Tocantins, Duetodos os tocantinenses, por se tratar de uma pauta ré e Gurupi. No Estado, a BR-153 vai de Norte a Sul
altamente relevante para a economia do Estado. A do Estado, o que compreende uma extensão de mais
população só tem a ganhar com as adequações reali- de 600 quilômetros.

DORINHA DESTINA MAIS DE R$ 43,1 MILHÕES PARA OBRAS DE ESCOLAS NO
ESTADO SOMENTE EM 2021
Já com recurso garantido, a deputada federal Professora Dorinha assegurou para 2021 construções
de escolas 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 Nacional, São Bento e São Valério da Natividade.

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

UFT, UFNT E IFTO SÃO CONTEMPLADOS COM MAIS DE R$ 173 MILHÕES EM
EMENDAS DESTINADAS POR DORINHA
sidades e ao Instituto.
Por isso, em três mandados representando o Estado,
a parlamentar garantiu à Universidade Federal do
Tocantins (UFT), cerca de R$ 153 milhões, a Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT), que,
inclusive, assegurou emenda para construção dos
campus de Xambioá e Guaraí, R$ 4,4 milhões, como
também para os do Instituto Federal do Tocantins
(IFTO), aproximadamente R$ 16 milhões. Prova disso,
Sabendo da importância da democratização do en- é que, recentemente, o campus da UFT/UFNT de Tosino superior para jovens e adultos do nosso País e cantinópolis pôde ofertar, pela primeira vez, 40 vagas
dos investimentos que são necessários para ofertar ao processo seletivo para o curso de Direito.
um ensino de qualidade, a deputada federal Professora Dorinha tem trabalhado para assegurar aos to- “Uma grande vitória para todos os tocantinenses!
cantinenses mais recursos à Educação, totalizando o Muito realizada em poder contribuir com a transformontante de mais de R$ 173 milhões às duas univer- mação da vida de vários jovens”, destacou.
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CURSO DE FORMAÇÃO QUE DORINHA TROUXE AO TOCANTINS EM
PARCERIA COM A FIOCRUZ TEM CAPACITADO MULHERES
Responsável pela articulação, como líder da Bancada
Feminina na Câmara, e destinação de emenda parlamentar para realização de curso de formação para
mulheres no Tocantins, em parceria com a Fundação
Oswaldo Cruz (FioCruz), a deputada federal Professora Dorinha (DEM/TO) comemorou o andamento
do projeto. Isso porque, atualmente, o curso já está
no terceiro ciclo e contempla seis grupos de mulheres nos municípios de: Porto Nacional, Palmas, Novo
Acordo e Araguatins.

com a realização de oficinas; presença de assistentes
sociais e da Secretaria Municipal de Saúde de cada
município. São quatro ciclos com uma carga horária
de 180 horas. Tem sido muito gratificante”, explicou.
Instituição
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 geração/difusão de
científico e tecnológico como agente da cidadania.

“O curso de aperfeiçoamento tem acontecido e, com
certeza, traz ainda mais conhecimento às líderes
mulheres do Estado, trabalhadoras rurais e urbanas,
principalmente no enfrentamento às desigualdades
de gênero na construção de uma formação em promoção e vigilância em saúde, ambiente e trabalho.
Uma grande oportunidade de garantir em um futuro
próximo emprego e renda às suas famílias”, pontuou.
Segundo a coordenadora da FioCruz no Tocantins,
Judite Rocha, o projeto tem como foco implementar um curso de Formação em Promoção e Vigilância em Saúde, Ambiente e Trabalho com ênfase na
Saúde das Mulheres. “O projeto acontece também

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

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 transformaram em Leis. Todos em defesa dos direitos das mulheres, mais mulheres no Legislativo, maior representatividade feminina na política, proteção à mulher chefe de família, saúde da

mulher, entre outros de interesse do colegiado.
“O que buscamos foi construir consensos, garantir a
todas as mulheres seus direitos, escutar de maneira
plural, principalmente, fazer com que mais mulheres
ocupem espaços de poder e exerçam seu protagonismo, porque lugar de mulher é onde ela quiser”,
pontuou Professora Dorinha.
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DORINHA É ELEITA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Sendo referência na Educação do País, a deputada federal Professora Dorinha foi eleita, por unanimidade,
para presidir a Comissão de Educação na Câmara dos
Deputados.
Figura central na aprovação do FUNDEB à frente da
relatoria e reconhecida nacionalmente quando o assunto é Educação, atualmente a parlamentar ocupa
o cargo central do colegiado, local onde tramitam todos os Projetos de Lei relacionados ao tema.
“Para quem lida com a Educação, o colegiado é um
espaço extremamente importante 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.

MEDICINA: COM EMPENHO DE DORINHA, EDITAL DO REVALIDA
É PUBLICADO COM RETIFICAÇÕES
A partir de agora, médicos formados no exterior, em
especial os tocantinenses, terão a oportunidade de
fazer a prova em busca da revalidação de seus diplomas obtidos fora do País.
“Foi uma luta intensa da Comissão de Educação ao
realizar várias reuniões com o Ministro da Educação,
Milton Ribeiro, e com o Presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP), Danilo Dupas Ribeiro, para que o exame seja realizado com transparência e cumprindo a
lei”, explicou Dorinha.

Após apoio e trabalho da deputada Professora Dorinha, foi publicado no Diário Oficial da União (DOU)
em 1º de setembro o Edital do Revalida.

PROFESSORA DORINHA VIABILIZA SUSPENSÃO DAS PARCELAS DO FIES
Após trabalho e comprometimento da Comissão de
Educação, sob a presidência da deputada Professora
Dorinha, o Projeto de Lei 1133/2021, que pede pela
suspensão das parcelas de amortização do Fundo
de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior
(FIES) já está pronto para Pauta no Plenário; sendo
que isso só foi possível após o trabalho ativo da parlamentar pela aprovação do Requerimento de Urgência 761/21. Dessa maneira, o projeto deverá ser
votado, em breve, pelos parlamentares. Vitória da
Educação! Vitória dos Estudantes de todo o Brasil!
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SOB LIDERANÇA DE DORINHA, PL QUE TRATA DO PISO SALARIAL DOS
SECRETÁRIOS ESCOLARES SEGUE TRAMITAÇÃO NA CASA
Posteriormente a Comissão de Educação, sob a liderança da deputada Professora Dorinha, ter aprovado
o Projeto de Lei 3817/20 (27 votos a 7 pela valorização da categoria), que institui o piso salarial dos
Secretários Escolares, o texto segue tramitação ordinária na Câmara dos Deputados. Atualmente, o PL
está pronto para Pauta na Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público (CTASP). “Nosso objetivo é que o mais breve, após as apreciações nas
comissões pertinentes, o texto siga para pauta em
plenário. Continuarei lutando pelos secretários escolares que são tão importantes na gestão das escolas.

EM DEFESA DAS MULHERES, PROFESSORA DORINHA ATUOU NA
TIPIFICAÇÃO DO CRIME DE PERSEGUIÇÃO
Sob a liderança da deputada Professora Dorinha tornou-se realidade mais uma pauta da Bancada Feminina: a Lei 14.132/21, que tipifica a criminalização do
crime de perseguição (Stalking). “Uma grande vitória
para nós mulheres, que pude muito contribuir 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 sociais, tem se tornado
preocupante. Vários países já tipificaram a perseguição.

PROFESSORA DORINHA DEFENDE PAUTA QUE GARANTE 30%
DE MULHERES NA POLÍTICA
Em defesa de mais mulheres ocupando espaços de
poder, a deputada Professora Dorinha (DEM/TO)
apoia, na Câmara dos Deputados, a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) 18/2021, que visa garantir, no mínimo, 30% dos recursos do Fundo Partidário destinada a campanhas de mulheres vereadoras e deputadas, (estaduais, distritais e federais).
O texto também tem como objetivo assegurar, no

mínimo, 30% de propaganda partidária e vagas efetivas de cadeiras para mulheres. Um salto de 18%
para 30%. Atualmente, a PEC está pronta para entrar
na pauta de votações na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania (CCJC), sendo que o texto
já obteve parecer favorável Parecer do Relator, Dep.
Darci de Matos (PSD-SC).
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COM APOIO DE DORINHA, SEMANA DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A
MULHER SE TORNA LEI
O PL hoje está garantido pela Lei 14.164/21, que contou com o compromisso da parlamentar ao votar SIM
por todas as mulheres. “Trabalhar essa temática nas
escolas é muito importante, porque contribui com a
cultura do respeito desde cedo”, destacou a parlamentar.
O Projeto de Lei também tem como objetivo integrar
a comunidade escolar no desenvolvimento de estratégias para o enfrentamento das diversas formas de
violência.
Nesse contexto, voltado às mulheres, o Congresso
Nacional também aprovou projetos importantes na
área como o Projeto de Lei 1.291/2020, que originou Lei 14.022/20. O texto assegura que, durante
Colhendo os frutos do trabalho à frente da Bancada a pandemia da Covid-19, os órgãos de atendimento
Feminina da Câmara dos Deputados, finalizado em a vítimas de violência doméstica ou familiar devem
março deste ano, a deputada Professora Dorinha manter funcionamento pleno. Também foi asseguatuou para que o Projeto de Lei 598/2019, que insti- rada indenização para profissionais da saúde, como
tui a Semana Escolar de Combate à Violência contra também prioridade na vacinação de mulheres grávia Mulher, a ser realizada nas escolas públicas e priva- das e puérperas.
das, fosse aprovado e, em seguida, sancionado pelo
presidente da República.

GARANTIA DE ASSISTENTES SOCIAIS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA
3.688/2000, que originou Lei 13.935/2019.
“Na Câmara atuei fortemente pela aprovação
do PL 3.688/2000, que buscava a melhoria da
qualidade do processo de ensino-aprendizagem 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 dezembro de 2019”, explicou.
Atualmente, na Comissão de Seguridade Social
e Família da Câmara dos Deputados, a parlamentar segue trabalhando em defesa da AssisAgora é Lei: Após trabalho assíduo da deputada fetência Social. Segundo ela, ter Assistentes Soderal Professora Dorinha no Congresso Nacional pela ciais nas escolas públicas é garantir um mundo com
inclusão de Assistentes Sociais na Educação Básica mais igualdades de direitos e acesso da população às
em todo o País, em especial no Tocantins, foi sancio- políticas sociais, como a saúde, educação, previdênnado pelo presidente da república o Projeto de Lei cia social, habitação, assistência social e cultura.
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CONECTIVIDADE: PROFESSORA DORINHA CELEBRA INÍCIO DO LEILÃO 5G
APÓS TRABALHO ASSÍDUO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

Após anos de trabalho para que as escolas de todo o
País fossem inclusas no Edital 5G, inúmeras reuniões,
em Brasília (DF), com ministros do Tribunal de Contas
da União (TCU), deu início, o Leilão do 5G, na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), em 4 de
novembro.

“Agradeço em especial o ministro do TCU Raimundo
Carreiro, que emitiu parecer favorável à recomendação de incluir as escolas no Edital; a União Nacional
dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime); o
Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed); bem como a Associação Brasileira dos Operadores de Telecomunicações e Provedores de Internet
nos Diários Oficiais (Abramulti), em nome do presidente, Robson Lima”, disse Dorinha.

“Como Presidente da Comissão de Educação, nosso
objetivo foi trabalhar para que fosse garantido a alunos e professores de todo o País, a Conectividade.
Por isso, muito há o que ser celebrado, porque ofertar Educação de qualidade é garantir um futuro melhor para todos”, frisou.

A previsão, segundo o consta no edital, é de que o
Leilão 5G esteja disponível em todas as capitais até
31 de julho de 2022, seguindo o cronograma por ordem de habitantes, ou seja, da maior para a menor:
Dessa maneira, o Brasil é o primeiro País da América cidades com mais de 500 mil habitantes (até julho de
Latina a ofertar o 5G, com a perspectiva de que a li- 2025); mais de 200 mil habitantes (até julho de 2026);
citação movimente R$ 169 bilhões nos próximos 20 mais de 100 mil habitantes (até julho de 2027), e nos
anos, segundo estimativas da Agência.
municípios com mais de 30 mil habitantes (até julho
de 2028).

AGORA É LEI: AFASTAMENTO DE GESTANTES NO TRABALHO
É ASSEGURADO
Agora está garantido em Lei, isso porque 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 estão amparadas pela Lei 14.151/21. Como líder da Bancada Feminina, biênio 2019-2021, a parlamentar trabalhou
para que esse PL se tornasse realidade.
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EDUCAÇÃO SUPERIOR: COM APOIO DE DORINHA, CONGRESSO GARANTE
RECURSOS PARA O PAGAMENTO DE BOLSAS DA CAPES
Entendendo a relevância da recomposição de Orçamento no pagamento de bolsas no âmbito da pós-graduação stricto sensu da CAPES, o Congresso
Nacional aprovou os Projetos de Lei do Congresso
Nacional - PLNs 17 (R$ 4,1 bilhões) e 31 (R$ 721,3
milhões) no dia 11 de novembro.

dência na Comissão de Educação, tenho construído:
como ocorreu em reunião com a presidente da CAPES, Cláudia Toledo, no dia 9 de novembro”, destacou Professora Dorinha.

Neste contexto, do montante total do PLN 31, R$
276,2 milhões são voltados somente à Educação;
Isso significa a garantia de recursos para o pagamen- sendo que, R$ 146,9 milhões são especificamente à
to de programas de iniciação científica (mestrado e CAPES. O restante do recurso da proposta beneficia
doutorado), que estão pendentes desde setembro outros dez ministérios. Ao todo foram aprovados 11
deste ano, bem como manter os investimentos em projetos, um total de R$ 18,5 bilhões de ajuste no
2022.
Orçamento deste ano. A partir de agora, os projetos
seguem para sanção presidencial.
“Dessa maneira, as aprovações são resultado de um
trabalho contínuo de diálogo que, sob a minha presi-

PROFESSORA DORINHA DEMONSTRA APOIO À ASSISTÊNCIA SOCIAL POR
SER FAVORÁVEL AO ESTATUTO DA PESSOA COM CÂNCER
Além de ser protagonista na área da Educação, a deputada Professora Dorinha (DEM/TO) também tem
trabalho pela Assistência Social na Câmara dos Deputados. Prova disso é que a parlamentar votou a favor do Estatuto da Pessoa com Câncer (Projeto de Lei
1605/2019).

atendimento integral à pessoa com câncer por meio
do Sistema Único de Saúde (SUS).
“Os recursos já foram assegurados pelo Fundeb,
como um plano emergencial para recuperar as
aprendizagens perdidas durante a pandemia da COVID-19 às crianças e adolescentes de todo o País, que
precisem de tratamento contra a doença”.

Na prática, a medida visa promover condições iguais
de acesso a tratamentos ao tornar obrigatório o
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‘SUS DA EDUCAÇÃO’: PROJETO DE LEI DA DEPUTADA PROFESSORA
DORINHA TEM COMO PRIORIDADE RECUPERAR O ENSINO

Como autora do Sistema Nacional de Educação
(SNE), também conhecido como 'SUS da Educação',
a deputada federal Professora Dorinha (DEM/TO)
tem defendido o Projeto de Lei Complementar (PLP
25/2019) na Câmara Deputados. O texto, que visa
regular entre a União, DF, os Estados e os municípios
as políticas, os programas e as ações educacionais
em regime de colaboração, foi aprovado na Comissão de Educação e aguarda designação de relator na
Comissão de Finanças e Tributação.

ocorreu no Novo Fundeb. É importante que Sistema
esteja regulado, estruturado, a partir dos municípios
e escolas, na busca da redução das situações de conflito, ampliação do regime de colaboração e, oportunidade, de construção coletiva”, pontuou.
A entrega do relatório ocorreu durante solenidade
de lançamento do SNE pela Frente Parlamentar Mista da Educação (FPME) no dia 27 de outubro, que
tem como presidente, o deputado federal Professor
Israel (PV/DF).

Na prática, o PLP tem como foco estruturar as responsabilidades no âmbito da Educação para que sejam criados espaços, conselhos tripartites, para que
os gestores consigam atender todos os alunos da
Rede Pública de Ensino (municipais, estaduais e da
União) visando à garantia de professores, estrutura,
alimentação, bem como compartilhar esses recursos
para esse atendimento.

Segundo a parlamentar, o dever como representante da Educação no Congresso Nacional é garantir aos
estudantes o direito de apreender, bem como ofertar
uma Educação Pública de qualidade. “O SNE visa diminuir as desigualdades entre estados e municípios,
tendo como princípios básicos justiça e igualdade na
promoção dos direitos humanos; diversidade sociocultural e sustentabilidade socioambiental; equidade
na definição das políticas educacionais e na alocação
e repartição equilibrada de recursos públicos; entre
outros”, frisou.

“Após obter parecer favorável da Comissão de Educação, vejo com grande alegria esse momento de alinhavar esse texto de grande magnitude. Por isso, a
nossa ideia é realizar uma construção coletiva, como
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PRÊMIO DARCY RIBEIRO: COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PREMIA TRÊS
VENCEDORES, SENDO UM DELES INDICADO PELA DEPUTADA
PROFESSORA DORINHA

Como Presidente da Comissão de Educação na Câmara dos Deputados, a deputada Professora Dorinha (DEM/TO) presidiu, ainda no final de outubro,
a solenidade de entrega do Prêmio Darcy Ribeiro de
Educação 2021, concedido à Associação Nacional dos
Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES), ao Instituto Península (fui autora da
indicação) e à Professora Paula Beatriz Cruz. O Prêmio Darcy Ribeiro de Educação foi instituído em 1998
e regulamentado em 2000.

“Os agraciados são exemplos de inspiração e idealismo colocado em prática na defesa da Educação de
qualidade para todos os brasileiros, como Darcy Ribeiro sempre o fez”, destacou Dorinha.

Nesse sentido, ao Instituto Península, que foi indicado
pela parlamentar, Dorinha pontuou sobre o trabalho
relevante que o Instituto desempenha com maestria
no País pelo fortalecimento da carreira docente. “As
atividades do Instituto Península são múltiplas, mas
derivam todas, de uma única e acertada crença funA menção e outorga de medalha homenageia três damental: a de que o professor é o principal agente
pessoas e/ou entidades, que têm trabalhos ou ações de transformação para uma educação de qualidade.
em defesa e promoção da Educação no Brasil.
Parabéns”, finalizou.

PROFESSORA DORINHA DEFENDE REAJUSTE SALARIAL PARA AGENTES
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE ENDEMIAS
Em defesa dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS),
a deputada federal Professora Dorinha (DEM/TO)
tem atuado, na Câmara dos Deputados, em favor da
derrubada do Veto nº 44, que tirou o direito de reajuste do Piso Salarial dos ACSs, bem como dos Agentes de Combate às Endemias (ACEs), referentes à Lei
de Diretrizes Orçamentárias de 2022 (LDO) - PLN 3,
de 2021.

“Sei da importância dos ACSs e ACEs à sociedade.
Sabendo disso, defendo na Câmara dos Deputados,
por isso, também apresentei dois requerimentos: o
primeiro para apensar a PEC nº 14/2021 à PEC nº
22/2011, que trata do mesmo assunto e, o segundo
requerimento, para incluí-la na Ordem do Dia do Plenário.”
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DORINHA APOIA MULHERES EM PROJETO QUE DESTINA VAGAS DO SINE
PARA VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA
Em defesa das mulheres, a deputada Professora Dorinha votou favorável pelo Projeto de Lei 3878/20
que destina 10% de vagas de emprego pelo Sistema
Nacional de Empregos (SINE) para mulheres vítimas
de violência doméstica ou familiar, no dia 21 de outubro.
“Reafirmei o meu compromisso com todas as mulhe-

res do País, em especial, as tocantinense. Isso porque, a medida é uma forma de proteção e incentivo
às mulheres para que elas priorizem o seu acesso ao
emprego e consigam sair dessa situação de violência
doméstica”, pontuou. Atualmente, o texto está sob
apreciação do Senado Federal.

DORINHA CELEBRA APROVAÇÃO DO ADICIONAL DE 1% DO FPM, QUE GARANTIRÁ AOS MUNICÍPIOS TOCANTINENSES R$ 91 MILHÕES ATÉ 2025

Empenhada em levar mais recursos aos 139 municípios tocantinenses para as mais diversas áreas, a
deputada federal Professora Dorinha (DEM/TO) celebrou a promulgação do adicional de 1% do Fundo
de Participação dos Municípios (FPM) ao mês de setembro.

consigam cumprir os seus compromissos e levar mais
desenvolvimento à população. Isso significa mais investimentos em Educação, Saúde, Segurança e Infraestrutura", destacou a parlamentar.
Estimativas

Na Casa, a parlamentar votou sim pela aprovação no Ao Tocantins, segundo Estudos Técnicos da CNM, a
último dia 6 de outubro. O texto foi promulgado em estimativa é que os municípios recebam os seguin27 de outubro pelo Congresso Nacional.
tes valores de 1% do FPM de setembro de 2022 até
2025:
Dessa maneira, a previsão ao Tocantins é de que o .
primeiro repasse seja realizado a partir de 2022, com 2022 (0,25%): R$ 19 milhões
0,25% (19 milhões) e, de maneira gradual, chegando 2023 (0,25%): R$ 20 milhões
a 1% (R$ 91 milhões) em 2025, segundo a Confedera- 2024 (0,50%): R$ 42 milhões
ção Nacional dos Municípios (CNM).
2025 (1%): R$ 91 milhões
"Lutamos muito para que essa conquista fosse realidade aos nossos municípios. Com certeza será uma
ajuda significativa para que as cidades tocantinenses

Fonte: CNM
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DORINHA CELEBRA ANDAMENTO DE NOMEAÇÃO DE EQUIPES DA UFNT

do nosso Tocantins! Temos muito que celebrar, pois
foi uma luta árdua que tive durante os três mandatos
que represento o Estado”, explicou.
“Milhares de estudantes que sonham em cursar uma
graduação serão beneficiados, isso porque a Educação transforma vidas!”, disse.
O reitor da UFNT, Airton Sieben, informou que, “nomeamos praticamente todos os Cargos de Direção
(CD). Quanto às funções gratificadas (FG) já tivemos
duas designações”, explicou. Segundo ele, atualmente a gestão tem sido compartilhada, o que é bom,
pois proporciona mais dinâmica administrativa na
Instituição.
As seis novas Universidades do País, incluindo a Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT), já
têm montado o seu quadro de profissionais. Isso porque, a partir do dia 29 de setembro, a UFNT também
já estava apta para fazer a nomeação de suas equipes.

“Para conseguirmos a definitiva implantação da UFNT
precisamos aumentar nossa força de trabalho com os
códigos de vaga previstos na Lei nº 13.846, de 8 de
julho de 2019, que são ao total de 175 códigos, do
qual estamos solicitando a liberação escalonada,
sendo 70 para o ano de 2022”, pontuou.

“Um sonho que se tornou realidade para a Educação

POBREZA MENSTRUAL: PROFESSORA DORINHA DEFENDE
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ABSORVENTES
Em defesa das mulheres do nosso País, em especial
as estudantes de baixa renda, mulheres em situação
de vulnerabilidade, de rua e recolhidas em unidades
do sistema prisional, a deputada federal tem reafirmado o seu compromisso na derrubada do Veto nº
59 (distribuição gratuita de absorventes).

sessão do Congresso Nacional. Para obter vitória, é
necessária a maioria absoluta dos votos de deputados e senadores.

Isso porque, apesar do presidente ter sancionado a
lei que institui o Programa de Proteção e Promoção
da Saúde Menstrual (Lei 14.214/21), Bolsonaro decidiu vetar parte dos principais pontos do Projeto de
Lei 4968/2019 aprovado pelo Congresso Nacional,
em 7 de outubro.
“A distribuição gratuita foi um desses pontos vetados, mas iremos reverter essa situação. Nós merecemos dignidade e respeito. Vamos juntas!”, pontuou.
Os vetos devem ser analisados, em breve, durante
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DORINHA DEFENDE PL QUE PERMITE REPACTUAÇÃO COM O FNDE
PARA O ANDAMENTO DE OBRAS PARALISADAS
obteve com o apoio da deputada federal Professora
Dorinha (DEM/TO), mais uma vitória para Educação
na Câmara dos Deputados. Isso porque foi aprovado, em 26 de outubro, o Projeto de Lei 2633/2021,
que permite que os entes federados repactuem com
o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), termos de compromisso, referentes a obras
que estão paralisadas.
Pensando nisso, Dorinha apresentou duas emendas
e um destaque para que houvesse melhora no texto. Na prática, isso significa que as obras inacabadas
referentes à Educação sejam concluídas através de
uma nova licitação com repactuação do município
para o empenho de recursos destinados por emendas. Atualmente, o PL aguarda apreciação do Senado
Federal.

Com o objetivo de resolver pendências em obras
paralisadas da Educação Básica do País, o Tocantins

APROVADO: AO MENOS 60% DOS PRECATÓRIOS DO FUNDEB E DO FUNDEF
PARA OS PROFESSORES
fissionais do magistério (diretor, coordenador pedagógico, professor, etc) da Educação Básica da Rede
Pública de Ensino. Ou seja, assegura ao menos 60%
do valor dos precatórios respectivos às dívidas do
Fundef e do Fundeb para os professores do Ensino
Básico e Fundamental.
Nesse sentido, é importante destacar que o texto
aprovado expande a destinação dos percentuais
aos precatórios (ações referente a dívidas do Governo Federal já transitadas em julgado na Justiça).
Portanto, os estados são responsáveis por definir os
pagamentos de professores, inclusive, o Tribunal de
Contas da União (TCU) já se pronunciou sobre o assunto, quando definiu que a PEC dos Precatórios não
excluía os professores, mas também não dava a eles
o direito de receber os recursos, portanto, o pagamento não era destinado.

Precatórios: Pela valorização dos Professores de todo
o País, o Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, em novembro, com orientação favorável do
Democratas, o Projeto de Lei 10880/2018, que trata
da destinação de sobras orçamentárias do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bási- “Alguns estados, por exemplo, que já receberam dica e de Valorização dos Profissionais da Educação - nheiro dos precatórios do Fundef, não destinaram
(FUNDEB).
recursos para a remuneração dos professores. O que
nós votamos é uma garantia que, desse dinheiro dos
Com o apoio incondicional da deputada Professora Precatórios, o percentual vinculado aos professores
Dorinha (DEM/TO), aprová-lo, significa, na prática será pago”, explicou Dorinha. Atualmente, o PL é
que os recursos não utilizados serão para pagar pro- apreciado pelo Senado Federal.
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DEPUTADA DORINHA GARANTE CIRURGIAS ELETIVAS, POR MEIO DA
DESTINAÇÃO DE RECURSOS AO CONSÓRCIO DO VALE DO ARAGUAIA
tempo na fila”, pontuou Dorinha.
Segundo o presidente do Consórcio, prefeito de Marianópolis, Isaias Piagem, até o dia 31 de dezembro
mais dois mutirões serão realizados. “A previsão é de
que, após as duas ações, 350 pessoas já tenham passado pelos procedimentos”, explicou.

Vale do Araguaia: Na busca de viabilizar, diminuir filas e gerir recursos voltados à Saúde da população do
Tocantins, a deputada Professora Dorinha (DEM/TO)
destinou ao Consórcio do Vale do Araguaia, composto por 14 municípios, em três mandatos, R$ 62 milhões para os municípios que compõem o consórcio.

Também estiveram presentes: o deputado estadual
Nilton Franco e o presidente da Associação Tocantinense de Municípios (ATM) e prefeito de Talismã,
Diogo Borges. Além disso, na ocasião a parlamentar
aproveitou para anunciar repasse de R$ 857 mil para
a construção da Unidade de Saúde do Setor Itaporé,
em Cristalândia.

Dessa maneira, para falar sobre os recursos destinados à Saúde, a parlamentar participou, ainda no mês
de setembro de um encontro, em Brasília (DF), com
Resultado disso é que até o dia 22 de novembro, 289 os gestores de Abreulândia, Barrolândia, Caseara,
pessoas haviam realizado cirurgias eletivas por meio Cristalândia, Chapada de Areia, Divinópolis, Dois Irdo consórcio. “É a união de esforços para levar ao mãos, Lagoa da Confusão, Marianópolis, Monte Sancidadão tocantinense saúde de qualidade e menos to, Nova Rosalândia, Pugmil e Pium.

COM LIDERANÇA DE DORINHA, COMISSÃO DE EDUCAÇÃO AUMENTA EM
SEIS VEZES NÚMERO DE PROPOSIÇÕES DELIBERADAS
“Foram 400 horas de trabalho em conjunto em que
buscamos construir consenso e encontrar soluções
para as diferentes situações que enfrentamos ao longo do ano. Característica marcante do meu mandato,
que prima pelo diálogo e pela rapidez face às urgências das demandas que surgiram”, destacou Dorinha.

Sob a presidência da deputada federal Professora Dorinha (DEM/TO), o ano de 2021 foi marcante
para a história da Comissão de Educação: 281 proposições deliberadas, o que representa seis vezes
mais o número se comparado com os anos de 2019
(47) e 2018 (56), mesmo depois da retomada dos
trabalhos em virtude da pandemia da COVID-19.

Nesse sentido, os números revelam a intensidade dos trabalhos desenvolvidos pelos parlamentares da Comissão, foram 119
reuniões na Câmara dos Deputados, entre deliberativas, audiências e seminários, além de 24
reuniões técnicas, num total de 143 eventos.
“Um grande avanço, mas com a certeza de que há
muito a ser feito para assegurar a educação de qualidade que sonhamos para todos os brasileiros”, finalizou.
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