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Assunto: Denomina Colegio Municipal Elzita Ribeiro 

Vieira a nova Unidade Escalar situada no Bairro Everaldo 

Matos no Distrito de Aguada Nova Municipio de Lapao e 

da outras providencias.

L'.

I

1

Pga. Braulio Cardoso, 58 — Centro - Fone: (74) 3657-1224 — Lapao - Bahia - CEP 44905-000
CNPJ 16.250.755/0001-84

E-mail: camara.mar@hotmail.com - https://pm3.lapao.ba.leq.br/

mailto:camara.mar@hotmail.com
https://pm3.lapao.ba.leq.br/


|g|§§ ESTADODA BAHIA
||v] CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO
ffigL Pga. Br^ulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224- Lapao - BA - CEP 44905-000 

CNPJ 16.250.755/0001

APRESENTADO NASESSAO 
08D3NARIA /2020, de 17 de margo de 2020.PROJETO DE LEI l\|2

RECEBEMOS
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Denomina de Colegio Municipal Elzita Ribeiro 

Vieira a nova Unidade Escolar situada no Bairro 

Everaldo Matos no Distrito de Aguada Nova, 
Municipio de Lapao, Estado da Bahia.

APtOWDO pot UUItyMMDC

MLSIdente

A Camara Municipal de Lapao, Estado da Bahia, aprova:

Art. 15. Denomina de Colegio Municipal Elzita Ribeiro Vieira a nova Unidade Escolar 
situada no Bairro Everaldo Matos no Distrito de Aguada Nova, Municipio de Lapao, 

Estado da Bahia. :

Art. 25. O referido equipamento de propriedade do Municipio de Lapao recebera 

placa com a devida identificagao do homenageado.

Art. 35. Esta lei entrara em vigor na data da sua publicagao, revogadas as 

disposigoes em contrario.

Plenario Vereador Geova de Lima Sobrinho, em: 17 de margo de 2020.
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CLAUDIO JOSE RODRIGUES PAIJLO ROBERTO REIS SILVA

VereadorVereador



BIOGRAFIA DE DONA ELZITA RIBIERO VIEIRA

Nao existe escola ruim; existe aluno que nao quer estudar.

Elzita Ribeiro Vieira

Discorrer sobre uma pessoa como dona Elzita, com justiga e gratidao, e tarefa para 

muitas entrevistas, rodas de conversas com os filhos, vizinhos e pessoas mais 

velhas. Em torno da vida de dona Elzita ha muitas historias a serem contadas, 
compartilhadas e ate, descobertas. Apenas esse texto escrito em uma tarde, nao 

abarca urn acervo memorial de todas as a^oes que ela realizou no nosso municipio, 
principalmente em Aguada Nova, Salgada e Lagoa.

Mae protetora, lider religiosa acolhedora, conselheira sabia, esposa fiel e honrada, 
mulher determinada, devota forte - ciente da fe que escolheu. Nao vacilou 

nenhuma vez sequer sobre a religiao que, desde menina, optou seguir. Era uma 

catolica fervorosa, assidua. Todas as tardes rezava seus muitos tergos, em protegao 

a todos os filhos, afilhados, sobrinhos, netos, bisnetos e a comunidade a que 

pertencia. Suas novenas sempre tinham um foco: o coletivo. Em suas oragoes nao 

esquecia de ninguem.

Como professora, nao ensinava apenas o ABC, a tabuada. Tentou incutir em seus 

alunos a consideragao aos meais velhos, o respeito aos simbolos cfvicos, o capricho 

nas atividades escolares e no artesanato.

Dona Elzita nasceu em Morro do Chapeu no dia 14 de fevereiro de 1932 num ano 

de muita seca. Mas seu coragao sempre foi encharcado de amor a igreja. Durante o 

periodo que permaneceu naquela cidade, foi acolhida pela madrinha, dona Aida 

Cunegundes que Ihe ensinou a bordar, costurar, e todas as oragoes catolicas. 
Participou do grupo de oragao do Apostolado de Morro do Chapeu. Casou-se 

seu Macario em 09 de novembro de 1945 e teve tres filhas.

Chegou ao municipio de Lapao em 1947indo morar na Lagoa de Gaudencio, 
permanecendo ate 1951 quando se muda para Aguada Nova. Sua mae, Lidia 

Ribeiro Miranda, exerceu a fungao de professora por alguns anos, mas em meados 

de 1966 abandona o oficio para se tornar parteira, deixando dona Elzita como 

substituta.
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Em 1954 perde o esposo. Em 01 de Janeiro de 1957casa-se com seu Andre Da Silva 

Vieira em com quern teve 6 filhos, no entanto um vem a falecer em 1982 de 

acidente de carro, o que abalou dona Elzita, mas fortaleceu ainda mais a sua fe. 
Neste mesmo ano dona Elzita e seu Andre comemoram as bodas de prata. Dos 8 

filhos ainda vivos 4 permanecem em Aguada Nova, como tambem uma parte de 

seus netos e bisnetos.

Dona Elzita, em sua juventude, dedicou-se a alfabetizagao de criangas em Aguada 

Nova. A paixao pelo magisterio, mesmo sendo leiga, e uma heranga de sua avo, 
Angelo, que saia de fazenda em fazenda alfabetizando as criangas em Morro do 

Chapeu. Esse legado vem passando de geragao em geragao. Depois da avo, sua 

mae abragou o oficio, em seguida dona Elzita assumiu o lugar de sua mae. Hoje 

tern uma filha e 5 netos que seguiram a carreira de magisterio, sendo todos 

pedagogos.

Lecionou em sua propria casa na Rua Militao e na Rua da Palha nos ultimos anos da 

decada de 60 e toda a decada de 70. Nos anos 80 lecionou pela prefeitura de Irece, 

antes da divisao politica acontecer.

Ainda nos anos 80, dona Elzita foi escolhida para coordenar o projeto catolico da 

"Pastoral da Crianga"intitulado"Maes Guardianas". Em sua residencia recebia oito 

senhoras uma vez a cada 15 dias e as treinava com textos informativos sobre o 

cuidado de criangas e bebes como higiene, alimentagao, nutrigao, a importancia da 

amamentagao, hidratagao com o soro caseiro, e as motivavam com brincadeiras, 
jogos e musicas sobre a importancia de cuidar das criangas de maneira ludica e 

prazerosa.

Em Aguada Nova, com a ajuda de sua sogra, dona Maria Jose da Silva Vieira, ajudou 

a implantar o festejo do Senhor Bom Jesus, bem como, fundou o grupo catolico do 

Sagrado Coragao de Jesus tambem chamado de Apostolado da Oragao que persiste 

ate os dias atuais.

Dona Elzita foi uma lider nata em sua familia, ditava regras e valores como quern 

tinha certeza do que estava fazendo. Tinha carisma para a pregagao, e na Igreja 

catolica de Aguada Nova, durante muitos anos, foi catequista e realizava trabalhos 

artesanais como asas de anjos, flores para enfeitar o andor e ornamentos para 

enfeitar a Igreja em dias dos festejos do padroeiro Senhor Bom Jesus, da coroagao 

de Maria e da primeira sexta-feira do mes quando se comemora o dia do Sagrado 

Coragao de Jesus.
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Como professora dona Elzita foi rigida, dedicada e exigia dos alunos, respeito, 

disciplina em "sala de aula", dedicagao e estudo.

Com seus filhos exigia honestidade, disciplina e cumprimento dos mandamentos 

da Igreja. Todos os domingos arrumava os filhos e fazia todo mundo ira missa de 

domingo. Todos tiveram que fazer a primetra comunhao, crisma e casar na Igreja. 
Fez de tudo para que| seus filhos estudassem ate o segundo grau, e pra ela, o 

professor sempre tinha razao. A frase que mais ecoava em casa: nao existe escola e 

professor ruins, existem alunos que nao querem estudar, por isso nem venham 

reclamar de professor, eles sao seus segundo pai e sua segunda mae.

Vistoriava os boletins com cuidado. Tinha a chamada mesa redonda para observar 

se os filhos estavam mesmo fazendo todas as ligoes de casa.

Alem desse legado religiose e de letramento, dona Elzita tambem era benzedeira. 
Rezava criangas de "olhado", "vento caido", como tambem acudia os animais e 

pessoas engasgadas. Durante a Semana Santa, em sua casa nao podia xingar, 
gritar, cantar alto. Era pra ela, urn tempo de reflexao sobre a crucificagao de Jesus.

Enfim, dona Elzita deixa urn rico legado cultural e religiose para o muniefpio e seus 

8 filhos,31 netos,48 bisnetos e 15 tataranetos tern agora a responsabilidade de 

continuar as boas agoes que ela realizou durante seus 88 anos de vida onde quer 

que eles estejam.

E o muniefpio de Lapao expressa sua gratidao dando seu nome ao novo colegio de 

Aguada Nova.
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PROJETO DE LEI NS ^6 /2020, de 17 de margo de 2020.

Denomina de Colegio Municipal Elzita Ribeiro 

Unidade Escolar situada no Bairro
RECEBEMOS
Em IQ2} irOoDr^ 
AAv3\.*SQo CV\lvVcy^3n Vieira a nova 

Everaldo Matos no Distrito de Aguada Nova,

Municipio de Lapao, Estado da Bahia.‘"SSS'
A Camara Municipal de Lapao, Estado da Bahia, aprova:

nova Unidade EscolarArt. lg. Denomina de Colegio Municipal Elzita Ribeiro Vieira a
Distrito de Aguada Nova, Municipio de Lapao,situada no Bairro Everaldo Matos no 

Estado da Bahia. j

O referido eqdipamento de propriedade do Municipio de Lapao recebera
Art. 2-
placa com a devida identifica^ao do homenageado

Art. 32. Esta lei entrara em vigor na data da sua publica?ao, revogadas as 

disposi^oes em contrario.

Plenario Vereador Geova de Lima Sobrinho, em: 17 de mar?o de 2020.
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BIOGRAFIA DE DONA ELZITA RIBIERO VIEIRA

Nao existe escola ruim; existe aluno que nao quer estudar.

Elzita Ribeiro Vieira

Discorrer sobre uma pessoa como dona Elzita, com justiga e gratidao, e tarefa para 

muitas entrevistas, rodas de conversas com os filhos, vizinhos e pessoas mais 

da vida de dona Elzita ha muitas historias a serem contadas,
texto escrito em uma tarde, nao

velhas. Em torno
compartilhadas e ate, descobertas. Apenas esse 

abarca urn acervo memorial de todas as a^oes que ela realizou no nosso mumcipio,

principalmente em Aguada Nova, Salgada e Lagoa.

, lider religiosa acolhedora, conselheira sabia, esposa fiel e honrada,Mae protetora
mulher determinada, devota forte - ciente da fe que escolheu. Nao vacilou 

nenhuma vez sequer sobre a religiao que, desde menina, optou seguir. Era uma 

catolica fervorosa, assidua. Todas as tardes rezava seus muitos tergos, em prote?ao 

a todos os filhos, afilhados, sobrinhos, netos, bisnetos e a comumdade a que
tinham um foco: o coletivo. Em suas ora^oes naopertencia. Suas novenas sempre 

esquecia de ninguem.

Como professora, nao ensinava apenas o ABC, a tabuada. Tentou mcutir em seus 

alunos a considerafao aos meais velhos, o respeito aos simbolos civicos, o capricho 

atividades escolares e no artesanato.nas

Dona Elzita nasceu em Morro do Chapeu no dia 14 de fevereiro de 1932 num ano 

de muita seca. Mas seu cora?ao sempre foi encharcado de amor a igreja. Durante o 

perlodo que permaneceu naquela cidade, foi acolhida pela madrinha, dona Aida
bordar, costurar, e todas as ora?6es catolicas.

. Casou-se com
Cunegundes que Ihe ensinou a 
Participou do grupo de oragao do Apostolado de Morro do Chapeu 

seu Macario em 09 de novembro de 1945 e teve tres filhas.

1947indo morar na Lagoa de Gaudencio,
, Lidia

Chegou ao municipio de Lapao em
permanecendo ate 1951 quando se muda para Aguada Nova. Sua mae 

Ribeiro Miranda, exerceu a fun?ao de professora por alguns anos, mas em meados 

de 1966 abandona o oficio para se tornar parteira, deixando dona Elzita como

substitute.



Em 1954 perde o esposo. Em 01 de Janeiro de 1957casa-se com seu Andre Da Silva 

Vieira em com quern teve 6 filhos, no entanto um vem a falecer em 1982 de 

acidente de carro, o que abalou dona Elzita, mas fortaleceu ainda mais a sua fe. 
Neste mesmo ano dona Elzita e seu Andre comemoram as bodas de prata. Dos 8 

filhos ainda vivos 4 permanecem em Aguada Nova, como tambem uma parte de 

seus netos e bisnetos.

Dona Elzita, em sua juventude, dedicou-se a alfabetiza?ao de criangas em Aguada 

Nova. A paixao pelo magisterio, mesmo sendo leiga, e uma heranga de sua avo, 
Angelo, que saia de fazenda em fazenda alfabetizando as criangas em Morro do 

Chapeu. Esse legado vem passando de geragao em geragao. Depois da avo, sua 

mae abragou o oficio, em seguida dona Elzita assumiu o lugar de sua mae. Hoje 

tern uma filha e 5 netos que seguiram a carreira de magisterio, sendo todos 

pedagogos.

Lecionou em sua propria casa na Rua Militao e na Rua da Paiha nos ultimos anos da 

decada de 60 e toda a decada de 70. Nos anos 80 lecionou pela prefeitura de Irece, 
antes da divisao polftica acontecer.

Ainda nos anos 80, dona Elzita foi escolhida para coordenar o projeto catolico da 

"Pastoral da Crianga"intitulado"Maes Guardianas". Em sua residencia recebia oito 

senhoras uma vez a cada 15 dias e as treinava com textos informativos sobre o 

cuidado de criangas e bebes como higiene, alimentagao, nutrigao, a importancia da 

amamentagao, hidratagao com o soro caseiro, e as motivavam com brincadeiras, 
jogos e musicas sobre a importancia de cuidar das criangas de maneira ludica e 

prazerosa.

Em Aguada Nova, com a ajuda de sua sogra, dona Maria Jose da Silva Vieira, ajudou 

a implantar o festejo do Senhor Bom Jesus, bem como, fundou o grupo catolico do 

Sagrado Coragao de Jesus tambem chamado de Apostolado da Oragao que persiste 

ate os dias atuais.

Dona Elzita foi uma lider nata em sua familia, ditava regras e valores como quern 

tinha certeza do que estava fazendo. Tinha carisma para a pregagao, e na Igreja 

catolica de Aguada Nova, durante muitos anos, foi catequista e realizava trabalhos 

artesanais como asas de anjos, flores para enfeitar o andor e ornamentos para 

enfeitar a Igreja em dias dos festejos do padroeiro Senhor Bom Jesus, da coroagao 

de Maria e da primeira sexta-feira do mes quando se comemora o dia do Sagrado 

Coragao de Jesus.
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Como professora dona Elzita foi ngida, dedicada e exigia dos alunos, respeito, 
disciplina em "sala de aula", dedica^ao e estudo.

Com seus filhos exigia honestidade, disciplina e cumprimento dos mandamentos 

da Igreja. Todos os domingos arrumava os filhos e fazia todo mundo ira missa de
domingo. Todos tiveram que fazer a primeira comunhao, crisma e casar na Igreja.

ii
Fez de tudo para qu6 seus filhos estudassem ate o segundo grau, e pra ela, o 

professor sempre tinha razao. A frase que mais ecoava em casa: nao existe escola e 

professor ruins, existem alunos que nao querem estudar, por isso nem venham 

reclamar de professor, eles sao seus segundo pai e sua segunda mae.

Vistoriava os boletins com cuidado. Tinha a chamada mesa redonda para observar 

se os filhos estavam mesmo fazendo todas as ligoes de casa.

Alem desse legado religiose e de letramento, dona Elzita tambem era benzedeira. 
Rezava criangas de "olhado", "vento caido", como tambem acudia os animais e 

pessoas engasgadas. Durante a Semana Santa, em sua casa nao podia xingar, 
gritar, cantar alto. Era pra ela, urn tempo de reflexao sobre a crucificagao de Jesus.

Enfim, dona Elzita deixa urn rico legado cultural e religiose para o municipio e seus 

8 filhos,31 netos,48 bisnetos e 15 tataranetos tern agora a responsabilidade de 

continuar as boas agoes que ela realizou durante seus 88 anos de vida onde quer 

que eles estejam.

E o municipio de Lapao expressa sua gratidao dando seu nome ao novo colegio de 

Aguada Nova.
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PARECER CONJUNTO
COMISSAO DE CONSTITUIQAO, JUSTIQA E REDAQAO FINAL.

COMISSAO DE EDUCAQAO, SAUDE, OBRAS E SERVIQOS PUBLICOS

Parecer ao Projeto de Lei n° 996/2020, de autoria do Poder Legislative 
Municipal que Denomina proprio publico inominado Colegio Municipal Elzita Ribeiro 
Vieira a nova Unidade Escolar situada no Bairro Everaldo Matos no Distrito de Aguada 
Nova Municipio de Lapao e da outras providencias.

I - Relatorio

A materia em analise, de autoria do Poder Legislative Municipal, proposta 
pelo Vereador Claudio Jose Rodrigues e Vereador Paulo Roberto Reis Silva, no uso de 
suas atribui£6es legais, conforms prevista pelo art. 36 da Lei Organica,’Denomina 
proprio publico inominado Colegio Municipal Elzita Ribeiro Vieira a nova Unidade Escolar 
situada no Bairro Everaldo Matos no Distrito de Aguada Nova Municipio de Lapao e da 
outras providencias.

II - Analise

Procedendo a analise do Projeto de Lei em discussao a luz dos preceitos 
legais que Ihe sao aplicaveis, notadamente, no que concerne a iniciativa da materia 
previsto no art. 36 da Lei Organica Municipal as Comissao de Constituigao, Justiga e 
Redagao Final e Comissao de Educagao, Saude, Obras e Servigos Publicos da Camara 
Municipal de Lapao desta Casa se reuniu para dar o referido parecer. Observa-se a 
presenga de quesitos essenciais a sua aprovagao como constitucionalidade e boa 
tecnica legislativa bem como a relevancia que a materia se revests.

Ill - Voto

Em face do exposto, tendo em vista que o Projeto de Lei n° 996/2020 
atende as exigencias da legislagao pertinents que disciplina o processo legislative 
votamos unanimemente pela sua aprovagao.

Sala das Comissoes, 30 de abril de 2020.

V

VSgfeadQLLuiz Carlps Lopes Gadea^' 1 
Presidents da Comissao de Constituigao, Justiga e Redagao Final. 

Relator do Projeto 996/2020

RESULTADO DA VOTAQAO DO RELATORIO DOS RELATORES 
Parecer (es) da(s) Comissao (es)
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As Comissoes presentes: Comissao de Constituigao, Justica e Redacao 
Final Comissao de Educapao, Saude, Obras e Servigos Publicos apos apreciarem o 
veto da sua relatora, define pela aprovagao do presente Parecer.

D .. 4 Est'veram presentes os Senhores Vereadores: Luiz Carlos Lopes Gadea - 
Presidente da Comissao de Constituigao, Justiga e Redagao Final, Vereador Ednaldo 
Jose Fernandes e Vereador Paulo Roberto Reis Silva - Membros da Comissao de 
Constituigao, Justiga e Redagao Final, Juarez Alves Dourado Presidente da Comissao 
de Educagao. Saude, Obras e Servigos Publicos, Ver.a Nuvia Carlane Rodrigues de 
Lima Silva e Souza e Ver.a Suely Maria de Menezes Dourado - Membros da Comissao 
de Educagao, Saude, Obras e Servigos Publicos

Sala das Comissoes, 30 de abril de 2020.

o.
LUIZ CARLOSTOjpES GADEA'EAD

: J.
vereador paulo/Roberto reis silva

VEREA0OR EDNALDO JOSE FERNANDES

VEREADOR JUAREZ ALVES DOURADO

VEREADORA NUVIA CARLANE RODRIGUES DE LIMA SILVA E SOUZA

VEREADORA SUELY MARIA DE MENEZES DOURAO


