
INDICAÇÃO Nº 00035/2019 

 

Solicita aos Deputados Federais,  Professora Dorinha 

Seabra  e Osires Damaso, lutarem por um polo da 

UFT em Paraíso. 

 

 

Ao Excelentíssimo Senhor 

JoãoCamargo 

Presidente da Câmara Municipal  

Nesta 

 

 

Senhor Presidente,  

 

 

Os  Vereadores  que este subscrevem vêm respeitosamente, requerer que, 

após apresentação em plenário e a devida aceitação por parte da Mesa Diretora, 

seja encaminhado expediente às Excelentíssimas Senhoras Deputadas Federais 

Dorinha Seabra  Resende e Osires Damaso, solicitando que eles articulem, 

juntamente com a bancada federal do Tocantins, a continuidade da luta pela 

criação e instalação de um polo da Universidade Federal – UFT,  nesta cidade de 

Paraíso do Tocantins. 

 

Há mais de 10 anos, o povo de Paraíso vem lutando pela criação de um 

Campus da UFT nesta cidade, visto que, além de ser um dos centros urbanos 

mais importantes do Estado do Tocantins, está localizada numa região polo, em 

que poderia atender diretamente, todas as cidades localizadas na região central 

do Estado, compreendendo principalmente o Vale do Araguaia. 

 

Ocorre que, quando foi criada a Unitins – Universidade do Estado do 

Tocantins, Paraíso foi beneficiado com um Campus, em que logo depois, por 

questões de cunho político, este campus foi desativado, mediante a garantia do 

governo de que viriam outros cursos para esta cidade; e, quando do 

encanpamento da Unitins, pela Universidade Federal, foram mantidos em 

atividade os demais Campus, e, este de Paraíso continuou inativo, em que por 

mais que lutem os munícipes, a voz do povo continua sem ser ouvida. 

 

 

 



 

Ante ao exposto, vimos solicitar às Senhoras Deputadas que, juntamente 

com os demais Deputados deste Estado, instituam uma força tarefa com o 

objetivo de contemplar Paraíso com um Polo da UFT, por uma questão de 

justiça e merecimento. 

 

Queremos que as Senhoras Deputadas, sejam a nossa voz, em que fará o 

Governo Federal ouvir Paraíso e região do Vale do Araguaia, pela criação deste 

Polo da UFT em nossa cidade. 

 

 

 

 

Gabinete do Vereador, 30 de março de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Deley Oliveira    Vanessa Alencar Pinto 

Vereador (PSC)      Vereadora (DEM) 

 

 

 

 


