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Os residentes ao logradouro público oficialmente inominado, conhecido como “Viela 
Irmã Scheilla”, há muito pleiteiam a oficialização de sua denominação, o que traria 
estabilidade à identificação do local, vez que residentes e visitantes já reconhecem 
tal nomenclatura.  
Ademais, Irmã Scheilla é o nome adotado pela entidade beneficente homônima da 
região, que atende à população local em inúmeras obras, de apoio espiritual e 
material, e com a qual a comunidade se identifica, tratando-se, dessa forma, de 
homenagem sincera e merecida.  
Essa instituição encontra-se lá instalada há anos, e tem emprestado sua identidade 
como referência à localidade, tanto geográfica como humana.  
A denominação adotada pela instituição beneficente, homenageaia o “Espírito 
Fraterno” conhecido como “Irmã Scheilla” que tem atuado fortemente no Brasil por 
meio de assistências mediúnicas aos doentes e necessitados.  
Segundo consta do Anuário Espírita, temos notícias apenas de duas existências de 
“Scheilla”, uma na França e outra na Alemanha. Na existência francesa, chamou-se 
Joana Francisca Frémiot, nascida em Dijon a 28/01/1572 e faleceu em Moulins, a 
13/12/1641. Registros mostram que ela desenvolveu um grande trabalho 
assistencial. Ao entrar para a história, ficou mais conhecida como Santa Joana de 
Chantal (canonizada em 1767).  
A outra existência conhecida de “Scheilla” verificou-se na Alemanha. Ela era 
enfermeira e trabalhava no socorro às vítimas da Segunda Guerra Mundial. Sua 
morte aconteceu em decorrência do mais violento ataque aéreo em julho ou agosto 
de 1943, na cidade de Hamburgo. Depois disso, o espírito de “Scheilla” vinculou-se 
a grupos espirituais que atuam em nome de Jesus.  
Outrossim, existe há mais de 21 anos a Associação Kardecista Casa do Caminho 
Irmã Scheilla, que desempenha um papel de destaque na região com distribuição 
de cestas básicas e enxovais de bebê à famílias carentes do bairro, com produtos 
conseguidos por meio de bazares e de campanhas de arrecadação de mantimentos.  
Além das atividades assistências a Associação desempenha outras como a 
orientação espiritual, palestras, entrevistas, passes e pinturas mediúnicas, todas 
imbuídas pela solidariedade que marca o luminoso espírito de “Irmã Scheilla”.  
Ademais, o fato de a Associação estar há mais de 15 anos estabelecida na região 
colabora como ponto de referência e facilita a localização da pretendida Viela, pelo 
tato de ser bastante conhecida no bairro e arredores.  
Diante do manifesto interesse da comunidade na oficialização da situação descrita 
no presente projeto de lei, conclamo meus pares à sua aprovação.  
 


