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ML-10/2018 
Encaminha Projeto de Lei. 
 

São Bernardo do Campo, 14 de fevereiro de 2018. 
 PROJETO DE LEI N.° 10/18 
Senhor Presidente: PROTOCOLO GERAL N.° 658/18 
 
 
 Encaminhamos a Vossa Excelência, para apreciação plenária, o incluso 
Projeto de Lei que denomina “PRAÇA FERNANDO TADEU PINCHIARO”, complexo viá-
rio de acesso ao viaduto do Km 22,5 da Rodovia Anchieta, com área total de 9.844,50m², 
identificado na planta A4-2547, situado na Rua Manoel Corazza, no Centro.  
 
 Faz-se justa a homenagem como descrito em sua biografia, a qual revela 
sua admirável trajetória de vida em São Bernardo do Campo, onde nasceu, estudou, traba-
lhou, constituiu família e participou ativamente da política da Cidade, além de ter exercido 
atividade pública quando foi indicado para trabalhar no Hospital Municipal de São Bernardo 
do Campo. 
  
 Estas, Senhor Presidente, são as razões que nos motivaram a enviar o proje-
to de lei em tela, para o qual aguardamos o beneplácito dessa augusta Casa, solicitando que 
sua apreciação se opere em regime de urgência, em conformidade com o disposto no art. 127 
do Regimento Interno da egrégia Câmara. 

 
 Ao ensejo, renovamos a Vossa Excelência e nobres Pares nossos protestos 
de elevada estima e distinta consideração. 
 
 
 
 
 

ORLANDO MORANDO JUNIOR 
Prefeito 

 
 
 
 

A Sua Excelência o Senhor 
PERY RODRIGUES DOS SANTOS 
Presidente da Câmara Municipal 
de São Bernardo do Campo 
Palácio “João Ramalho” 
SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP 
Anexo: Projeto de Lei. 
 
PGM/ckf. 
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P R O J E T O   D E   L E I N.° 10/18 – P.G. N.° 658/18 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 

Denomina “PRAÇA FERNANDO TADEU PIN-
CHIARO”, próprios municipais, e dá outras 
providências. 
 
 
 

 A Câmara Municipal de São Bernardo do Campo decreta: 
 
 Art. 1º  Passam a denominar-se PRAÇA FERNANDO TADEU PINCHI-
ARO, os próprios municipais A-002-018 e V-002-112 (parte), abrangendo os canteiros e al-
ças de acesso do Complexo Viário do Viaduto do Km 22,5 da Rodovia Anchieta, com área 
total de 9.844,50m² (nove mil, oitocentos e quarenta e quatro metros e cinquenta decímetros 
quadrados), identificados na planta A4-2547, situados na Rua Manoel Corazza, no Centro. 
 
 Art. 2º  Integra esta Lei, como Anexo Único, a biografia do homenageado 
constante do art. 1º. 
 
 Art. 3º  As despesas com a execução desta Lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias. 
 
 Art. 4º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

São Bernardo do Campo, 
14 de fevereiro 2018 

 
 
 
 
 

ORLANDO MORANDO JUNIOR 
Prefeito 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PGM/ckf. 
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BIOGRAFIA: FERNANDO TADEU PINCHIARO 

 
 
 

 Fernando Tadeu Pinchiaro nasceu em São Bernardo do Campo, em 28 de 
janeiro de 1956, no antigo Hospital São Bernardo, filho de Sérgio Antônio Pinchiaro e Mary 
Lilian Setti Pinchiaro; seus irmãos: Sérgio Antônio Pinchiaro Filho, Rosa Maria Pinchiaro e 
Lilian Pinchiaro Santos. 
 
 Estudou na Escola Estadual Maria Iracema Munhoz. Cursou o ginásio no 
Colégio Anchieta e completou o colegial na Escola Técnica Estadual Lauro Gomes. Cursou 
engenharia pela Faculdade de Engenharia de Mogi das Cruzes. 
 
 Em 1984 casou-se com Marcia Pasin Pinchiaro, de cuja união nasceu Maria 
Helena Pasin Pinchiaro. 
 
 Faleceu no dia 28 de janeiro de 2014, às 00h45min, data em que completou 
58 anos, em decorrência de complicações de uma leucemia. Deixa grande vazio no coração 
da família, um maravilhoso caráter, dignidade, credibilidade e um exemplo a ser seguido. 
Amigo de todas as horas, insubstituível. 
 

TRABALHO 
 

 Fernando Tadeu Pinchiaro começou a vida profissional nas indústrias do 
Grande ABC. Foi assistente técnico na Confab Industrial S/A. Atuou como técnico de desen-
volvimento de produto na Fram SBC Indústrias Mecânicas S/A. Foi gerente industrial na 
Plasticor Indústria e Comércio Ltda. 
 
 Com o falecimento do pai, Fernando e seu irmão Sérgio assumiram a alfaia-
taria da família. O negócio foi transformado na rede de lojas de roupas Sérgio Proposte Mo-
da, mais tarde apenas Proposte Moda. Anos depois os irmãos desfizeram a sociedade. Fer-
nando passou a tocar sozinho as lojas da marca. 
 

VIDA PÚBLICA 
 

 Figura carismática de São Bernardo do Campo, Fernando aceitou convite 
para ingressar na vida pública. A movimentação política do Município e região já era acom-
panhada por ele desde os tempos de menino, quando reuniões políticas eram realizadas na 
alfaiataria de seu pai, o chamado “Beco Quente”. 
 
 Fernando adotou a Padaria Veridiana como espaço para conversar e articu-
lar a política são-bernardense. O lugar é parte da cultura da cidade e, de tão famoso e influen-
te, ganhou o apelido de “Boca Maldita”. Para reuniões mais reservadas, utilizava o salão so-
cial do edifício onde residia, o Ilha Comprida, localizado a poucos metros da Boca Maldita, 
em uma das esquinas mais famosas do Centro, formada pela Rua Municipal e Rua João Pes-
soa.  
 
 



Processo nº 41266/2015 
 

Anexo Único (fls. 2) 
 
 
 
 Fernando respirava política de segunda a segunda. Toda movimentação, 
histórico e prováveis alterações no quadro estavam na ponta de sua língua. 
 
 Fernando ingressou no grupo político de um respeitável vereador de São 
Bernardo do Campo, quando atuou como secretário parlamentar. Logo depois foi indicado 
para trabalhar no Hospital Municipal de São Bernardo do Campo, gerenciado pela Fundação 
ABC. 
 
 A ascensão e notoriedade no meio político se concretizaram quando ele se 
aliou a gestão do então Poder Executivo em 2006. 
 
 Desde 2009 estava alinhado à nova gestão executiva do Município. No no-
vo grupo político, foi peça importante no planejamento eleitoral. Assumiu a vice-presidência 
do PRB, legenda que era presidida na cidade pelo então Secretário de Comunicação. 
 
 Fernando também fez parte da Sociedade Ítalo-Brasileira de São Bernardo 
do Campo. 
 
 Em todas as frentes que atuou deixou amigos por conta de seu estilo conci-
liador. 
  

AMIGO DE TODAS AS HORAS 
 

 Fernando Tadeu Pinchiaro, um cara simples, tímido, desajeitado, cativante, 
inteligente, educado, companheiro, leal, dedicado, realizador, persistente e tantos outros pre-
dicados caberiam ao seu caráter. Acima de tudo, foi feliz. Teve como principais paixões o 
Edifício Ilha Comprida, a cidade de São Bernardo do Campo, o glorioso Palmeiras, o recanto 
de amizade de Araras e, sempre em primeiro lugar, a família. 
 
 Marcia Pasin Pinchiaro, a esposa, foi o seu principal alicerce na batalha da 
vida. Maria Helena Pasin Pinchiaro, o fruto mais precioso da união. 
 
 Fernando nunca mediu esforços para manter seu castelo em pé e garantir o 
sorriso de suas meninas. Todo o suporte e apoio à carreira de professora de Marcia. Sonhos 
construídos lado a lado. Um casal que não escondia a satisfação e o amor em estarem juntos. 
Mesmo com o passar de 30 anos de união agiam como namorados apaixonados. Era beijo de 
cá, chamego de lá. 
 
 Maria Helena foi o xodó. Criada sob cuidados extremos, é formada em di-
reito. Advoga atualmente em prol de conceituadas empresas. Feitos que o pai não se cansava 
de repetir a quem desse ouvidos. Fernando rasgava o sorriso de orelha a orelha ao falar da 
filha. E sim, muita satisfação em ter sido o responsável pelos empurrões. 
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Anexo Único (fls. 3) 
 
 
 
 Com elas, o lugar preferido para relaxar era a chácara da família em Araras, 
interior de São Paulo. O lugar recebia muito carinho no trato, é como se fosso parte da famí-
lia. Sentia saudades de cada fim de semana que não pode estar por lá tomando um banho de 
piscina, assando uma carne e se divertindo com amigos. 
 
 Foi síndico do Edifício Ilha Comprida, onde residia desde que se casou, o 
lugar era cuidado com muito zelo. O salão de reuniões do prédio era o seu QG oficial. Eram 
refeições pomposas como a tradicional paella, além dos churrascos repartidos com os bons 
amigos. Teve também os aniversários, a cerveja no jogo do Palmeiras e as grandes reuniões 
políticas. 
 
 Vice-presidente do PRB são-bernardense, Fernando era peça importante no 
tabuleiro político da cidade. Agia nos bastidores, articulava, aconselhava e fazia planos. A 
habilidade era herança do pai, Sérgio Antônio Pinchiaro. Fernando acompanhou desde cedo 
as reuniões na alfaiataria do chamado “Agulha de Ouro”, a mais refinada do Município na 
época. O lugar era chamado de “Beco Quente”. 
 
 Na virada do dia 27 de janeiro de 2014 para o dia 28, data que completou 
58 anos, algo inesperado aconteceu. O tratamento contra um recém descoberto câncer já du-
rava quase 60 dias. A anunciada hemorragia no pulmão fez parar o coração do gordinho mais 
bem informado da cidade. A batalha, as noites incansáveis e a superação deram folga. 
 
 Vontade de Deus, mãos dos homens. Nada disso importa. Fernando está em 
transição e com a torcida dos familiares e amigos de que a paz esteja com ele. A certeza que 
fica é que essa luz que brilhou durante todos esses anos estará sempre presente em nossos 
corações, nossas fotografias, momentos e os conhecidos gestos humanos. 
 
 Que Deus esteja sempre ao lado dele e ele sempre em nossos corações. 


