
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 00037/2018 

 

 

 

 

Outorga o Título Honorífico de Cidadã Paraisense à 

senhora ELENIR DIVINA DA SILVA e dá outras 

providências 

 

 

Faço saber que a Câmara Municipal  de Paraíso do Tocantins, no uso das 

suas atribuições legais, APROVA e Eu, Prefeito, SANCIONO  a presente Lei: 

 

Art. 1º Fica outorgado o Título Honorífico de Cidadã Paraisense à 

Senhora Elenir Divina da Silva, em reconhecimento dos seus relevantes 

serviços prestados ao desenvolvimento humano de Paraíso. 

 

Parágrafo Único. A Senhora Elenir Divina da Silva, é natural de Itaberaí- 

Goiás, e, reside em Paraíso do Tocantins, 10 de agosto de 1980. E desde 1982, 

ingressou na política, sempre filiada ao MDB, e contribuindo para uma 

sociedade mais justa e mais humana através do seu trabalho. 

 

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a proceder a entrega do 

honraria à homenageada, juntamente com este Poder Legislativo, em data 

específica. 

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

 

Gabinete do Vereador, 12 de setembro  de 2018. 

 

 

 

 

Vauro Zé Lampreia 

Vereador (MDB) 

 

 

 

 



BREVE HISTÓRICO DE ELENIR DIVINA DA SILVA 

 

 

 

Elenir Divina da Silva é natural da cidade de Itaberaí – Goiás, e chegou a 

Paraíso do  Tocantins em 10 de agosto de 1980, acompanhando seus pais José 

da Silva e Eli Lúcia e Silva, e seus dois irmãos Elenilson e Cleidemar. 

 

Em 1982 começou a trabalhar na Campanha do Dr. Moisés Avelino à Prefeitura 

de Paraíso e foi aí que conheceu a família do MDB no qual está até hoje 

militando com muita honra. 

Casou-se em 1984 com Juarez Tomaz da Silva, constituiu a sua família e teve 

dois filhos, Patrícia e Daniel. Hoje tem três netos, Samuel, José Vitor e Heloisa, 

que são a razão da sua vida. 

 

Foi coordenadora do Centro de Convivência do Idoso na gestão do Prefeito 

Arnaud Bezerra, prestou serviços no SINE de Paraíso; no projeto Comunidade 

em Ação que foi desenvolvido pelo Prefeito Dr. Moisés Avelino. Foi gestora do 

Programa Bolsa Família, e atualmente está trabalhando no curso de  geração de 

renda, conjuntamente com os cursos desenvolvidos no Centro de Vivência do 

Idoso. 

 

Portanto, Elenir é uma senhora dona de casa, militante política, batalhadora, 

aguerrida e digna desta homenagem pelos seus relevantes serviços prestados ao 

desenvolvimento desta terra. 

 

 

 

 


