
INDICAÇÃO Nº 00030/2018 

 

“Requer junto ao Governador, o desencadeamento 
dos trâmites formais visando a doação de uma área 
para a instalação de um Campus da UNITINS neste 
Município de Paraíso do Tocantins” 

 
 
Ao Excelentíssimo Senhor 

Prof. Deley Oliveira 
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta 
 
 
 
Senhor Presidente, 
 
 

Os Vereadores que este subscrevem, vem respeitosamente, após ouvido o 
Plenário e a devida aceitação por parte da Mesa Diretora, seja encaminhado ao 
Governador do Estado, expediente requerendo o desencadeamento dos trâmites 
formais visando a doação de uma área para a instalação de um campus da 
Universidade Estadual do Tocantins – Unitins na cidade de Paraíso do Tocantins, 
para atender a Região Vale do Araguaia. 
 

Os vereadores têm conhecimento de tratativas, realizadas ainda no ano de 
2010 em reunião do Chefe do Executivo Estadual com lideranças religiosas e 
empresariais no município de Paraíso, na gestão do então governador Carlos 
Henrique Gaguim, para a doação de uma área que seria destinada à implantação do 
campus da UNITINS. 
 

Consideramos que a criação do campus da Unitins de Paraíso um projeto de 
extrema importância para alavancar a educação de nível superior da região do Vale 
do Araguaia, atendendo a estudantes de 17 municípios e a uma população de mais 
de 133 mil pessoas. 

 
Enquanto Diretor da UVET União dos Vereadores do Estado do Tocantins, 

para a Região do Vale do Araguaia, o Vereador Whisllan Maciel tem promovido a 
unidade em torno de uma identidade Regional, com o aval e o apoio de todos os 
seus pares, na pessoa de seu Presidente Professor Deley Oliveira. Criamos o MOVA 
Movimento de Valorização do Vale do Araguaia (grupos no Facebook e WhatsApp 
aberto para toda sociedade da região). E ainda o Parlamento do Araguaia que reúne  
 
 
 
 



os 157 Vereadores da região, através do qual produzimos vários documentos 
repercutindo a Campanha “Paraíso polo Universitário Já”. Também por iniciativa 
da sociedade foi criado o “Movimento de Secundaristas, Universitários e 
Professores pró Campus da Unitins” que se articulam através das redes sociais. 
 
Contando com a aprovação dos meus pares e acreditando que desta forma, 
estaremos criando um ambiente propício para que um sonho de ver Paraíso como 
polo Universitário da Região, venha se torne realidade. 
 
 
 
 
Gabinete do Vereador Whisllan Maciel, 09 de maio de 2018. 
 
 
 
 
 
Whisllan Maciel      Prof. Deley Oliveira 
Vereador Diretor da UVET     Vereador – Presidente 
Representando 157 Vereadores 
Da Região Vale do Araguaia 
 
 
 
 
Beto da Goiás      João Camargo 
Vereador       Vereador 

 

 

 


