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JUSTIFICATIVA - PL 0668/2019 
A presente proposta legislativa propõe denominar Pedro Schiavinato a Viela "12", 

localizada entre as Ruas Cel. Petrarca de Mesquita e Pedro de Castro Velho, no Jardim Iva, 
Setor 155, Quadra 22 - Planta 3.046. 

Breve histórico 

O senhor Pedro Schiavinato nasceu em 08/04/1932, na pacata e simples cidade de 
Sertãozinho-SP, filho de Joseph Schiavinato e Maria Zanela Schiavinato, nunca teve uma vida 
fácil. Aliás, a vida do senhor Pedro sempre foi muito difícil desde a sua infância. 

Desde muito cedo o senhor Pedro Schiavinato teve que trocar os estudos pelo trabalho 
na roça. Enfrentou dia após dia um sol escaldante no plantio e sega de cana de açúcar e 
amendoim. 

Nunca mediu esforços para alcançar seus objetivos, ajudou seus pais no que pôde, 
sem nunca reclamar da sorte ou se revoltar com seu destino, porém, sempre se preocupou 
com o seu futuro. 

Casou-se cedo com a D. Ignêz Taniolo Schiavinato, com a qual teve 06 filhos. Quando 
ainda morava no interior, e à época, com 04 filhos, sendo Maria, Bete, Isabel e José Luiz, 
resolveu dar uma guinada em sua vida. Juntou todas as suas economias e com a família 
mudou-se para São Paulo, tida como a cidade das oportunidades e realizações. 

Ao chegar à cidade de São Paulo, fixou morada em uma modesta casa locada no 
bairro de Vila Medeiros. Não satisfeito, decidiu que buscaria a todo custo sua independência 
imobiliária, assim, comprou um pequeno terreno no bairro Jardim Iva. 

Em 1965 construiu 2 cômodos, sendo sua casa a terceira construída no bairro, o que 
torna o senhor Pedro um dos colonizados do pequeno e afastado bairro. Nada disso o 
intimidou ou dissuadiu, acreditando como ninguém no futuro do bairro que escolhera para ficar 
de vez suas estacas, assim que pôde, ampliou sua casa construindo mais dois cômodos e 
aumentando sua prole com mais dois filhos, Pedro e André. 

Para que conseguisse honrar seus compromissos financeiros, abriu mão de quaisquer 
tipos de conforto, trocando, inclusive, o ônibus para deslocamento ao trabalho por uma surrada 
bicicleta. Mas ainda assim, não reclamava, pois sabia que a vida não é fácil para ninguém. 

Com a graça de deus e seu esforço venceu todos os obstáculos. 

Logo o bairro Jardim Iva começou a receber novos moradores e lá estava o senhor 
Pedro recepcionando, encorajando e ajudando os novos moradores. Era um ponto de luz 
emprestado, um copo de água, uma palavra amiga, um braço forte para mexer massa, 
assentar tijolos, encher lajes, entre outras atividades. 

O senhor Pedro trabalhou muito até que conquistou sua aposentadoria, mas, na 
esperança avassaladora de melhorar a qualidade de vida da família, mesmo depois de 
aposentado foi trabalhar em um deposito de materiais para construção. 

A vida sempre foi dura com o Sr. Pedro, que ainda enfrentaria grandes desafios. A 
idade foi chegando e em 1984, aos 52 anos de idade, foi acometido de uma paraplegia, a qual 
agregou outras enfermidades no corpo já debilitado. 
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Ficou paralítico por dez anos, falecendo às vésperas do natal de 1994, aos 62 anos de 
idade. Mesmo após mais de duas décadas do seu falecimento, ele continua sendo lembrado 
com um dos grandes entusiastas do bairro, como alguém que amou a vida, amou seus 
semelhante, amou até o fim ora pequeno bairro Jardim Iva, hoje um bom lugar para se morar. 

Diante do exposto solicito aos nobres pares a aprovação desta propositura, por ser 
uma justa homenagem ao senhor Pedro Schiavinato. 
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