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JUSTIFICATIVA - PL 0505/2016
João Schiesari, filho de Romano Schiesari e de Maria de Renzo Schiesari, nasceu em
São Paulo, capital, em 04 de outubro de 1905. Foi o primogênito e com seu trabalho e
dedicação propiciou as condições para a educação e formação dos irmãos Nelson e Paulo, o
primeiro consolidou sua carreira como presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, o segundo foi
conselheiro vitalício do Palestra Itália. João também se dedicou à militância espírita e a várias
obras de caridade, ajudou na construção da história do Palmeiras Futebol Clube e serviu ao
país no que lhe foi permitido.
João Schiesari foi proprietário do Depósito São João, localizado na antiga Rua Rudge
815, um dos primeiros depósitos do bairro do Pari e Bom Retiro. Este depósito teve
fundamental importância para o desenvolvimento dos bairros citados e adjacências, até que
entre 1969 e 1971, durante a gestão de Paulo Maluf e sem prévia comunicação, a rua foi
interditada para construção da atual Avenida Rudge.
A interdição repentina da rua para as obras da avenida deixaram o estabelecimento
ilhado, impedido de comercializar e sem qualquer tipo de indenização, o que levou a empresa a
falência. Como consequência, o endividamento da família, que para honrar com as dívidas com
credores e funcionários, vendeu todas suas propriedades.
Tamanho desgosto levou João a uma depressão profunda até seu falecimento por
enfarto, fato que impactou a família e criou dificuldades para a vida dos filhos Maria Lúcia,
Carlos Alberto, Sônia Maria, Luiz Carlos e Mario Antonio. Seus filhos e netos superaram os
problemas e hoje reverenciam a memória do pai e avô.
A denominação de um logradouro com o nome de João Schiesari, que teria feito cem
anos em 2015, terá um significado de reparação para seus filhos, netos, sobrinhos e amigos e
é uma justa homenagem da cidade de São Paulo.
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