
REQUERIMENTO Nº 00079/2018 

 

 

 

Ao Excelentíssimo Senhor 

Prof. Deley Oliveira 

Presidente da Câmara Municipal 

Nesta 

 

 

Senhor Presidente,  

 

 

O Vereador que este subscreve, vem respeitosamente, requerer que, após 

ouvido o plenário seja encaminhado EXPEDIENTE ao senhor Prefeito 

Municipal, solicitando que seja feita a instalação de lâmpadas ao entorno do  

Campus da UNEST, que fica localizado no Setor Milena, em que se constata 

que, há precariedade de iluminação tanto no acesso pela Avenida 

Transbrasiliana, entre o setor Interlagos e o Milena, bem como no entorno da 

Universidade, o que facilita a ação de bandidos praticando roubos, assaltos e 

avarias em veículos e motos. 

A UNEST é uma das principais universidades de Paraíso e região do Vale 

do Araguaia, que tem uma quantidade considerável de alunos, mas que, em 

virtude da escuridão, está se tornando um local visado pelos marginais que, 

encontram ali um espaço perfeito para suas ações de violência, visto que, a 

iluminação é precária, longe do centro da cidade, e, muitos alunos circulando 

que se tornam vítimas vulneráveis. 

É comum a ocorrência de roubos e assaltos, inclusive, recentemente 

houve  assalto de veículos. 

 

Gabinete do Vereador, 13 de abril de 2018. 

 

 

 

Whisllan  Maciel 

Vereador (PSDB) 

 

 

REQUERIMENTO Nº 00091/2018 

 

 



 

Ao Excelentíssimo Senhor  

Prof. Deley Oliveira 

Presidente da Câmara Municipal 

Palmas - Tocantins 

 

 

Senhor Presidente,  

 

 

A Vereadora que este subscreve, vem respeitosamente requerer que, após 

aprovação em plenário, seja encaminhado expediente ao senhor Prefeito 

Municipal, solicitando a implantação da UMA – Universidade da Maturidade 

em Paraíso do Tocantins, em parceria com a UFT- Universidade Federal do 

Tocantins. 

 

Este pedido faz-se necessário, pela grande quantidade de pessoas idosas 

em nosso município e região, que vêm pedindo esta oportunidade de melhorar a 

qualidade de vida através desta forma inovadora de educação superior. 

 

Com certeza esta iniciativa muito contribuirá  para a promoção da 

qualidade de vida das pessoas idosas, atribuindo a elas a inserção ao universo da 

boa convivência, do exercício mental, do desafio, do conhecimento e dinâmicas 

de bem vier, o que elevará sobretudo, a qualidade de vida destas pessoas valiosa. 

 

 

Gabinete da Vereadora, 04 de maio de 2018.   

 

 

 

Josefa Araújo 

Vereadora (MDB) 

 


