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PROJETO DE LEI Nº ______/2019 

 

Denomina de “Jovelina Schwambach 
Saibel” a rua “projetada” situada no 
bairro Aribiri, neste município. 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, do Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições:  

 

DECRETA: 

 

Art.1º Fica denominada de “JOVELINA SCHWAMBACH SAIBEL” a rua “projetada” que 
interliga a Rodovia Carlos Lindemberg à Alameda Guimarães, entre o limite do Condomínio 
Plácido Barcellos e os fundos do Supermercados Perim Glória, no bairro Aribiri, neste 
município. 
 
Art. 2º A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, por seus meios e recursos, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da publicação da presente Lei, procederá o 
registro da denominação estabelecida nesta Lei na Carta Cadastral do Município, bem como 
adotará as providências necessárias para a informação de sua vigência aos moradores locais, 
à entidade representativa dos moradores do bairro Aribiri, à Empresa Brasileira de Correios e 
às empresas concessionárias de água e esgoto, gás, energia elétrica e telecomunicações. 
 
Art. 3º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações próprias do 
orçamento municipal. 
 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Vila Velha, 03 de Janeiro de 2019. 

 

 

__________________________________ 

Mirim Montebeller 

3º Secretário 

Vereador PODEMOS 
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JUSTIFICATIVA 

 

O presente projeto de lei tem como finalidade alterar o nome da rua “Projetada” para 
rua “Jovelina Schwambach Saibel“, em atendimento a solicitação dos moradores, 
trata-se de uma grande liderança da comunidade de Aribiri, Dona Jovelina 
Schwambach Saibel, conhecida como “Dona Jovi”, era natural de Domingos Martins, 
chegou ao município de Vila Velha, no ano de 1962, com seu esposo, Senhor 
Florêncio e seus filhos Arlete e Arlindo.  
 
Não tinham conhecidos na região e foram acolhidos pelo senhor Valdivino Vieira, que 
cedeu a primeira casa em que moraram, uma edificação simples, onde na época 
existia um sítio. Dona Jovi era dona de casa. Criou os filhos ao lado do marido, com 
muita dificuldade, mas isso não impediu que ela fosse atuante e comprometida com as 
necessidades da comunidade do bairro Aribiri. 
                                 
Dona Jovi, nomeou a rua onde morava, como Beco Guimarães, hoje nomeada como 
Alameda Guimarães. Ela foi à pioneira nas reivindicações de condições básicas para 
a comunidade, como água e luz na década de 1970. 
 
Dona Jovelina foi uma mulher admirada e amada por todos na região. Mesmo sem 
muitas condições financeiras, ela acolhia várias pessoas que chegavam até à 
comunidade, fornecendo alimentação e muitas vezes moradia. 
 
Dona Jovelina faleceu no dia 22 de maio de 2013, mas ainda é lembrada com muita 
admiração e saudade. 
 
Diante da fundamentação ora exposta, espera-se o apoio dos demais pares, para a 
aprovação do referido projeto de lei, em memória deste grande homem que tanto 
contribui para a cidade de Vila Velha, em especial para a comunidade de Alvorada. 

 
 

Vila Velha, 03 de Janeiro de 2019. 
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