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Ano - 1937 

   O time foi crescendo, e a turminha estava com dificuldades para gerenciar. Era 

chegada a hora de organizar melhor o "clube", pedir ajuda às pessoas mais velhas, 

pessoas casadas (naquela época, essas condições sociais impunham respeito, 

davam autoridade...), pessoas com senso de direção e gerenciamento.  

   E foi o que aconteceu. Juntou-se ao grupo, entre outros, Francisco Bartholomeu, 

Vitório Dian, Hermínio Leardine, Caboclo, Luis Guimarães, Carride, Macaco, José 

Labriola, José Morelli, José Coletti, Vitorino Ermino, Orlando Marcondes, Antonio 

Fume, Tinhola, Antonio Fume, Giácomo, Armandão, Onofre,Varguinha, Quinze, 

Carnaval... 

   E é mais ou menos dessa época a história das redes novas: 

   No domingo haveria um jogo contra o Lapeaninho, de São Paulo, no campo do 

Careca. 

E as redes eram do Comercial FC. Na quarta-feira, o sr. Ferrúcio Schiavinatto 

avisou que o jogo poderia ser realizado, como de costume; mas, as redes o 

Comercial não emprestava! 

   E agora? Jogo importante, contra um time da Capital, e sem redes? 

   O Chico Bartholomeu procurou o Zé Casanova e resolveram ir a São Paulo para 

comprar as redes para o jogo. 

   Naquela época, Itatiba era servida por uma estrada de ferro. Então, os dois 

jovens tomaram o trem até Louveira e, de lá, outro até São Paulo. E foi ainda no 

trem que descobriram que nenhum deles "conhecia" São Paulo. Que fazer? 

Desembarcaram na Estação da Luz, e agora? Para que lado ir?  Onde encontrar 

uma loja que vendesse redes para futebol? Já estavam quase que com vontade de 

pegar o trem de volta quando, por uma dessas inexplicáveis coincidências da vida, 

avistam, a poucos passos de distância, o sr. Paulo Turco, conhecido comerciante 

itatibense na época. 

   O comerciante também os vê e vem logo perguntando o que eles estavam 

fazendo em São Paulo. Informado sobre o "problema" dos dois jovens, prontifica-se 

em ajudar. Afinal, ele conhece bastante o comércio paulistano e os leva para 

comprar as redes. 



   É justo registrar que o sr. Paulo tinha muita admiração pelo time. Comprada a 

rede, ainda levou os rapazes para um passeio pela cidade. E no domingo, 

aconteceu o grande jogo de "estréia das redes novas". 

   O nome do time passa de JUVENIL ITATIBA para JUVENIL ITATIBA ESPORTE 

CLUBE. E escolheu-se o dia 5 de março como a data oficial da fundação no "novo" 

clube. 

   Dizem que foi apenas uma coincidência. Mas a data é a mesma do aniversário do 

Danton Ernesto de Lima! 

   Porém, embora "reorganizado", os registros oficiais do clube eram feitos em 

cadernetas, cadernos; nenhum documento em cartório. Era uma contabilidade 

doméstica. E somente em junho de 1940 passa a ser, oficialmente, ITATIBA 

ESPORTE CLUBE. 

 

Ano - 1941 

   "Acta da reunião das pessoas interessadas a reorganizar o Itatiba E.C. Aos 17 

dias do mês de março de 1941, a Diretora do Itatiba E.C., a pedido de diversos 

esportistas desta cidade, realizou uma reunião extraordinária, em uma das 

dependências do prédio, onde está instalado o "Bar Guanabara" á rua Francisco 

Glicério, nº 588 afim de tratar-se da reorganização da referida sociedade  

   Iniciando a reunião sob a direção do seu presidente, sr. Gervásio Dian, disse 

este, que, a atual diretora do Itatiba E.C., não mais queria continuar a dirigir os 

destinos do clube, motivo pelo qual pedia a sua demissão coletiva. 

   Foi proposto então, pelo sr. José Faggiano Junior, que se constituísse uma junta, 

composta de trez membros, para receber da diretora demissionária, a prestação de 

contas. 

   Aceita essa sugestão, foram nomeados os srs. Dorival de Moura Leite, Álvaro da 

Costa Saraiva e José Faggiano Junior; os quais passaram a examinar os 

documentos referentes ao clube, chegando a seguinte conclusão: Que o Itatiba 

E.C., deve por diversas contas a importância de...........................; sendo o seu 

patrimônio, o seguinte: trez jogos incompletos de camisas; duas redes de corda, 

para os "goals" e taças. 

   Foi o sr. Álvaro C. Saraiva, encarregado do recebimento de todos esses objetos. 

Em seguida, a referida Junta recebeu o clube da diretora que se demitiu. 



Imediatamente passou-se a estudar a formação da nova diretora, que ficou assim 

constituída, com a aprovação unânime de todos os presentes e com a aquiescência 

dos srs. José Fachardo Junqueira, Paulo Abreu e Armando Gianini, que ausentes, 

mas, preliminarmente consultados, se comprometeram a aceitar os cargos, para os 

quais foram nomeados: 

   Para Presidente de Honra, o sr. Paulo Abreu. Para Presidente o sr. Dr. José 

Fachardo Junqueira. Para Vice-Presidente o sr. Dorival de Moura Leite. Para 1º 

Secretario, o sr. Octavio Pupo; Para 2º Secretario, o sr. Geraldo de Mello. Para 1º 

Tesoureiro, o sr. José Faggiano Junior. Para 2º tesoureiro, o sr. Álvaro da Costa 

Saraiva. Para o Conselho Consultivo, os srs. Luiz Machado, Armando Gianini e 

Antonio Saccardi, ficando o cargo de technico esportivo para ser nomeado o seu 

titular na próxima reunião da nova directoria, que foi marcada para as 20 horas do 

dia 19, no mesmo recinto. 

   Nada mais havendo a tratar, deu o sr. Presidente, por encerrada a reunião, 

lavrando-se de tudo quanto ocorreu, a presente acta que vae assignado por mim 

que a secretariei e pelas demais pessôas que nella tomaram parte. 

   Itatiba, aos 17 dias de Março de 1941- José Faggiano Junior, Álvaro da Costa 

Saraiva, Dorival Moura Leite, Antonio Saccardi, Francisco Bartholomeu, Luiz 

Gonzaga de Souza, Olívio Schiavinato, José Casanova Neto, Vitório Dian, Geraldo 

Ferraz Mello, Gervasio Dian" 

A HISTÓRIA ESCRITA 

   Esta é considerada a "primeira" Ata oficial, constante no arquivo do clube, uma 

vez que toda a documentação anterior foi "inutilizada".  

    E é também por isso que a história documentada do clube inicia-se aqui. Os anos 

anteriores só puderam ser registrados graças à boa memória de algumas pessoas 

que tiveram participação e/ou vivenciaram o nascimento e os passos iniciais do 

clube. Se não fosse por isso, possivelmente, teríamos uma parte apagada e 

esquecida da história do clube. 

A PRIMEIRA DIRETORIA 

   • Presidente de Honra: Paulo Abreu 

   • Presidente da Diretoria: Dr. José Fachardo Junqueira 

   • 1º Vice-Presidente: Dorival Moura Leite 

   • Secretário Geral: Dr. João B. Ottoni Bastos 



   • 1º Secretário: Octávio Pupo da Silveira 

   • 2º Secretário: Geraldo Ferraz Mello 

   • 1º Tesoureiro: José Faggiano Junior 

   • 2º Tesoureiro: Álvaro da Costa Saraiva 

   • Diretor Esportivo: Bruno Lazzarini 

   • Técnico Esportivo: Antonio Marrasco 

   • Conselho Consultivo: Luiz Machado, Armando Gianini E. Antonio Saccardi 

   Durante o período desta gestão houve alterações nos cargos de 1º e 2º 

secretários e 2º tesoureiro, sendo os titulares substituídos pelos srs. José Boava, 

Nagib João Julio Karan, Antonio Alves Lanhoso, Sebastião José E Marcelo Gervasio 

Dian, respectivamente, sendo os três últimos ao cargo de 2º tesoureiro. 

A 1ª da PRIMEIRA 

   E a primeira reunião oficial da Diretoria recém-escolhida aconteceu em 19 de 

março de 1941.  

    Dirigida pelo seu presidente, Dr. Fachardo, de imediato foram feitas algumas 

retificações: o Bar Guanabara não era instalado à rua Francisco Glicério, como 

consta na ata acima, e sim na Praça da Bandeira, nº 95; também o nome do 

membro do Conselho Consultivo, ao invés de Luiz Machado, era Luiz Gonzaga. 

   A seguir, num pequeno balanço, constatou-se que de fato o “patrimônio do clube” 

era constituído por 3 jogos incompletos de camisas, duas redes de corda para as 

traves, algumas taças e também... uma dívida de 438$000 (quatrocentos e trinta e 

oito contos de réis). 

   Diante disso, ficou acertado que mesmo os diretores, na condição de sócios, 

deveriam contribuir com uma mensalidade de 5$000. Além disso foram abertas 

"listas de contribuições" e lançada uma campanha para angariar mais sócios para o 

clube. O que realmente começa a ocorrer. 

   Resolve-se que as reuniões da Diretoria deverão acontecer às segundas-feiras, o 

que ocorre até os dias de hoje. 

   Dorival Moura Leite começa a se destacar como um grande filantropo do clube. 

Ajuda com o suor e com o bolso, mas pede para que não divulguem essa ajuda, 

uma vez que faz com muito gosto e sem esperar nada em troca. 



   O mês de março ainda não acabara e por sugestão do 2º Secretário Geraldo 

Ferraz de Mello decide-se fazer uma bandeira para o clube. O tamanho deveria ser 

igual ao da bandeira Mariana que o sr. Gervásio Dian havia levado para mostrar. 

Esse senhor juntamente com Olívio Schiavinato ficaram encarregados, além da 

confecção da bandeira, também de reformar o escudo do clube. 

DECISÃO INFELIZ! 

   Na reunião da Diretoria do dia 7 de abril, ficou decidido que “os documentos 

velhos do club” ficariam guardados mais algum tempo, para logo serem 

inutilizados. Possivelmente até as verdadeiras primeiras atas do clube e outros 

documentos de valor histórico para a agremiação, foram aí destruídos.  

   Essa atitude pode ter, literalmente, passado uma borracha em cinco anos da 

história do clube! 

   As despesas para a legalização do clube ficaram em 18$600. Mas o sr. Paulo 

Abreu faz uma generosa doação de 50$000. e ainda oferece um jogo de camisas 

para o primeiro quadro, a escolher, mais a seda para a confecção da bandeira do 

clube e ainda o empréstimo de um caminhão para quando for preciso. 

   Como se poderá perceber, por muitos anos, o sr. Paulo Abreu também seria um 

grande benfeitor do Itatiba Esporte Clube. 

PRIMEIRO JOGO 

   Embora ainda não se tivesse passado nem um mês da mudança da direção do 

clube, os associados cobravam por um jogo. A pedido do Presidente, esse jogo 

deveria ser contra um time não muito forte, para o Itatiba conseguir a vitória.  

   E no dia 20 de abril de 1941, aconteceu o primeiro jogo da nova fase do clube, 

contra o Marinheiros da Lapa, de São Paulo. 

   Ao time visitante foi pago 80$000 e a renda do jogo foi de 154$000. O técnico 

rubro-negro era Antonio Marrasco e o Itatiba E.C. venceu o jogo... É o que consta 

da ata. Só esqueceram de colocar o placar! 

   Dois dias depois dessa partida, já era nomeada uma comissão para arranjar um 

lugar para o futuro campo do Itatiba E.C.. Antonio Marrasco, José Faggiano Junior e 

Dorival Moura Leite formavam essa comissão. 



ARTUR FRIEDENREICH 

   No dia 25 de abril, realizou-se uma reunião extraordinária para receber a visita 

de Artur Friedenreich que aqui veio para realizar uma palestra sobre futebol e ainda 

deu “dicas de como se tornar um ‘az’. Também foi o intermediário para marcar um 

jogo com o "Veteranos Paulistas".  

   Friedenreich, apesar do nome, nasceu em São Paulo, foi um dos primeiros 

jogadores profissionais do Brasil. Dono de um currículo invejável – onde lhe é 

creditado a autoria de 1.329 gols, inclusive o primeiro do futebol profissional do 

Brasil; participou da primeira Seleção Brasileira (1914); com uma extensa lista de 

títulos, inclusive de artilheiro; chamado de “El Tigre”; foi um dos fundadores do São 

Paulo FC - tornou-se uma legenda do futebol brasileiro. Em sua época, teve a fama 

de um Pelé. 

A LEGALIZAÇÃO 

   Finalmente acontece a ida de alguns diretores até São Paulo para legalizar o time 

junto à "LIGA PAULISTA de ESPORTES".  

   Nessa época, mesmo os jogadores do clube pagavam recibo. E mais, se não 

tivessem um bom comportamento, em campo ou nas dependências do clube, eram 

punidos com suspensão e até mesmo exclusão. 

MEDO de CIDADE GRANDE? 

   O jogador Vargas é convidado para treinar em Campinas. Mas seu pai pede à 

Diretoria do Itatiba E.C. para aconselhá-lo a não ir.  

   No decorrer dos anos, outros jogadores também seriam convidados por times até 

grandes. Mas, o receio ou a saudade, ou tudo isso e outras coisas, impediram que 

continuassem carreiras fora de nossa cidade. 

O CAMPO 

   Os jogos ainda eram realizados no campo do Careca. Era hora ter o seu próprio 

campo.  

   E a Comissão nomeada para esse fim saiu à procura de um terreno adequado. Os 

membros da Comissão primeiramente foram ver um terreno, onde hoje localiza se 

o Estádio Francisco Bartholomeu, do Rosita F.C.; que era relativamente próximo de 



onde já jogavam, o campo do "Careca". Mas as dificuldades topográficas do terreno 

desencorajaram a Comissão. 

   A seguir foram visitar um terreno na rua Jundiaí. Também este tinha problemas: 

era ladeado pelo ribeirão Jacaré e se não bastasse, um outro córrego serpenteava 

bem o meio do terreno! E não era só isso. Ainda passava sobre ele uma linha 

telefônica, cujos postes a companhia teve que desviar. 

   Mesmo assim, o terreno foi alugado; e o sr. Dorival Moura Leite assumiu junto ao 

proprietário do imóvel, sr. Nicola Sporkens, o compromisso de pagar o aluguel. 

Como um avalista. 

   Iniciaram-se, então, as campanhas para a construção do campo: livro-de-ouro, 

rifas, tômbolas, e entre outras coisas, até mesmos bailes no salão alugado do Clube 

XV de Novembro, cujo prédio pertencia ao presidente de honra do Itatiba E.C., sr. 

Paulo Abreu e que ainda hoje, embora parcialmente descaracterizado, está 

localizado na esquina das ruas Francisco Glicério e Aguiar Pupo, no centro da 

cidade. 

   Também foi necessário um empréstimo de bom montante. Mais uma vez, Dorival 

Moura Leite é o avalista por essa dívida. 

AS OBRAS do CAMPO 

   Para o início das obras, primeiramente tiveram que desviar o córrego do centro 

do terreno fazendo-o desembocar, como um afluente, no ribeirão maior. Até uma 

pequena ponte teve que ser construída, para dar acesso da rua Jundiaí ao campo.  

   A Prefeitura Municipal emprestou uma carroça e um burro para ajudar nos 

trabalhos. 

   Surge uma dúvida quanto às medidas do campo: 50x90 ou 100x60? Esta última 

é a escolhida. 

   Foi durante a construção do estádio que o sr. José Boava, pela primeira vez na 

história do clube, sugere que "para empreitar serviços para o clube deve ser feita 

concorrência". Como também foi dele a sugestão da compra de um armário para 

guardar os documentos do clube, alegando que os mesmos ficavam em cima de 

mesas e que podiam sumir. 

   A bola para o jogo da inauguração do estádio é oferecida pelo sr. João Pretti. 

   Depois de muitos sacrifícios e lutas, o campo finalmente ficou pronto. 



DECISÕES 

   Outras decisões importantes são tratadas pela diretoria: o sr. Benedito Camargo 

é contratado para que este trace um esboço do futuro Estatuto do clube. Também é 

decidido que os associados têm que ter uma "caderneta" de identificação. 

Resolveu-se também não mais aceitar jogos contra times sem nome.  

   É nessa época que, os então meninos, Francisco Scavone e José dos Santos, 

pedem para treinar o futebol infantil uma vez que existiam muitos garotos 

interessados em jogar no rubro-negro; e começam também a tomar parte nas 

reuniões da diretoria. 

   O sr. Otávio Pupo da Silveira muda-se de Itatiba e como a sede do clube era em 

sua casa, é preciso mudá-la para outro lugar. O escolhido é a residência do sr. 

Faggiano. É lá passam a acontecer algumas reuniões da diretoria. 

 

Ano - 1942 

   Em fevereiro de 42, as reuniões passam a acontecer na casa do sr. Marco Dian, 

na rua Francisco Glicério.  

   No mês seguinte, Ermenegildo Piza empresta um "apartamento" na Praça da 

Bandeira nº 141, por tempo indeterminado, para sede do Itatiba E.C., em troca de 

os times de fora “tomarem pensão” em sua casa, assim como poder explorar o 

serviço de bar nos bailes. 

   No dia seis de abril é realizada a primeira reunião para tratar da elaboração do 

Estatuto do clube. Nessa reunião o Dr. Fachardo pede a palavra e sugere que o 

nome do sr. Paulo Abreu seja substituído do cargo de Presidente de Honra pelo de 

Evaristo Silva, o que cria grande polêmica e acaloradas discussões. 

   No início da reunião seguinte, o Presidente torna a pedir a palavra, alegando não 

poder ficar muito tempo por conta de uma cirurgia que ele deveria realizar, e tenta 

explicar o motivo da sua atitude em substituir o Presidente de Honra. Diz ele que 

queria distinguir o sr. Paulo Abreu com o título de "sócio benemérito". 

CONSELHO DELIBERATIVO 



   Ainda nesse mês, é criado o Conselho Deliberativo que em Assembléia Geral 

elege os primeiros conselheiros do Itatiba E.C..  

   O primeiro presidente do ConDe foi Romeu Augusto Rela e os primeiros 

conselheiros: 

   Benedito de Godoy Camargo, Oswaldo Carvalho, Arthur Fonseca, Giácomo 

Mônaco, Humberto Leone, Ângelo de Oliveira, Guerino Coletti, Ermenegildo Piza, 

Orestes Panzarin, Eleutério Facioni, Silvio Gori, Vicente Mecca, Salvador de Sousa, 

Antonio Coleti, Erasmo Chrispin, Orlando Rinaldi, Alexandre José Barbosa, Armando 

Murolo, Ângelo Segato, Lamartine Moura Leite. 

   E esses conselheiros, entendendo que a atual diretoria do clube realizava um bom 

trabalho resolve, por unanimidade, reelegê-la para mais um mandato. 

   E essa Diretoria seria assim constituída: 

   • Presidente de Honra: PAULO ABREU 

   • Presidente da Diretoria: DR. JOSÉ FACHARDO JUNQUEIRA 

   • 1º Vice-presidente: DORIVAL MOURA LEITE 

   • 2 º Vice-presidente: LUIZ PEREIRA MONTEIRO 

   • Secretario Geral: Dr. JOÃO BENEDITO O. BASTOS 

   • 1º Secretário: JOSÉ BOAVA 

   • 2º Secretário: NAGIB JÚLIO JOÃO KARAN 

   • 1º Tesoureiro: JOSÉ FAGGIANO JUNIOR 

   • 2º Tesoureiro: ANTONIO ALVES LANHOSO 

   Durante o período dessa gestão aconteceram várias alterações: o Presidente, Dr. 

Fachardo pede demissão do cargo e é substituído pelo vice, sr. Dorival Moura Leite. 

Também o 1º Vice, Secretário Geral, 2º Secretário e 2º Tesoureiro, são substituídos 

pelos srs. Jacob Panzarin, Nagib J.J. Karan, Antenor Moreira Filho e Serafim 

Mattiuzzo, respectivamente. 

   No final desse ano, o Itatiba E.C. reforma a sua filiação na agora Federação 

Paulista de Futebol. 

 

 

 



Ano - 1943 

   No dia 11 de março de 1943 é realizada a eleição para presidente do clube. E 

pela primeira vez são utilizadas cédulas, que na época receberam o nome de 

"fichas que continham os dizeres impressos tipograficamente". 

   Dorival Moura Leite é eleito presidente do Itatiba E.C. para o mandato de 

12/03/43 a 02/02/44, e sua diretoria ficaria assim constituída: 

   • Presidente da Diretoria: DORIVAL MOURA LEITE 

   • 1º Vice-Presidente: JACOB PANZARIN 

   • 2º Vice-Presidente: BENEDITO MUROLLO 

   • Secretário Geral: NAGIB JÚLIO JOÃO KARAN 

   • 1º Secretário: ORESTES PANZARIN 

   • 2º Secretário: ANTENOR MOREIRA FILHO 

   • 1º Tesoureiro: JOSÉ FAGGIANO JUNIOR 

   • 2º Tesoureiro: SERAFIM MATTIUZZO 

   • Conselho Fiscal: ARMANDO GIANINI, EDUARDO BERTI e CARMO PALADINO 

   Na reunião da Diretoria do dia 4 de abril constata-se que a dívida do clube, 

devido a construção do campo, é de cr$ 1.300,00. O clube tem em caixa cr$ 85,60. 

   Para tentar sanar esse problema financeiro, resolve-se realizar uma “melhor de 

3” contra o C.C.A.P., conhecido time local. E funciona! A renda líquida dos três 

jogos atinge a cifra de cr$ 1.932,00! 

   O presidente alerta seus diretores para que não divulguem assuntos  tratados em 

reuniões para “pessoas de fora” para não prejudicar o clube, e que será exonerado 

quem desobedecer. 

   Foi nessa gestão que pela primeira vez se registra em Ata a formação e reunião - 

no dia três de junho - de uma Comissão de Festas. Essa comissão era formada 

pelas senhoritas Neyde Sanjuliani, Maria Mercedes, Idelina Cardoso, Hercília Rela, 

Mafalda Bressani, Luzia Fernandes, Maria Tereza Costa em representação a Marina 

Perrone, e os srs. João Delalio, Luiz Andretta e José dos Santos. E sua primeira 

realização foi o Baile da Chita, uma espécie de baile-junino onde servia-se pipoca e 

até batata-doce aos participantes. A finalidade desse baile era angariar fundos para 

ajudar o clube. Este foi realizado no dia 25 de junho e teve uma renda bruta de cr$ 

5.273,50 (cinco mil, duzentos e setenta e três cruzeiros e cinqüenta centavos) e 

tiradas as despesas rendeu ao clube cr$ 1.286,30. 



   No dia primeiro de julho, o Itatiba E.C. filia-se a Liga Itatibense de Futebol. 

   Antes do final desse mês, o sr. Ermenegildo Piza diz lamentar não poder mais 

emprestar de graça a sede pois recebeu proposta para alugá-la. Se o Itatiba pagar, 

pode ficar, caso contrário... 

   Mas o sr. Lourenço Franco Camargo oferece, gratuitamente, uma sala de frente e 

um quarto, na Praça da Bandeira, 95, para a instalação da sede do clube. E é claro 

que é aceito e o problema é resolvido. 

   A parte esportiva, melhor dizer futebolística, vai a todo vapor.Além dos 

adversários locais, o Itatiba E.C. joga contra times de outras cidades. 

Mas um "detalhe" preocupava a diretoria: o barranco da Biquinha. 

   Esse barranco, localizado defronte e em nível bem mais elevado ao campo de 

futebol, propiciava uma visão panorâmica do jogo. Assim, dezenas de pessoas 

preferiam o "camarote" natural a assistir ao jogo de dentro do estádio e ter que 

pagar o ingresso! 

   Várias medidas foram tomadas contra isso: tentou-se uma cerca de bambu 

naquele local. Não adiantou. Comprou-se uma lona usada de circo para vedar a 

vista daquele local. A lona custou 100 cruzeiros e não deu o resultado esperado. E 

finalmente, em final de novembro, a diretoria pede ao Delegado de Polícia, dr. 

Celso Xavier de Carvalho Franco, providências a respeito da torcida que fica no 

barranco da Biquinha e que se comporta "inconvenientemente". E não é que o 

delegado tomou as providências!? 

   O que não se tem registrado é se o "problema" foi definitivamente sanado ou se 

foi só por alguns tempos, como parece ser o mais certo de ter acontecido. 

   Era um tempo em que os jogadores, mesmo os bons de bola, que se 

comportassem de maneira indisciplinada e anti-desportiva, eram punidos com 

suspensão e até mesmo afastamento do plantel. Um tempo em que os diretores 

emprestavam dinheiro do próprio bolso para o clube. 

 

 

 



Ano - 1944 

   Dorival Moura Leite é reeleito para o mandato de 03/02/44 a 07/01/45, e 

constitui a seguinte Diretoria:  

    • Presidente da Diretoria: DORIVAL MOURA LEITE 

   • 1º Vice-Presidente: JOSÉ BOAVA 

   • 2º Vice-Presidente: GUERINO COLETTI 

   • Secretário Geral: JOSÉ FAGGIANO JUNIOR 

   • 1º Secretário: OSWALDO de CARVALHO 

   • 2º Secretário: Sarg. OSWALDO FERNANDES SÁ 

   • 1º Tesoureiro: JOSÉ LUIZ BULGARELLI 

   • 2º Tesoureiro: ÂNGELO de OLIVEIRA 

   • Conselho Fiscal: CARMO PALADINO, SERAFIM MATTIUZZO e   ANTONIO 

FRANCO PENTEADO 

   • Diretores Esportivos: JOSE CASANOVA NETTO e STANISLAU SANTORO 

   • Diretor Técnico: ANTONIO RANGEL NETO 

   • Diretor de Campo: ANTONIO MARRASCO 

   O ano esportivo do clube inicia-se com a realização de uma série de jogos, 

"melhor de 5", contra o C.C.A.P., sempre com a intenção de conseguir fundos para 

o clube. O que não era difícil. Os jogos entre o ITATIBA EC e o C.C.A.P. sempre 

atraíam grande público. 

   Em março, os srs. Antonio e Nicola Sporkens, proprietários do terreno onde se 

localizava o campo do clube, procuram o presidente do Itatiba EC para propor uma 

retificação nas divisas do terreno alugado. Alegam que o clube está utilizando uma 

área maior do que a estipulada no contrato. 

   Esse fato, que à primeira vista, poderia constituir-se em um problema, acaba 

sendo o ponto de partida para um grande negócio: Dorival Moura Leite propõe a 

compra do terreno! 

   E não é que dois meses depois, aqueles proprietários aceitam vender o terreno 

ao clube? 

   Diante disso, o assunto tinha que ser resolvido com urgência antes que  outros 

interessados interferissem e prejudicassem o negócio. 

   O preço pedido era de dez mil e trezentos cruzeiros por uma área aproximada de 

treze mil metros quadrados; e mais cem cruzeiros por uma faixa de terreno 



medindo 8 por 14 m², pertencente à família Segatto, onde ficaria a entrada para o 

campo. 

   O negócio era muito bom, mas o clube não tinha caixa para tanto. 

   Então, o presidente não teve dúvidas. Comprou os terrenos em nome do Itatiba 

EC, sob sua responsabilidade e com seu próprio dinheiro. Quanto aos juros, seriam 

de 8% ao ano. 

   Ele considerava o negócio tão importante para o clube que primeiro o concretizou 

para depois convocar a Assembléia Geral para pedir a sua aprovação. O que, 

obviamente, aconteceu sem qualquer problema. 

   Em junho, é oficializado o Infantil do Itatiba EC, graças ao número expressivo de 

garotos interessados. 

   Já pensando em um estádio maior, o clube envia um ofício ao Prefeito Municipal 

solicitando que intermediasse junto ao governo estadual, ajuda para a construção 

de uma arquibancada. 

 

Ano - 1945 

   É escolhida a diretoria que dirigirá o clube no período de 08/01/45 a 27/01/46. 

Essa diretoria era assim constituída:  

   • Presidente da Diretoria: DORIVAL MOURA LEITE 

   • 1º Vice-Presidente: ÁLVARO F. de ALMEIDA 

   • 2º Vice-Presidente: GUERINO COLETTI 

   • Secretário Geral: NAGIB JÚLIO JOÃO KARAN 

   • 1º Secretário: OSWALDO de CARVALHO 

   • 2º Secretário: JOSÉ LUIZ BULGARELLI 

   • 1º Tesoureiro: FRANCISCO LANFRANCHI 

   • 2º Tesoureiro: ANTONIO BASÍLIO 

   • Conselho Fiscal: CARMO PALADINO, ANTONIO FRANCO PENTEADO e JOÃO 

FRANCISCO DALFORNO 

   • Diretores Esportivos: ESTANISLAU SANTORO, JOSÉ CASANOVA NETO e JOSÉ 

LEME da SILVA 

   • Diretor de Campo: ANTONIO MARRASCO 

   • Diretor do Juvenil: ARMANDO GIANINI 



   E na primeira reunião dessa diretoria, em 8 de janeiro de 1945, o sr. José 

Faggiano Junior é “aclamado sócio honorário pelos relevantes serviços prestados ao 

clube. Essa homenagem deveu-se ao fato de o mesmo estar de mudança para a 

cidade de Jundiaí, mas onde seria o “representante do Itatiba EC naquela cidade”. 

 

Ano - 1946 

   Para o mandato de 28/01/46 a 02/02/47,a diretoria era assim formada:  

   • Presidente da Diretoria: DORIVAL MOURA LEITE 

   • 1º Vice-Presidente: ERASMO CHRISPIN 

   • 2º Vice-Presidente: GUERINO COLETTI 

   • Secretário Geral: NAGIB JÚLIO JOÃO KARAN 

   • 1º Secretário: JOSÉ LUIZ BULGARELLI 

   • 2º Secretário: ANTONIO DINIZ SPORQUES 

   • 1º Tesoureiro: ELEUTÉRIO FASCIONE 

   • 2º Tesoureiro: LUIZ FRANCISCO TORSO 

   • Diretores de Esportes: ANTONIO RANGEL NETO, ANIBIO FERREIRA da SILVA e 

ANTONIO MARRASCO 

   • Conselho Fiscal: OSWALDO CARVALHO, CARMO PALADINO e JOÃO DELFORNO 

   Foi nesse ano que o clube mudou a sua sede para um prédio da família Lanhoso, 

na rua Quintino Bocaiúva, nº 306, onde permaneceria até a construção e 

inauguração da sua super-sede, 30 anos depois. 

   Na reunião do dia 8 de abril, o Presidente anuncia que está doando, por cinco 

anos, os juros do dinheiro que emprestou ao clube para a compra do terreno do 

campo de futebol. E na Assembléia Extraordinária do dia 3 de julho, é aprovada a 

proposta de Dorival Moura Leite que passaria esse terreno para o patrimônio do 

clube em troca de uma hipoteca no valor do empréstimo, sem um tostão de juros a 

mais. Ou seja, ele dava 5 anos para o clube lhe devolver o principal, sem juros. Um 

negócio de pai para filho. 

PRIMEIRO APARELHO DE SOM 

   Em dezembro, é deliberada a compra de um "aparelho sonoro de propriedade do 

sr. Armando Degani. Aparelho constituído por um amplificador de 6 válvulas, 2 

alto-falantes de 12 polegadas, 1 motor Victrola completo, 1 pic-up Paillard, 1 móvel 

em que se acha instalado o aparelho e um microfone. A forma de pagamento 



também foi interessante: uma parte em 02/01/47, a 2ª parte na segunda-feira, 

após o carnaval e a terceira e última, na segunda-feira após o sábado de Aleluia. 

 

Ano - 1947 

   A diretoria que comandou o Itatiba EC de 03/02/47 a 09/01/48 era esta:  

   Presidente: DORIVAL MOURA LEITE 

   1º Vice-Presidente: AMÉRICO RIVA 

   2º Vice-Presidente: JOSÉ BERTO 

   Secretário Geral: NAGIB JÚLIO JOÃO KARAN 

   1º Secretário: JOSÉ LUIZ BULGARELLI 

   2º Secretário: HEITOR ANDRETTA 

   1º Tesoureiro: ELEUTÉRIO FASCIONE 

   2º Tesoureiro: CELESTINO BASSAN 

   Diretores Esportivos: SYLVIO GORI, CELESTINO BASSAN e VITORIO DIAN 

   Diretor Social: CAETANO DENONI 

   Diretor de Campo: ANTONIO MARRASCO 

   O acontecimento de maior vulto nesse ano é a construção dos vestiários da praça 

de esportes, uma doação do sr. Paschoal Scavone. 

 

Ano - 1948 

   De 10/01/48 a 27/11/48 o clube continuava sob a presidência do sr. Dorival 

Moura Leite e sua diretoria era assim:  

   • Presidente: DORIVAL MOURA LEITE 

   • 1º Vice-Presidente: AMÉRICO RIVA 

   • 2º Vice-Presidente: JOSÉ BERTO 

   • Secretário Geral: NAGIB JÚLIO JOÃO KARAN 

   • 1º Secretário: FLORIANO VIEIRA 

   • 2º Secretário: JOSÉ LUIZ BULGARELLI 

   • 1º Tesoureiro: ELEUTÉRIO FASCIONE 

   • 2º Tesoureiro: ANTONIO BASÍLIO 

   • 1º Diretor Esportivo: SILVIO GORI 

   • 2º Diretor Esportivo: CELESTINO BASAN 



   • Diretores Sociais: CAETANO PERRONE e JOÃO DELLALIO 

   • Diretor do Campo: ANTONIO MARRASCO 

   • Diretor Esportivo: VITÓRIO DIAN 

   • Conselho Fiscal: ARMANDO GIANINI, CARMO PALADINO e FRANCISCO 

OLIVEIRA 

   A primeira providência da diretoria é estudar a realização do Carnaval; e fica 

decidido que será de 4 noites. 

   No dia 18 de junho, é realizada uma Sessão Extraordinária com a Diretoria e o 

Conselho Deliberativo, onde é feito o comunicado da doação de uma "archibancada" 

para a praça de esportes do clube pelo sr. Paulo Abreu. Essa arquibancada deveria 

custar até 100 mil cruzeiros. A oferta é aceita e três meses depois a Diretoria 

recebe, para apreciação e aprovação, uma planta enviada pelo próprio doador. 

   A planta é aprovada pela diretoria e o secretário Júlio Karan é nomeado para 

acompanhar o desenvolvimento da obra. 

   A próxima atitude da Diretoria é dar ao estádio o nome do benfeitor Paulo Abreu. 

   É do Secretário Karan a solicitação (a pedido de sócios) que os balancetes 

mensais sejam colocados em lugar visível e de fácil acesso a todos. A medida é 

aceita e utilizada até os dias de hoje. 

 

Ano - 1949 

   Também nesse ano o Carnaval teria 4 noites. Em compensação, a diretoria 

resolve não realizar o Baile da Aleluia “em consideração ao pedido do Grêmio Cívico 

e Recreativo Itatibense que iria inaugurar a sua nova sede social, com uma grande 

baile, nessa mesma data.  

   Em 26 de maio, com a demissão de Américo Riva, Julio Karan é eleito para 

presidir o clube até 27 de novembro, quando acontecerá nova eleição de diretoria. 

   Assim, em 27 de maio, Júlio Karan toma posse e ele constituiu a sua diretoria 

desta maneira: 

   • Presidente da Diretoria: NAGIB J. J. KARAN 

   • 1º Vice-Presidente: MOACYR CARBONARI 



   • 2º Vice-Presidente: CARMO PALADINO 

   • Secretario Geral: JOSÉ LUIZ BULGARELLI 

   • 1º Secretário: FERNANDO A. RAMOS MELLO 

   • 2º Secretário: ANTONIO BASÍLIO 

   • 1º Tesoureiro: LUIZ DALCIN 

   • 2º Tesoureiro: MARCELO GERVÁSIO DIAN 

   • Diretores de Esportes: JOSÉ ANTENOR de GODOY, ANTONIO AFONSO 

MASSARETTO e JOSÉ CASANOVA NETTO. 

   • Diretor Social: JOSÉ DOS SANTOS 

   • Técnico Esportivo: SYLVIO GORI 

   • Departamento infanto-juvenil: JOSÉ DOS SANTOS 

   • Massagista: JOÃO DELLALIO 

   Nesta gestão houve uma alteração no cargo de 2º Vice-Presidente, sendo o titular 

substituído pelo sr. ANTONIO SEGATTO SOBRINHO. 

   Em agosto, é aberta uma “lista de contribuições” para premiar financeiramente os 

jogadores pelas vitórias conquistadas. 

   No início de setembro, a Prefeitura Municipal solicita por empréstimo o “aparelho 

de vitrola” do clube para as festividades do Sete de Setembro. O aparelho seria 

usado pela RITZ, um serviço de alto-falantes que funcionava na Praça da Bandeira. 

   No mesmo mês, o Baile da Primavera obtém um grande resultado. Esse evento 

contou com a organização de uma Comissão de Festas que era formada pelas 

senhoritas Neide Sanjuliani, Rosa Martoni, Ercília Rela, Odete Marcondes, Luzia 

Fernandes, Angelina Loschi, Aparecida Gili e os senhores Luiz Carlos Andretta, José 

dos Santos, Antonio Del Nero e Luiz Dalcin. 

VICENTE FEOLA 

   Em meados de outubro, o presidente Karan acompanhado de mais alguns 

membros da sua diretoria, vão a São Paulo e acertam com Vicente Feola técnico do 

São Paulo FC , um jogo treino entre o Tricolor e o Itatiba EC. Esse jogo seria no dia 

20 e haveria cobrança de ingresso. A renda, tiradas as despesas, seria dividida em 

partes iguais entre os dois times. 

 

 



Ano - 1950 

   JULIO KARAN É REELEITO para um mandato de 28/11/49 a 19/11/50, e sua 

Diretoria é assim constituída:  

   • Presidente: NAGIB J.J. KARAN 

   • 1º Vice-Presidente: MOACYR CARBONARI 

   • 2º Vice-Presidente: ANTONIO SEGATO SOBRINHO 

   • Secretário Geral: JOSÉ LUIZ BULGARELLI 

   • 1º Secretário: FERNANDO A . RAMOS MELLO 

   • 2º Secretário: AFONSO MASSARETTO 

   • 1º Tesoureiro: ANTONIO BASÍLIO 

   • 2º Tesoureiro: BELMIRO PALMA 

   • Direção Esportiva: ANTONIO BASÍLIO,MARCELO GERVASIO DIAN e SYLVIO 

AMÉRICO GORI 

   • Diretores Sociais:ARMANDO GIANINI e LUIZ CARLOS ANDRETTA 

   Uma das suas primeira medidas é realizar uma campanha para convidar mais 

pessoas para tornarem-se sócias do clube.  

   Outra medida foi “acabar com a lambança de certos jogadores que se 

aproveitavam do fato de jogar no ITATIBA EC para comer e beber nos bares e 

restaurantes da cidade e deixarem as suas despesas a fiado em nome do clube”. 

Enquanto o presidente, por sua vez, colabora com a doação de dez mesas para o 

salão social. 

   Na parte social, é contratado Florindo Cogni e sua Jazz para abrilhantar o 

Carnaval de 1950. 

 

Ano - 1951 

   Em 20/11/1950, Júlio Karan novamente é conduzido à presidência do clube para 

um mandato até 06/11/51, e ele contou com a seguinte diretoria:  

   • Presidente: NAGIB JÚLIO JOÃO KARAN 

   • 1º Vice-Presidente: FERNANDO A. RAMOS MELLO 

   • 2º Vice-Presidente: ABÍLIO MONTE 

   • Secretário Geral: LUIZ DALCIN 

   • 1º Secretário: CELESTINO BASSAN 



   • 2º Secretário: JOSÉ BERTHO 

   • 1º Tesoureiro: JOSÉ LUIZ BULGARELLI 

   • 2º Tesoureiro: AFONSO MASSARETTO 

   O clube compra a sua primeira máquina de escrever (portátil) para a secretaria, 

além de uma escrivaninha e outros “apetrechos”, que deviam ser materiais de 

escritório. 

   O Carnaval de 1951 foi abrilhantado pela Jazz Brasil Moreno, que cobrou um 

cachê de cr$ 9.000,00 (nove mil cruzeiros). 

 

Ano - 1952 

   Em 7 de novembro de 1951, toma posse a diretoria presidida por Sebastião José, 

assim constituída:  

   • Presidente: SEBASTIÃO JOSÉ 

   • 1º Vice-Presidente: ANTONIO MARIO MACHADO FILHO 

   • 2º Vice-Presidente: ANTONIO BASÍLIO 

   • Secretário Geral: BELMIRO PALMA 

   • 1º Secretário: INÁCIO NUNES da COSTA 

   • 2º Secretário: ANTONIO CARRA 

   • 1º Tesoureiro: LUIZ DALCIN 

   • 2º Tesoureiro: AFONSO MASSARETTO 

   Logo na primeira reunião da diretoria, o Presidente toma uma decisão polêmica: 

se tira o nome de PAULO ABREU do Estádio. 

   A razão para isso, segundo o presidente é que "...vendo e relendo todas as atas 

do Conselho e do Club, nada achou constado sob qual motivo é dado o nome de 

"Estádio Paulo Abreu", ao campo do Itatiba E.C. . Achou pois que não sendo legal e 

ao mesmo tempo nada soube por intermédio do Conselho ou da Diretoria que 

terminou o seu mandato. Achou-se de bom alvitre cancelar em seus programas o 

nome “Estádio Paulo Abreu” para o de "Itatiba E.C.". 

   Para compensar, é colocada na arquibancada, uma placa agradecendo ao sr. 

Paulo Abreu pela doação daquela benfeitoria. 



   Nessa época, o clube promovia em sua sede social sessões de cinema. As 

exibições eram de filmes como "Dillinger", "O Menino e o elefante", com Sabú... 

entre tantos outros. 

 

Ano - 1953 

   No dia 23 de dezembro de 1952, Sebastião José é reeleito para um mandato até 

06/12/53. e sua diretoria era assim constituída:  

   • Presidente: SEBASTIÃO JOSÉ 

   • 1º Vice-Presidente: MARIO ALMEIDA SARDINHA 

   • 2º Vice-Presidente: JOSÉ M. SILVEIRA FRANCO 

   • Secretário Geral: HUMBERTO MECCA 

   • 1º Secretário: Dr. ROBERTO LEONI 

   • 2º Secretário: ÁLVARO MUROLLO 

   • 1º Tesoureiro: INÁCIO NUNES da COSTA 

   • 2º Tesoureiro: MARCELO GERVÁSIO DIAN 

   • Diretores Sociais: FRANCISCO LEONE, JOSÉ CASANOVA NETO e LUIZ CARLOS 

ANDRETTA 

   • Diretor Esportivo: JOSÉ DOS SANTOS 

   Em maio de 1953, o clube compra o seu primeiro aparelho de televisão. Era da 

marca Regas e a aquisição foi feita através de uma “subscrição entre os 

associados”. Era uma novidade na época e o clube conseguia uma boa arrecadação, 

uma vez que cobrava uma taxa das pessoas que queriam assistir aos programas. 

 

Ano - 1954 

   Dorival Moura Leite é o próximo presidente do Itatiba EC e toma posse no dia 7 

de dezembro de 1953 para um mandato até 07/12/54. A sua diretoria foi assim 

constituída:  

   • Presidente: DORIVAL MOURA LEITE 

   • 1º Vice-Presidente: ELIAS BRUNELLI 

   • 2º Vice-Presidente: RUBENS RIBEIRO ARANHA 

   • Secretário Geral: DANTE CABRINO 

   • 1º Secretário: JOSÉ M. SILVEIRA FRANCO 



   • 2º Secretário: PEDRO BATISTA DIAN 

   • 1° Tesoureiro: INÁCIO NUNES da COSTA 

   • 2° Tesoureiro: ÁLVARO MUROLLO 

   • Diretores Sociais: JOSÉ DOS SANTOS, CAETANO PERRONE  e JOÃO ULRICH 

   • Técnico das Equipes: ÂNGELO FELIPPE 

   A diretoria decide que os atletas do clube, menores de 14 anos, não pagarão 

mensalidades. 

   Nessa gestão foi criado o departamento de bola ao cesto e vôlei do Itatiba EC. e 

foram encarregados da parte feminina: Tereza dos Anjos Bijo,Leonil Schiavinato 

dos Santos e Valentina Boava; do masculino: Orestes de Fraia e José dos Santos. 

   Em abril de 54, realizam-se estudos para a construção de uma quadra de tênis na 

praça de esportes. Em maio, é desencadeada uma campanha para angariar fundos 

para a construção de quadras de basquete, de tênis e seus vestiários. 

POLÍTICA NO CLUBE  

   Em agosto, o clube recebe a "gratificação" de cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros) 

do sr. Romeu Pelliciari em troca de o clube auxiliar na sua campanha eleitoral. Ele 

promete ainda que se eleito doaria ao Itatiba EC a importância de 50 cruzeiros por 

voto que recebesse no município de Itatiba.  

   A diretoria aceitou, e os diretores trabalharam pela sua candidatura para 

deputado estadual, juntamente com o sr. Luiz Emanoel Bianchi para deputado 

federal. Contrataram uma caminhonete, por dezoito dias pelo preço de 2 mil 

cruzeiros, para fazer a propaganda falada pelas ruas e bairros da cidade; e mais mil 

e quinhentos cruzeiros para o sr. Paulo Muniz por serviços de colocação de cartazes 

e demais propagandas. 

   Além disso, a diretoria decide que se o sr. Romeu Pelliciari não tiver votação 

suficiente em nosso município, seriam tiradas as despesas e o restante do dinheiro 

seria devolvido. Ou seja, eles teriam trabalhado de graça! Eram outros tempos; se 

fosse hoje! 

 

 

 



Ano - 1955 

   Em 8 de dezembro de 1954 acontece a  posse do sr. Elias Brunelli, cujo mandato 

iria até 14/11/55. Essa  diretoria seria assim formada:  

   • Presidente: ELIAS BRUNELLI 

   • 1º Vice-Presidente: ANTONIO BASÍLIO 

   • 2º Vice-Presidente: JORGE FELÍCIO 

   • Secretário Geral: DR. ROBERTO LEONI 

   • 1º Secretário: JOÃO FRANCISCO DEL NERO 

   • 2º Secretário: JOSÉ M. SILVEIRA FRANCO 

   • 1º Tesoureiro: INÁCIO NUNES da COSTA 

   • Conselho Fiscal: FERNANDO A. de RAMOS MELLO, ALBERTO CASTELETTO e 

ÁLVARO MUROLLO 

   • Conselho Social: SEBASTIÃO JOSÉ, CAETANO PERRONE e ANTONIO CARLOS 

GILLI 

   • Técnico das equipes: ÂNGELO FELIPPE 

   Durante essa gestão, o titular do cargo de 1º secretário seria substituído pelo sr. 

CARLOS MANTOVANELLI. 

   Em janeiro de 1955, o Conselho Deliberativo solicita à diretoria para que não 

mais se faça pagamentos sem recibo. Caso isso persista, não mais serão aprovados 

os balancetes. Por essa atitude do Conselho dá para se ter uma idéia de que em 

matéria de documentação, o procedimento não era dos mais detalhados. Faltavam 

muitos dados, muita informação. Certos aspectos nos livros de atas do clube já 

refletiam isso.  

ITATIBA EC e A.I.A.  

   Em 25 de abril, os srs. Francisco Giaretta Parodi e José Botelho Nunes –

respectivamente, presidente e vice da ASSOCIAÇÃO ITATIBENSE de ATLETISMO - 

comparecem à reunião da diretoria para propor uma fusão entre a A.I.A. e o 

ITATIBA EC. O que é aceito pela diretoria. 

 

 

 



Ano - 1956 

   No dia 15 de novembro de 1955, é eleito presidente o Sr. Antonio Basílio, para 

um mandato até 20/11/56. Sua diretoria foi assim constituída:  

   • Presidente: ANTONIO BASÍLIO 

   • 1º Vice-Presidente: ARMANDO GIANINI 

   • 2º Vice-Presidente: JOSÉ M. SILVEIRA FRANCO 

   • Secretário Geral: ANTONIO de OLIVEIRA 

   • 1º Secretário: JOSÉ ÂNGELO GORI 

   • 2º Secretário: JOÃO LIMA de ANDRADE 

   • 1º Tesoureiro: SEBASTIÃO JOSÉ 

   • 2º Tesoureiro: CELESTINO BASSAN 

   • Departamento de Esportes-Futebol: ÂNGELO FELLIPE  e ARMANDO CARRA 

   • Basquete: JOSÉ BOTELHO NUNES, ORESTES de FRAIA, FRANCISCO PARODI, 

BENEDITO FERREIRA da SILVA 

   • Departamento Social: JOSÉ DOS SANTOS, JOSÉ MILTON CABRINO, ANTENOR 

BORELA, JOÃO DELALIO, JORGE FELÍCIO, CARLOS ANDRETTA 

, CARLOS MANTOVANELLI e DANTE CABRINO 

   • Zelador da praça de esportes: ANTONIO MARRASCO 

   Durante essa gestão, verificaram-se alterações nos cargos de 1º Secretário, 1º 

Tesoureiro e Secretário Geral, sendo os titulares substituídos pelos senhores JOSÉ 

DOS SANTOS, JOAQUIM SCARANSI e JOSÉ BOTELHO NUNES, respectivamente. 

   Na reunião da diretoria de 21/11/55, aparece pela primeira vez registrado em ata 

a cessão do salão social para a realização de uma  formatura, da Escola SESI e que 

ocorreria no dia 3 de dezembro. Condições: o clube poderia explorar o lucro das 

mesas e do serviço de bar. 

   Em dezembro, aconteceria o 1º jogo do ITATIBA EC no Campeonato Amador do 

Interior, contra o Ferroviário de Bragança Paulista, realizado naquela cidade. 

   Ainda nesse mês o clube tentaria vender uma rifa para angariar fundos para a 

construção de uma “quadra de malhas atraz do placarde atual do estádio”. O 

prêmio: um COLCHÃO de MOLAS! 

   Parece que o prêmio não era muito atrativo. Apenas alguns poucos números 

foram vendidos e a rifa teve que ser cancelada. 



   1956 - A diretoria decide que, a partir do dia primeiro de janeiro desse ano, fica 

instituída a obrigatoriedade da apresentação da carteira social, com a quitação do 

recibo, "para que sejam facultadas as regalias de praxe". 

   Enquanto isso, os sócios atletas do basquete pagavam apenas meia-mensalidade. 

Atletas que por sinal enfrentaram a equipe da Vigorelli, de Jundiaí, no dia 8 de 

janeiro. 

   Enquanto isso, o futebol jogava contra o Expedicionários, de Franco da Rocha. 

   E na parte social a agitação ficava por conta das “soirées” e matinées” aos 

sábados e domingos. Tudo ao som de uma vitrola! 

   Joaquim Scaransi é nomeado diretor do setor Juvenil de Futebol. No mês seguinte 

ocuparia também o cargo de 1º tesoureiro substituindo Sebastião José que pedira 

afastamento. Nessa função, ao estudar a contabilidade do clube, pede para que 

seja feito um corte em todas as despesas, principalmente com os jogadores de 

futebol onde se gastava muito com viagens, “corridas de auto”, entre outras coisas. 

O clube deveria entrar em um regime de estrita economia. Ele só concorda com a 

"confecção de chuteiras" porque as que os jogadores estavam usando 

encontravam-se, de fato, em  péssimas condições. 

   Durante todos os anos em que Joaquim Scaransi ocupou algum cargo na direção 

do clube, sempre batalhou para que houvesse lisura e transparência na 

contabilidade e nos negócios do Itatiba EC. Além disso, foi um batalhador 

incansável e um baluarte pelas cores do clube. 

   Mas, ainda que enfrentasse um "regime de guerra" o Itatiba EC compra “cinco 

bilhetes de rifa” para auxiliar o C.A . Ituano que se encontrava em dificuldades 

financeiras. 

   Era uma época difícil também nos recursos médicos. Para tratar de um problema 

no joelho, o jogador Francisco Assis Ordine é enviado para São Paulo. E ao que 

parece, faltavam recursos médicos e de organização: a Santa Casa de Misericórdia 

envia ao clube uma conta de curativos feitos  no atleta Roberto Leoni em maio de 

54, portanto dois anos antes! A diretoria manda pagar a conta e oficia aquele 

hospital para que não haja mais tanto atraso na apresentação de contas.  

 

 



O BAR  

   O sr. João Lima de Andrade locava o bar do clube e passa a explorar também os 

serviços de bar nos bailes e eventos sociais, pelos quais pagava uma taxa extra. 

Pouco tempo depois,alega não poder mais pagar o valor combinado pelos eventos 

tendo em vista da proibição de entrada de menores de 16 anos nos eventos.  

   Então, José dos Santos compra o bar dele. 

   Nessa época, nem diretor escapava dos rigores disciplinares. Os que faltavam 

muito às reuniões ou eram “encrenqueiros” eram punidos e substituídos com muita 

facilidade. 

   1956 foi um ano em que o Juvenil teve muitos jogos. É também nesse ano que 

Pedro Riva começa a marcar sua presença no Itatiba EC; ele era como uma espécie 

de “empresário” de jogos para o clube. 

   Jogos que na sua maioria os jogadores eram transportados pelo caminhão do sr. 

Antenor Borela 

 

Ano - 1957 

Em 21/11/56, Antonio Basílio toma posse como presidente do clube para um 

mandato até 28/11/57. E sua diretoria foi assim constituída:  

   • Presidente: ANTONIO BASÍLIO 

   • 1º Vice-Presidente: ARMANDO GIANINI 

   • 2º Vice-Presidente: Sarg. DEUSDETH RODRIGUES ALMEIDA 

   • Secretário Geral: JOSÉ BOTELHO NUNES 

   • 1º Secretário: JOSÉ DOS SANTOS 

   • 2º Secretário: JOSÉ M. SILVEIRA FRANCO 

   • 1º Tesoureiro: JOSÉ BENEDITO PERRONE 

   • 2º Tesoureiro: JOSÉ LUIZ BULGARELLI 

   • Diretor Esportivo: ÂNGELO FELIPPE 

   • Departamento de Futebol Juvenil: CARMO ANACLETO  DALCIN e PEDRO de 

ALMEIDA 

   • Zelador da praça de esportes: ANTONIO MARRASCO 

   • Massagista: BENEDITO ANTONIO de LIMA 

   • Diretores de Esportes: ORESTES de FRAIA, JOSÉ COLETTI, JOÃO CARLOS 



ABREU, BENEDITO FERREIRA da SILVA e ROBERTO LEONI 

   • Departamento Social: GERALDO TEIXEIRA 

   O diretor social também tinha a função de “tomar conta da televisão”. É bom 

lembrar que se cobrava uma taxa do público telespectador. 

   A partir dessa gestão, o bar passa a ser explorado pelo próprio clube e é 

instituído o sistema de vendas por “fichas”. 

   O Vasco da Gama do Rio de Janeiro mantém correspondência com o clube. Envia 

suas revistas, cartões de Natal, entre outras coisas. 

   Em 1957, com uma “faixa alusiva ao 1º Centenário de Itatiba, colocada na 

fachada da sede, o clube presta significativa homenagem à nossa cidade.” 

   A diretoria envia, em 13/2/57, um ofício ao jornal “A TRIBUNA” solicitando que 

seja mencionado o nome de Estádio Paulo Abreu nas notícias que dizem respeito à 

praça de esportes do clube. Como resposta aquele jornal, além de um ofício à 

diretoria, publica o porquê de não citar o nome do estádio do Itatiba EC, e sim 

chamá-lo de Chácara Santa Clara.  

O ITATIBA E.C. NA 3ª DIVISÃO  

   Sempre fazendo boa campanha entre as equipes de nossa cidade, o rubro-negro 

parte para um salto maior: a 3ª Divisão.  

   Assim, no dia 22 de julho de 1957, o sr. Rubens Pântano, presidente da Liga 

Itatibense de Futebol, acompanhado pelos srs. Antonio Basílio e José dos Santos, 

respectivamente presidente e diretor do Itatiba E.C.,procuraram pela Federação 

Paulista de Futebol para tratar do possível ingresso do time itatibense na Terceira 

Divisão do futebol paulista. 

   Para explorar a venda de artigos de carnaval é feita uma sociedade com o sr. 

VICENTE RIBEIRO GUIMARÃES, dividindo-se lucros, sobras ou prejuízos. Vicente  

Ribeiro Guimarães iria desempenhar um papel relevante na história do ITATIBA EC, 

como se verá. 

   Alguns meses depois, o sr. Vicente é convidado para participar da diretoria no 

cargo de José Luiz Bulgarelli. 

   A diretoria faz um encarte no jornal O PROGRESSO de ITATIBA para uma 

campanha de novos sócios.  



XADREZ  

   O ITATIBA EC autoriza a transferência do enxadrista GERALDO ORDINE ao 

Grêmio Cívico e Recreativo  Itatibense mediante troca com o sr. Luiz Emanuel 

Bianchi.  

   No dia 15 de junho, o clube realiza o Baile da Chita com a City Swing Jazz. Um 

concorrido baile-junino onde eram servidas pipocas, batata-doce, e tinha sanfoneiro 

e até marcador da quadrilha, que nesse ano foi o sr. JACOB PANZARIN.  

ORADORA  

   A senhorita HELENA SANFINS se oferece, e é aceita, para ser a oradora oficial do 

clube nos Festejos do Centenário da nossa cidade.  

   A diretoria do clube envia ofício ao Ginásio Estadual (Meb) alertando que se for 

mantida a suspensão imposta pelo diretor daquele estabelecimento à menina 

Marlene Ferreira da Silva, por ter desfilado para este clube, cortará relações sociais 

e esportivas.  

ATLETISMO  

   O Departamento de Atletismo do clube faz bom papel nos 7º Jogos Desportivos 

Itatibenses. 

MALHA e BOCHA  

Em 10 de julho, é aprovada a criação do Departamento de Malha e Bocha, 

atendendo sugestão dos senhores PEDRO BIZETTO, MARIO ALMEIDA SARDINHA, 

LUIZ COELHO, JOÃO DELALIO e AUGUSTINHO FIGLIA. Inicialmente esse 

departamento seria localizado na Vila Belém e teria vida autônoma, mas, prestaria 

contas à diretoria e obedeceria os estatutos do Itatiba EC.  

JOSÉ BOTELHO NUNES, ORESTES FRAIA e JOÃO CARLOS ABREU ficaram 

encarregados  de cuidar do departamento de bola ao cesto, voleibol e atletismo. 

A televisão continua proporcionando boa renda com a taxa cobrada dos 

telespectadores.O final de semana de 19 e 20 de outubro, por exemplo, rendeu 900 

cruzeiros.  

 



RAINHA do CENTENÁRIO  

   APARECIDA DUTRA é eleita Rainha do Centenário e doa o seu prêmio de 5 mil 

cruzeiros ao clube. 

 

Ano - 1958 

   No dia 29/11/57, Antonio Basílio toma posse para mais um mandato, este até 

24/11/58. E essa sua diretoria era assim constituída:  

   • Presidente: ANTONIO BASÍLIO 

   • 1º Vice-Presidente: JOAQUIM SCARANSI 

   • 2º Vice-Presidente: ARMANDO GIANINI 

   • Secretário Geral: JOSÉ BOTELHO NUNES 

   • 1º Secretário: FRANCISCO ASSIS BEZANA 

   • 2º Secretário: PEDRO MATTIUZZO 

   • 1º Tesoureiro: SEBASTIÃO JOSÉ 

   • 2º Tesoureiro: PEDRO RIVA 

   • Diretor Esportivo: ÂNGELO FELIPPE 

   • Auxiliares: LUIZ CARLOS ANDRETTA e ARMANDO CARRA 

   • Diretores Sociais: PEDRO RIVA, ANTENOR BORELLA e AMÉRICO RIVA 

   Durante essa gestão, houve alterações nos cargos de 1º e 2º tesoureiros, sendo 

os titulares substituídos pelos srs. Pedro Riva e João Batista Cavalaro, 

respectivamente.  

DOAÇÕES  

   A firma Rossi, Borela & Cia Ltda faz a doação de um terreno para que o clube 

possa sorteá-lo e arrecadar fundos para seu caixa. Amélio Vieira, Roberto Arantes 

Lanhoso e Francisco Scavone fazem a mesma coisa e o clube ganha mais um 

terreno. 

CICLISMO  

   A Seção de Ciclismo inicia as suas atividades em 21 de dezembro de 1957 com 

uma prova interna de “Quilômetro Lançado”, realizada em um trecho asfaltado da 

estrada de Jundiaí, no Bairro de Aparecida, tendo sido obtidos os seguintes 

resultados:  



   1º) Ademar Ranzetti 1’14” 1/5; 2º) José Luiz Segato 1’15” 1/5; 3º) José Benedito 

Hércules 1’17”; 4º) Omair Batistela 1’17´5/10; 5º José Milton Pupo 1’19´1/5; 6º) 

Américo Pizzi 1’19”9/10; 7º) João Arruda 1’21”; 8º) José Ferreira do Amaral 1’34”. 

O ciclista João Aio fazendo o percurso extra-prova, completou-o no tempo de 1’17” 

2/5.  

   A seção de Ciclismo era comandada por JOSÉ BENEDITO RASMUSSEN e AMÉRICO 

PIZZI.  

UMA COINCIDÊNCIA  

   Logo no início do ano de 1958 , no dia 15 de janeiro, o Itatiba EC envia ofício ao 

XI de Agosto, de Tatuí propondo jogos amistosos. Ironicamente, o Rubro-Negro iria 

disputar com esse time a final do Campeonato do Estado e...  

   É da mesma data, ofício da S.E. Palmeiras propondo a realização de partidas 

amistosas. Mas, quem acaba realizando o jogo é o São Paulo FC, de nossa cidade, e 

no campo do Itatiba EC!  

CARNAVAL... BONS TEMPOS!  

   O Carnaval naquela época era de muita animação. O ambiente do clube era 

familiar e tranqüilo. Era um tempo em que o “lança-perfume” ainda era liberado e  

até o próprio clube vendia aos seus foliões e nada de errado acontecia. Quem ia ao 

clube ia para se divertir. 

TROFÉU BANDEIRANTES  

   No Troféu Bandeirantes desse ano o ITATIBA EC sagrou-se campeão em 3 

modalidades: bola ao cesto, voleibol e futebol de salão.  

   E na fase regional, em Jundiaí, novamente o futebol de salão seria campeão. 

   O Vasco da Gama, do Rio, envia telegrama felicitando o Itatiba EC pelo seu 

aniversário. 

   Em maio, após um jogo tumultuado entre ITATIBA EC e Rosita FC, e que acabou 

interrompido antes do final, Sebastião José que jogava no time adversário, é 

destituído do cargo de tesoureiro e em seu lugar entra Pedro Riva. Este, pouco 

tempo depois pede, por problemas particulares, seu afastamento do cargo, sendo 

substituído então por João Batista Cavalaro.  



HORÁRIO POLÍTICO: ENCRENCA!  

   A transmissão de programas políticos pela televisão, ao contrário dos dias de 

hoje, naquele tempo gerava discussões e reclamações por parte dos associados. 

Assim, o televisor teve que ser desligado naqueles horários para que se evitassem 

maiores conseqüências. 

CICLISMO  

   Participando da famosa Prova Internacional "9 de Julho",em São Paulo, os 

ciclistas do Itatiba EC conseguiram as 107ª e 150ª colocações por intermédio de 

PLÍNIO PIZZI e JOSÉ LUIZ SEGATO, respectivamente.  

   Em se tratando de uma prova em que tomaram parte cerca de 500 corredores, 

inclusive muitos estrangeiros, não deixa de ser boa a atuação dos ciclistas rubro-

negros que dela participaram pela primeira vez e conseguiram fazer jus às 

medalhas que eram outorgadas até o 150º colocado.  

SÓCIO PAGA  

   Pela primeira vez, a diretoria autoriza que se cobre dos sócios do clube 50% do 

preço do convite para o Baile das Debutantes promovido pela Associação de 

Senhoras dos Rotarianos. 

"VITROLA MODERNA"  

   Em outubro, a diretoria decide-se pela compra de uma “eletrola de alta 

fidelidade”. Mas, com a regulamentação de que só poderia ser usada às quintas, 

sábados e domingos, e somente em horários determinados. 

 

Ano - 1959 

   No dia 25/11/58, Vicente Ribeiro Guimarães é empossado presidente do clube 

para um mandato até o dia 10/01/60, e sua diretoria foi assim constituída:  

   • Presidente: VICENTE RIBEIRO GUIMARÃES 

   • 1º Vice-Presidente: DORIVAL MOURA LEITE 

   • 2º Vice-Presidente: ANTONIO BASÍLIO 

   • Secretário Geral: JOSÉ BOTELHO NUNES 



   • 1º Secretário: MIGUEL CALMON DU PIN de OLIVEIRA 

   • 2º Secretário: NILTON ROSA 

   • 1º Tesoureiro: JOAQUIM SCARANSI 

   • 2º Tesoureiro: GILBERTO LUPPI 

   • Diretores Esportivos: JOSÉ CASANOVA NETO, ARMANDO CARRA, LEONELO 

GIANINE (para o futebol), CARLOS AFONSO CALAFENI (bola-ao-cesto), JOSÉ 

BOTELHO NUNES (vôlei), ANTONIO CARLOS GILLI (futebol de salão), ÁLVARO 

MUROLLO, JOSÉ MANOEL SILVEIRA FRANCO, OSWALDO BIANCHI, LIÉVIO GUZZO e 

VALDEMAR BERTI (futebol juvenil) e 

JOSÉ BENEDITO RASMUSSEN (ciclismo) 

   • Diretores Sociais: AMÉRICO RIVA, ARMANDO GIANINE, BENEDITO FERREIRA da 

SILVA, HUMBERTO MECCA, LEONARDO MECCA e PEDRO RIVA 

   • Conselho Fiscal: LEONARDO MECCA, ANTONIO CARRA e JOSÉ MANOEL da 

SILVEIRA FRANCO 

   • Responsáveis pela discoteca: DILÇO JOSÉ FELTRAN e JOSÉ MANOEL da 

SILVEIRA FRANCO 

   Olten Ayres de Abreu é o técnico do time de futebol principal. Seu salário deverá 

sair de contribuições e não das rendas normais do clube. Para isso foi nomeada 

uma comissão para conseguir esses fundos. Ela era constituída por Vicente Ribeiro 

Guimarães,  Miguel Calmon Du Pin de Oliveira, Francisco Scavone,Dr. Roberto 

Arantes Lanhoso e José Pretti. 

   Nessa ocasião, as dívidas do clube eram de 127 mil cruzeiros e o caixa disponível 

de cr$ 12.573,00. 

   O diretor de ciclismo, Ditinho Rasmussen procura a diretoria para comunicar que 

o Grêmio C. R. Itatibense  havia lhe feito uma proposta bem vantajosa para tê-lo 

no próximo ano. Mas se o Itatiba EC cobrisse a proposta, ele ficaria. A resposta da 

diretoria foi negativa.  

1º CASAMENTO NA SEDE  

   O sr. Terço Pires de Camargo solicita o salão para o dia 27 de dezembro para a 

recepção do seu casamento. A diretoria concede, a título de experiência.  

CICLISMO  

   "Notável proeza de dois ciclistas itatibenses" "Partindo de Itatiba na manhã de 

sábado, dia 7, os ciclistas Omair Batistella e Mauro Fascin, do Itatiba Esporte Clube, 

rumaram a Aparecida do Norte, onde chegaram domingo à tarde, lá pernoitando 



nesse dia e na segunda-feira, tendo na terça-feira iniciado o percurso de volta, que 

foi completado quarta-feira à tarde. Ao todo, pedalaram eles 23 horas de viagem 

de ida e 20 na volta, percorrendo cerca de 700 quilômetros." Foi assim que o jornal 

A Tribuna, de 15/2/59, descreveu o feito dos dois esportistas rubro-negros. 

 

Ano - 1960 

   Vicente Ribeiro Guimarães transmite, simbolicamente, o cargo de presidente do 

Itatiba EC a Antonio Basílio durante o Baile de Reveillon. Basílio voltava ao cargo 

para mais um mandato, desta vez de 11/01/60 a 08/11/60 e sua diretoria era a 

seguinte:  

   • Presidente: ANTONIO BASÍLIO 

   • 1º Vice-Presidente: JOSÉ MAURÍCIO de CAMARGO 

   • 2º Vice-Presidente: VICENTE RIBEIRO GUIMARÃES 

   • Secretário Geral: JOSÉ BOTELHO NUNES 

   • 1º Secretário: DORIVAL MOURA LEITE 

   • 2º Secretário: BELMIRO PALMA 

   • 1º Tesoureiro: GILBERTO LUPPI 

   • 2º Tesoureiro: BENEDITO OLIVEIRA COELHO 

   • Diretor Esportivo: JOSÉ CASANOVA NETO 

   • Diretor Social: AMÉRICO RIVA 

   Nessa gestão houve alteração no cargo de 2º Secretário sendo o titular 

substituído pelo sr. Antonio Carlos Borella. 

   O clube vive uma situação precária, em termos financeiros. Assim, resolve-se 

pelo início da cobrança de ingressos também dos sócios em bailes e eventos. Os 

sócios pagariam metade do valor cobrado. 

 

Ano - 1961 

   Em 9 de novembro de 1960, Joaquim Scaransi assume a presidência para um 

mandato até o dia 29/10/61, e sua diretoria foi assim constituída:  

   • Presidente: JOAQUIM SCARANSI 

   • 1º Vice-Presidente: ANTONIO MARIO MACHADO FILHO 



   • 2º Vice-Presidente: REMIGIO CARMINE TRIVELATTO 

   • Secretário Geral: JOSÉ BOTELHO NUNES 

   • 1º Secretário: ADALEIDE CORRÊA SAMPAIO 

   • 2º Secretário: NILTON ROSA 

   • 1º Tesoureiro: LUIZ DALCIN 

   • 2º Tesoureiro: DILÇO JOSÉ FELTRAN 

   A primeira deliberação do presidente, como não poderia deixar de ser pela sua 

organização e honestidade, foi avisar pela imprensa e rádio solicitando aos credores 

a apresentarem suas contas e alertando que sem requisição da diretoria não mais 

seriam reconhecidos os débitos.  

   Ainda em novembro, o dr. Roberto Leoni é nomeado técnico do time profissional; 

enquanto o dr. Homero Novo Fornari é incluído entre os “sócios honorários” por 

serviços prestados ao clube. 

   No mês de dezembro, o artista plástico Fioravante Carlos Polesi Filho (Carlito) 

solicita a sede social para uma exposição de quadros. 

   Em janeiro de 1961, o clube promove uma rifa que tinha como prêmio um 

automóvel Dauphine, cuja arrecadação foi de cr$ 1.000.080,20. 

   No dia 8 de abril, o presidente Scaransi envia telegrama ao Deputado Mendonça 

Falcão, presidente da F.P.F., solicitando apoio à inclusão do Itatiba EC na 2ª Divisão 

do futebol paulista. 

   A diretoria resolve, no mês seguinte, agradecer através de um ofício os esforços 

do sr. Olten Ayres de Abreu para inserir o clube na 2ª Divisão. Ato contínuo, é 

aprovada uma gratificação no valor de 25 mil cruzeiros “pelos seus bons serviços e 

para assegurar os seus bons ofícios na F.P.F.”.  

CAUBY PEIXOTO  

   O grande astro da música na época, Cauby Peixoto realiza um show no clube. 

Seu cachê foi de 60 mil cruzeiros, mais despesas de estadia e “buffet”. Após sua 

apresentação no clube, o cantor, em companhia de vários jovens itatibenses, 

participou de uma serenata pelas ruas da cidade. 

 

 



SE QUISER CANTAR  

   Quem sempre conta esse fato é o prof. Madinho Silveira: “E lá ia o grupo pelas 

ruas da cidade, entoando as músicas de então.  

   E entre eles, Cauby. Era o convidado de honra, a melhor voz da turma, além de 

famoso. E Cauby soltava seu vozeirão exagerando, como sempre, nos floreios 

vocais. E a turma que normalmente já não teria condições de acompanhá-lo com o 

excesso de álcool consumido, menos ainda. Vai daí, um componente do grupo tasca 

pro cantor: “- Olha aqui, Cauby. Se você quiser cantar com a gente, tudo bem. Mas 

larga de fazer essas frescuras com a voz, senão... pode pará! 

   Em 23 de outubro, a diretoria recebe um ofício do sr. Pedro Riva que manifestava 

sua disposição em disputar a eleição para o cargo de presidente do clube. Uma 

semana depois, ele é empossado no cargo. 

 

Ano - 1962 

   No dia 30 de outubro de 1961 acontece a reunião de posse da diretoria, tendo o 

sr. Pedro Riva na presidência. 

   E sua diretoria foi composta assim: 

   • Presidente: PEDRO RIVA 

   • 1º Vice-Presidente: JOSÉ CASANOVA NETO 

   • 2º Vice-Presidente: JOSÉ BIZZO 

   • Secretário Geral: JOSÉ BOTELHO NUNES 

   • 1º Secretário: JOSÉ M. SILVEIRA FRANCO 

   • 2º Secretário: HUMBERTO MECCA 

   • 1º Tesoureiro: JOSÉ LUIZ BERTI 

   • 2º Tesoureiro: DELCIO BUZO 

   • 1º Diretor Esportivo: BELMIRO PALMA 

   • 2º Diretor Esportivo: AMÂNCIO RAMPASSO 

   • 1º Diretor Social: LEONARDO MECCA 

   • 2º Diretor Social: FRANCISCO de CASTRO 

   Durante o período desta gestão verificou-se alterações nos cargos de Presidente, 

1º Vice-Presidente, 1º e 2º Tesoureiros, sendo os titulares substituídos pelos srs. 



Máximo Panzarin, inicialmente como Vice-Presidente, depois como Presidente; 

Delcio Buzo e Luiz Dalcin, respectivamente. 

   Em 27 de novembro de 1961, a diretoria resolve , através de ofícios, solicitar 

ajuda financeira ao deputado Ranieri Mazzilli, da sua cota  no Congresso; e também 

ao deputado Mendonça Falcão, agradecendo os seus esforços no sentido de  

ingressar o Itatiba EC na 1ª Divisão do futebol paulista que entretanto não poderia 

se efetivar devido a situação financeira do clube.  

O AFASTAMENTO do PRESIDENTE  

   Através de um ofício, de 18/07/62, o presidente Pedro Riva solicita licença por 

tempo indeterminado e que “em vista das razões que a originaram resolveu-se 

aceitá-la”. 

   Essas "razões", embora não constem na ata da diretoria, deve-se a um fato no 

mínimo curioso: o sr. Pedro Riva, presidente da diretoria e apesar de tantos outros 

cargos ocupados no Itatiba Esporte Clube em anos anteriores... não era sócio do 

clube! 

   Como isso foi possível? Naquela época, o quadro social era organizado de 

maneira bem precária, na base da caneta e do papel - quando não, a lápis. O 

controle era mais difícil e mais falível. Assim, dificilmente alguém poderia  sequer 

desconfiar que Pedro Riva, sempre sorridente e simpático, amigo de todos e um 

batalhador pelo futebol rubro-negro, não fazia parte do quadro associativo. 

Trabalho idêntico ele realizou na Sociedade Esportiva Palmeiras, onde manteve um 

grande relacionamento com dirigentes e jogadores, chegando a ser o “Periquito” 

oficial do time. 

   Voltando ao Itatiba EC, o sr. MÁXIMO PANZARIN ocupa a cadeira de presidente 

pelos poucos meses restantes do mandato.  

DESFILE de MODA  

   No baile realizado no dia 17 de novembro, o sr. Roberto Arantes Lanhoso 

organiza um desfile de moda da casa "Modas Avenida" (loja de sua propriedade 

localizada na avenida Marechal Deodoro). Esse baile teve o abrilhantamento 

musical da Orquestra Universal, de Jundiaí, e o traje exigido foi o "rigor atenuado".  

POSSE da DIRETORIA  



   No dia 31 de novembro, acontece a posse da diretoria presidida pelo sr. José 

Botelho Nunes. 

   O clube agradece o dr. Homero Novo Fornari pelos seus serviços prestados ao 

futebol rubro-negro. 

   No início do mês de dezembro, o sr. Dilico Corradine oferece uma casa no valor 

de cr$ 1.000.000,00 (hum milhão de cruzeiros) para que a mesma fosse o prêmio 

de uma “contribuição espontânea” para angariar fundos para o clube. 

   Enquanto isso, as mensalidades do clube iam para os seguintes preços: homem, 

cr$250,00 e mulher, cr$120,00. 

   Nesse ano, o Aspirante do Itatiba EC sagrou-se Bi-Campeão. 

 

Ano - 1963 

   A diretoria que comandava o clube, de 31/10/62 a 31/12/63, era assim 

constituída:  

   • Presidente: JOSÉ BOTELHO NUNES 

   • 1º Vice-Presidente: JOSÉ BIZZO 

   • 2º Vice-Presidente: MAXIMO PANZARIN 

   • Secretário Geral: JOSÉ M. SILVEIRA FRANCO 

   • 1º Secretário: JOSÉ CASANOVA NETO 

   • 2º Secretário: JAYME CECON 

   • 1º Tesoureiro: JOSÉ LUIZ BARBIERI 

   • 2º Tesoureiro: JOSÉ CAMPOS SILVA 

   • Diretores Esportivos: PEDRO MATIUZO e JOÃO TREVINE 

   Nesta gestão verificou-se alteração no cargo de 1º Tesoureiro, sendo o titular 

substituído pelo sr. João Batista Cavalaro. 

   Para fazer uma “caixinha dos jogadores”, é feito um “50%” entre os torcedores 

nos jogos do clube. 

   O sr. Vicente Ribeiro Guimarães é autorizado a tratar com o Juventus da Capital a 

transferência do arqueiro Valério Bedani àquele clube, pela base de um jogo em 

nosso campo com sua equipe titular, como pagamento do passe do mesmo.  



SEDE NOVA  

   Em março, o sr. Vicente também é autorizado a formar uma comissão para 

começar a estudar a construção de uma sede própria para o clube. 

   Havia um terreno em vista: a “Chácara do Chico Jeca”, uma área na rua Pizza e 

Almeida, que na época parecia muito distante do centro da cidade. Acertado o 

preço, oito milhões de cruzeiros, o terreno foi comprado nas seguintes condições: 

uma entrada de dois e meio milhões de cruzeiros e o restante em parcelas mensais 

fixas de duzentos e cinqüenta mil cruzeiros.  

"CLUBE DOS 120"  

   Para que essa compra fosse possível foi preciso criar o “Clube dos 120”. Com 

essa campanha, mais a emissão de novos títulos de sócio-proprietário,  foi 

levantado o dinheiro da entrada e parcelas da compra do terreno; com a condição 

de que se o “plano” não desse certo, a área seria loteada e distribuída aos “120” 

colaboradores. 

   Durantes vários anos foram elaborados estudos para o melhor aproveitamento da 

área adquirida: piscinas, vestiários, um quiosque coberto de sapé que funcionava 

como bar e lanchonete, quadra de esportes... 

   Nessa gestão, todas as deliberações mais urgentes eram divulgadas através dos 

jornais locais, pela Rádio Progresso (hoje CRN-AM) e pelo serviço de alto-falantes 

Ritz, da Praça da Bandeira. 

   No dia 29 de maio, acontece uma reunião extraordinária onde a diretoria decide 

que se a comissão pró-futebol garantir fundos, em papel assinado, o clube 

disputará o Campeonato da 2ª Divisão de Profissionais. Essa comissão era formada 

por Antonio Rossi, Dilico Corradine, Eugênio Monte, Belmiro Palma e João Zupardo. 

   Em julho, o clube desliga o seu departamento de bocha, não permitindo o uso do 

nome do clube. 

 

 

 



Ano - 1964 

   No dia primeiro de Janeiro de 1964, José Botelho Nunes assume, pela segunda 

vez, o cargo de presidente, como curiosidade, foi a primeira diretoria a ter um 

mandato de 2 anos; e ela era assim constituída:  

   • Presidente: JOSÉ BOTELHO NUNES  

   • 1º Vice-Presidente: JOSÉ BIZZO  

   • 2º Vice-Presidente: ANTONIO CARRA  

   • 1º Secretário: HÉLIO MANZO  

   • 2º Secretário: PEDRO BORTOLATO NETO  

   • 1º Tesoureiro: OSWALDO LAURINO  

   • 2º Tesoureiro: LEÔNIDAS JOSÉ SESTI  

   • Diretor Social: OCTAVIO COLETTI  

   • Diretor Esportivo: ORESTES de FRAIA  

   • Diretor Cultural: ADRIANO GIARETTA PARODI  

   • Diretor de Patrimônio: JOAQUIM LEITE DOS SANTOS FILHO  

   • Conselho Fiscal: LUIZ DALCIN, PEDRO MILANEZ e HENRIQUE SAHRAIBAND  

   • Comissão de Sindicância: ANTONIO MARIO MACHADO FILHO, LEONARDO 

MECCA e MAXIMO PANZARIN  

   Durante o período dessa gestão houve alterações nos cargos de 1º e 2º 

Secretários e 1º e 2º Tesoureiros, sendo os titulares substituídos pelos srs. Adriano 

Giareta Parodi, João Carlos Abreu, Edio Consoline e Carlos Mantovanelli, 

respectivamente. 

   Durante essa gestão o clube teve uma vida social bem animada e uma parte 

esportiva das mais ativas. 

   No dia primeiro de março acontece a inauguração do parque infantil, numa 

solenidade que contou com a presença de várias autoridades locais. 

 

Ano - 1966 

   Para o biênio de 01/01/66 a 31/12/67, o presidente eleito foi o Dr. Roberto Leoni, 

e sua diretoria era assim constituída:  

   • Presidente: ROBERTO LEONI 

   • 1º Vice-Presidente: HÉLCIO JOSÉ DOS PRAZERES 



   • 2º Vice-Presidente: RODOLFO ZUPPARDO 

   • 1º Secretário: GIL ROBERTO NUNES da COSTA 

   • 2º Secretário: JOSÉ HAILTON QUAGLIA 

   • 1º Tesoureiro: JOSÉ BENEDITO PERRONE 

   • 2º Tesoureiro: JOSÉ BENEDITO de SOUZA 

   • Diretor Esportivo: BELMIRO PALMA 

   • Diretor Cultural: RUBENS PANTANO 

   • Diretora Social: ROSALI MARCHETTI COLETTI 

   • Diretor de Patrimônio: OCTÁVIO COLETTI 

   • Conselho Fiscal: OTALIBE PELLIZER, CARLOS MANTOVANELLI e JOSÉ LUIZ 

BERTI 

   • Conselho de Sindicância: LEONARDO MECCA, MAXIMO PANZARIN NETO e 

ANTONIO MARIO MACHADO FILHO 

   Durante o período dessa gestão, aconteceram alterações nos cargos de 2º 

Secretário e 2º Tesoureiro, sendo os titulares substituídos pelos srs. José Botelho 

Nunes e Nelson Berti, respectivamente. 

   É nessa gestão que pela primeira vez na história do clube aparece o nome de 

uma mulher ocupando um cargo de diretor: ROSALI MARCHETTI COLETTI. Mas não 

fica muito no cargo, pede demissão em 25 de julho, permanecendo apenas sete 

meses no cargo. É bem verdade que continuou colaborando com o clube durante 

um bom tempo, uma vez que seu marido, Otávio Coletti, também fazia parte dessa 

diretoria. 

   Quando o dr. Roberto Leoni assumiu a presidência, o clube tinha um caixa de cr$ 

188.600,00, e uma dívida de cr$ 910.615,00. 

   Para resolver esse problema, são colocados à venda títulos de sócio-proprietário.  

INAUGURAÇÃO DAS PISCINAS  

   As piscinas do clube foram inauguradas no dia primeiro de maio com muita festa. 

Afinal, era uma benfeitoria que os sócios aguardavam com muita ansiedade. 

 

Ano - 1967 

   O ITATIBA EC pede licença para não disputar o Campeonato da 2ª Divisão de 

Profissionais. O motivo: as chuvas que castigaram o município tinham causado 



grandes estragos no estádio; inclusive na ponte que dava acesso a ele. Com isso, 

desiste do turno final do referido Campeonato. 

QUADRA DE BASQUETE  

   Nesse mesmo ano, no dia 21 de maio, acontece a inauguração da quadra de 

basquete do clube.  

 

Ano - 1968 

   No dia primeiro de janeiro de 1968, José Botelho Nunes retorna à presidência do 

Itatiba EC para um mandato que iria até 31/12/69.  

   E sua diretoria foi constituída da seguinte maneira: 

   • Presidente: JOSÉ BOTELHO NUNES 

   • 1º Vice-Presidente: ORESTES de FRAIA 

   • 2º Vice-Presidente: Dr. ROBERTO LEONI 

   • 1º secretário: CARLOS MANTOVANELLI 

   • 2º Secretário: LUIZ ZATONI FILHO 

   • 1º Tesoureiro: ANTONIO GALVÃO BUENO 

   • 2º Tesoureiro: JOÃO BATISTA CAVALARO 

   • Diretor Social: JOSÉ CARLOS AMÁ 

   • Diretor de Esportes: JOSÉ LUIZ BERTI 

   • Diretor de Cultura: JOSÉ BOTELHO NUNES 

   • Diretor de Patrimônio:JOAQUIM LEITE DOS SANTOS FILHO 

   • Conselho Fiscal: IVAN NUNES SIMÕES, LUIZ ANTONIO CAPELLETO e DILÇO 

JOSÉ FELTRAN 

   • Comissão de Sindicância: ANTONIO MARIO MACHADO FILHO, ANTENOR 

FONTANA e LUCÍDIO BIZZO 

   Durante o período dessa gestão aconteceram alterações nos cargos de 1º e 2º 

Tesoureiros, sendo os titulares substituídos pelos srs. João Batista Cavalaro e José 

Valverde Molina, respectivamente. 

   Mais uma vez, o clube não participa do Campeonato de Futebol de Profissionais. 

   O ITATIBA EC colabora com a campanha do Rotary e adquire uma Bandeira 

Nacional. Nessa campanha o Rotary pretendia e conseguiu com que todas as 



repartições públicas, entidades e casas comerciais ostentassem a Bandeira Nacional 

nas ocasiões cívicas.  

PLANTA DO GINÁSIO  

   O engenheiro dr. Joseph Montran apresenta a planta de um possível ginásio de 

esportes para o clube. 

MAZÉ E O CLUBÃO  

   Maria José Sanfins realiza, a partir de 16/6/68, o Clube da Criança, aos domingos 

das 10 às 12 horas, na sede do ITATIBA EC. Mazé, que hoje é colunista social do 

Jornal de Itatiba-Diário, na época era locutora da Rádio Progresso (atualmente, 

CRN-AM).  

   Do sucesso do programa para o convite ao cargo de Diretora de Cultura, até 

então ocupado interinamente pelo próprio presidente do clube, foi imediato. E 

assim, Mazé foi a 2ª mulher a ocupar um cargo de Diretora do Itatiba EC. E até a 

presente data, a última, infelizmente. 

   Nessa época também foi criada a “Comissão de Atividades Sociais” que era 

formada por um grupo de jovens entre os quais encontramos os nomes de Maria 

Neusa Sanfins, Tereza Monte, Leni Mora, Maria Emilia Sanfins, Adilson de Abreu, 

Maria Aparecida Sanfins, Joaquim Aparecido Paes, Antonio Tadeu Camargo, Messias 

da Silva, Joel Campos Pereira, José Valverde Molina e Nair Perdão. Esse pessoal 

colaborou em vários eventos sociais do clube. 

   As Brincadeiras Dançantes, realizadas aos domingos, ao som da vitrola faziam o 

maior sucesso e davam boa renda ao clube. Algumas vezes rendiam mais que a 

portaria do futebol.  

BAILE DAS DEBUTANTES  

   No dia 14 de setembro foi realizado um grandioso BAILE DAS DEBUTANTES. O 

paraninfo foi o industrial Etore Calvi e as debutantes foram produzidas pelos 

cabeleireiros Adilson Abreu e Bruno, de Jundiaí.  

   Em outubro, é a vez do BAILE da PRIMAVERA. E para escolher a Rainha da 

Primavera foram convidados o Dr. Homero Novo Fornari e sra., Olavo de Almeida e 

sra., Eloy Carniatto e sra., e o dr. José Chaves e sra. 



   Em novembro inicia-se a construção das canchas de bocha do clube. 

 

Ano - 1969 

   Nesse ano, o ITATIBA EC ganha o primeiro lugar na categoria carro-alegórico do 

carnaval de rua da cidade, e recebe uma taça alusiva ao fato.  

   Também no clube, os bailes foram muito animados sendo que Eliana Coletti foi 

escolhida a Rainha do Carnaval enquanto que Sandra Maria Cavalaro e Claudia 

Márcia Facina as melhores folionas. Nos bailes infantis os destaques ficaram por 

conta de Osíres Tadeu Francisco e Sonia Bedani.  

PISCINAS ILUMINADAS  

   Em abril, o clube promove uma solenidade para inaugurar a iluminação das 

piscinas. Nessa festa o Ginásio Estadual Manoel Euclides de Brito levou o título em 

natação, ficando o Itatiba EC em segundo e a Escola Industrial em terceiro.  

   Ainda nesse mês a diretoria envia ao Conselho Deliberativo proposta de 

concessão de título de sócio Benemérito ao sr. Erasmo Chrispim, ex-prefeito 

municipal.  

BOCHA  

   Em junho, acontece a inauguração das canchas de bocha e cabe ao sr. José Bizzo 

cortar a fita inaugural. Ele muito havia trabalhado para a concretização dessa obra.  

   Na reunião da diretoria do dia 19/8/69 é feita a concessão do uso do bar da 

futura sede do Itatiba EC, por dez anos, ao sr. Wilton Armando Gianini. 

   No mês seguinte, o dr. Eduardo Fausto de Andrade elabora um plano-piloto para 

o terreno da sede. 

   Foi em novembro desse ano que a cidade viveu o seu 1º Festival Itatibense da 

Música Popular. 

   E finalmente, no dia 28 de dezembro é realizada uma Sessão Extraordinária de 

Solenidade de Entrega dos Títulos de “Sócio Benemérito” aos srs. Erasmo Chrispim, 

Dorival Moura Leite e Antonio Mario Machado Filho. Também o sr. Benedito Campos 



Pupo foi homenageado com uma "permanente gratuita" para franquia nas 

dependências do clube, extensiva a seus familiares. 

 

Ano - 1970 

   Em primeiro de Janeiro de 1970, o Dr. Roberto Leoni assume novamente a 

presidência do clube para um mandato até 31/12/71 e sua diretoria era assim 

constituída:  

   • Presidente: dr. ROBERTO LEONI 

   • 1º Vice-presidente: VICENTE RIBEIRO GUIMARÃES 

   • 2º Vice-presidente: JOSÉ M. SILVEIRA FRANCO 

   • 1º Secretário: CARLOS MANTOVANELLI 

   • 2º Secretário: MARIA JOSÉ SANFINS 

   • 1º Tesoureiro: SEBASTIÃO BOLSANELLI 

   • 2º Tesoureiro: ROBERTO BAPTISTELLA 

   • Administrador: GIL ROBERTO NUNES da COSTA 

   • Diretor Social: JOSÉ VALVERDE MOLINA 

   • Diretor Esportivo: MANOEL ROBERTO MASSARETTI 

   • Diretor Cultural: AMÍLCAR ESTIMA 

   • Diretor de Patrimônio: EDSON ANTONIO HAISE 

   • Conselho Fiscal: IVAN NUNES SIMÕES, DILÇO JOSÉ FELTRAN e JOSÉ 

MATIUZZO 

   • Comissão de Sindicância: ANTONIO MARIO MACHADO FILHO, OTÁVIO COLETTI 

e PEDRO MATIUZZO 

   Durante o período dessa gestão ocorreram alterações nos cargos de 2º 

secretário, 1º e 2º tesoureiros, sendo os titulares substituídos pelos srs. Humberto 

Mecca, Gil Roberto Nunes da Costa e José Luiz Meneguel, respectivamente. 

   Nessa gestão, as reuniões da diretoria passam para as noites de quartas-feiras. 

   A sra. Nair Perdão é encarregada das vendas de mesas nos bailes e brincadeiras 

dançantes. 

   Nesse ano, para a realização dos bailes de Carnaval foi necessário fazer uma 

escora debaixo do piso do clube com vigas e outros reforços. Isso porque o 

assoalho do clube era o teto da Caixa Econômica Estadual, instalada no térreo do 

prédio. 



   Não foi um início de ano fácil para o clube, nem para a cidade. As chuvas 

torrenciais que caíram sobre Itatiba provocaram enchentes e grandes prejuízos 

para o clube, principalmente no estádio onde gramado, vestiários e até a casa do 

zelador sofreram danos sérios. Nem as piscinas e seus vestiários escaparam da 

força destruidora das chuvas. Os prejuízos foram tantos que foi necessária a 

cobrança de um adicional nas mensalidades dos associados para sanar os 

problemas. 

   Resolvidos esses problemas, outra “nuvem negra” paira sobre o clube: na reunião 

do dia 4 de março, esteve presente uma funcionária da secretaria do clube e fez 

sérias acusações contra a pessoa do atual presidente da Diretoria. Diante da 

gravidade das acusações, o sr. Presidente solicitou afastamento pedindo ao sr. 

Vicente Ribeiro Guimarães, 1º Vice-Presidente, que assumisse o cargo até que se 

apurassem os fatos e para que se convocasse em caráter urgente o Conselho 

Deliberativo. 

   Na reunião seguinte a moça era dispensada do quadro de funcionários do clube. 

Reunido o CONDE, é dado um voto de confiança ao Presidente. Alguns poucos dias 

depois, a autora das acusações retrata-se das acusações feitas através de uma 

"cartinha" por ela manuscrita. Um mês após, o Presidente retorna ao cargo. 

   Em abril, a Caixa Econômica Estadual libera o empréstimo no valor de Ncr$ 

300.000,00 para as obras de construção da nova sede. 

   O clube coloca mais títulos de sócios à venda. 

   No dia 24 de maio é realizada, no estádio, a 1ª Festa do Peão. Em troca o clube 

explorou os bares.  

IMPASSE COM A LIF  

   O ITATIBA EC quer participar do Campeonato promovido pela Liga Jundiaiense de 

Futebol e adverte: caso a Liga Itatibense negue, também não disputará o 

Campeonato local. 

POLÍTICA NO CLUBE  

   Paulo Abreu era candidato a deputado federal e Aloísio Vieira Sanfins Boava a 

deputado estadual. E o Itatiba EC promove um torneio de futebol denominado 

Cidade e Campo entre as fazendas e clubes varzeanos para que os dois candidatos 



possam, como está registrado em ata,"conversar com toda a massa esportiva que 

lotará o nosso estádio que estará de portões abertos." 

MAIS LUZ  

   Foi mais ou menos nessa época, que o Dr. Rubens Pântano, Delegado de Polícia, 

baixa uma portaria "com referência à iluminação mais ampla nos salões de festas 

por ocasião de bailes a serem realizados doravante." 

DEBUTANTES  

   O Baile das Debutantes foi um grande sucesso e contou com a organização de 

Adilson José de Abreu, José Roberto Dominici, Rosangela Aparecido, Maria Claudete 

Medeiros, Maria Ângela Bassetto e Adilson Franco Penteado. 

QUADRA de FUT-SAL  

   No dia 27 de dezembro, acontecem as solenidades da inauguração da quadra de 

futebol de salão do clube. 

 

Ano - 1971 

   São agraciados com títulos de Sócios Honorários os srs. Luis Carmo Paladino, por 

ser sócio do clube há 30 anos; Antonio Basílio, pelos relevantes serviços  prestados 

ao clube; e Sebastião José, em troca de uma dívida que o clube tinha com ele 

desde o tempo da construção dos vestiários do estádio.  

 

Ano - 1972 

   Vicente Ribeiro Guimarães volta à presidência do clube para um mandato, não 

até 31 de dezembro de 1973 como deveria ser, mas sim até 30/04/74. Esse 

“acréscimo” de mandato não foi resultado de nenhuma manobra política, apenas 

pela necessidade de se resolver um problema do departamento social do clube: 

naquela época, com a diretoria eleita assumindo em janeiro, ficava difícil negociar 

com uma boa orquestra para o Carnaval.  



   Ficava muito em cima e como todos os clubes realizavam bailes de Carnaval, a 

concorrência por uma banda boa e de bom preço era muita acirrada. Então, 

decidiu-se que mudando o mês da posse a diretoria não teria esse problema. E 

assim realmente foi. É claro que nos dias de hoje essa mudança já não tem mais 

necessidade. Poucos são os clubes que realizam bailes carnavalescos com bandas e 

orquestras. Hoje são elas que correm atrás dos clubes. 

   A diretoria empossada era assim constituída: 

   • Presidente: VICENTE RIBEIRO GUIMARÃES 

   • 1º Vice-Presidente: JOSÉ COSTA 

   • 2º Vice-Presidente: JOSÉ CASANOVA NETO 

   • 1º Secretário: CARLOS MANTOVANELLI 

   • 2º Secretário: JOSÉ BOTELHO NUNES 

   • 1º Tesoureiro: JOSÉ BERTO 

   • 2º Tesoureiro: DEOCLÉCIO FLAIBAN 

   • Administrador: JOAQUIM SCARANSI 

   • Diretor Social: MOACIR CIRILLO 

   • Diretores Esportivos: JOÃO de OLIVEIRA e PEDRO de ALMEIDA 

   • Diretor Cultural: ROBERTO PANZARIN 

   • Diretor de Patrimônio: JOSÉ MANOEL da SILVEIRA FRANCO 

   • Conselho Fiscal: ROBERTO CARDOSO de LIMA, GERALDO SCHIAVINATTO e 

FRANCISCO de ASSIS ORDINE 

   • Conselho de Sindicância: MAXIMO PANZARIN NETTO, ANTONIO MARIO 

MACHADO FILHO e 

ROQUE FASSINA 

   No período dessa gestão verificou-se alteração no cargo de 2º tesoureiro, sendo o 

titular substituído pelo sr. Luiz Campana. 

   Dentro da política de contenção de despesas – o clube estava inteiramente 

voltado à construção da sede- ficou decidido que a decoração do Carnaval deveria 

ser sugestiva e o menos dispendiosa possível. 

   Neide Padovani é a Rainha desse Carnaval.  

O SONHO COMEÇA A SE REALIZAR  

   Finalmente, no dia 2 de abril acontece o lançamento da pedra fundamental da 

nova sede social. O que é feito com muito estilo, com a presença  de diretores, 

muitos associados, do prefeito municipal, autoridades e convidados.  



   Em outubro, têm início as obras de fundação e estaqueamento da futura sede. 

   Os Estatutos Sociais passam por modificações. 

   Para aumentar o caixa do clube mais títulos de sócios são colocados à venda.  

SCARANSI HOMENAGEADO  

   A diretoria homenageia o sr. Joaquim Scaransi com um cartão de prata pelos 

"ótimos serviços prestados como administrador do clube". 

 

Ano - 1973 

   Em fevereiro desse ano, José Severino de Almeida, o popular e querido Zé 

Cesteiro, passa a ser o responsável pela equipe “dente-de-leite” CANARINHOS do 

ITATIBA EC, resultado da fusão das equipes: Itatiba EC e Canarinhos, tão bem 

dirigida por aquele senhor.  

   Essa fusão mostrou-se acertada. Nesse mesmo ano o time Canarinhos do Itatiba 

EC derrotaria nas finais a equipe da S.E. Bandeirantes e seria Campeão da cidade 

na categoria. 

   Nesse ano a diretoria, em sua luta por contenção de despesas, decide pela 

formação de uma equipe de futebol amador com novos e jovens valores. 

 

 

Ano - 1974 

   A batalha para a construção da sede continua. Frederico Mattiuzo, mesmo sem 

cargo de diretor, é um membro esforçado da Comissão de Construção. Também 

Vicente Ribeiro Guimarães, Joaquim Scaransi, José Berto, Antonio Rinaldy, José 

Botelho Nunes, Antonio Mario Machado Filho, José Casanova Netto, Carlos 

Mantovanelli, João Zupardo, Deoclécio Flaiban, o 1º Vice-Presidente, José Costa 

(que até empresta seus funcionários para ajudar na obra). Todos colaboram. 

   Por medida de segurança, havia o perigo de o piso não suportar, os concorridos 

bailes carnavalescos não podem mais ser realizados na sede. Assim, o clube só 



pôde realizar o seu Carnaval graças aos irmãos Antonio e Aléssio Rossi que 

cederam o prédio da sua futura agência Ford. 

   A decoração ficou por conta da "Turma do Lazinho". Se é que se pode chamar de 

decoração três ou quatro caixas de serpentina, dois sacos de confete e algumas 

máscaras de papelão, sobras de carnavais anteriores... Como disse o administrador 

Scaransi, “era só o que era possível arrumar”. A construção da sede consumia o 

caixa do clube. 

   Mas mesmo em local improvisado e com essa “decoração”, o Carnaval rubro-

negro naquele ano foi um sucesso.  

A TURMA do LAZINHO  

   Essa Turma atuava no futebol de salão do clube, era também  a comissão social e 

“pau-pra-toda-obra”: cuidava das brincadeiras dançantes e bailes, organizava e 

ensaiava os bailes das debutantes, fazia a decoração dos bailes de carnaval, e 

ainda participava da política do clube. Essa comissão era formada basicamente por 

Lázaro Ribeiro Guimarães (Lazinho), José Lázaro Vieira (Kimba), Cláudio Antonio 

Ulrich (Kiruba), José Júlio Karan e Celso Fernando Catalano. 

   Mais duzentos títulos de sócios são colocados à venda pelo clube. 

 

Ano - 1975 

   Mais uma vez o clube não tem um salão adequado para realizar o seu Carnaval. 

Depois de muitos estudos, a única opção viável acaba sendo o prédio do cine 

Marajoara, na Praça da Bandeira. O cinema estava desativado, inclusive sem as 

carteiras, e apesar de o nível do piso não ser muito regular, tinha um “pequeno” 

declive, a folia foi lá mesmo.  

   A "decoração" foi basicamente idêntica a do ano passado: confete, serpentina e 

as máscaras de sempre. E lá foi a Turma do Lazinho decorar o “salão”. Esse 

trabalho até não foi difícil. Complicado e perigoso foi “procurar” e arrancar ou 

amassar os pregos do piso para evitar acidentes com os foliões. Como as carteiras 

tinham sido retiradas, havia sobrado muito prego no assoalho; e a maior 

dificuldade desse trabalho era enxergar os pregos e retirá-los, quase no escuro. A 

iluminação do cinema era muito deficitária. Assim, a solução era tentar achar os 



pregos pelo tato. Uma tarefa nada fácil, mas que parece ter sido bem feita, afinal, 

não se tem notícia de ninguém que tenha se ferido com prego naquele carnaval. 

   Bem, problemas de lado, mais uma vez o Carnaval rubro-negro foi um sucesso e 

até contou com três candidatas ao título de Rainha: Jacira Aparecida Nardin, Maria 

Antonieta da Cruz e Regina Célia Tega, sendo esta última a eleita. 

   Em fevereiro,  a equipe do CANARINHOS do ITATIBA EC torna-se Tri-campeã ao 

derrotar o time da Pabreu por 1 a zero. 

   Em abril, Walter Bertoni e José Luiz Gasparetto solicitam permissão para formar 

um time de futebol-de-salão veteranos e recebem o apoio da diretoria. 

   Em julho, mais uma vez as fortes chuvas provocam estragos no clube e 

principalmente na nova sede ainda em construção.  

SÓCIOS BENEMÉRITOS  

   Em agosto, o Conselho Deliberativo aprova a venda de cinqüenta títulos de 

"Sócio-benemérito" ao preço de cr$ 10.500,00, cuja renda deveria ajudar na 

construção da sede. Para a venda desses títulos é nomeada uma comissão formada 

por João Zupardo, José Botelho Nunes e Antonio Reinaldi. Essa comissão deveria 

“procurar as pessoas com possibilidades” para vender os títulos. A campanha. 

 

Ano - 1976 

   O diretor de esportes, Geraldo Schiavinatto, é escolhido o melhor dirigente do 

ano (1975) pela crônica esportiva local; e Nenê Serra, o melhor atacante.   

   O Diretório Acadêmico da Faculdade de Engenharia de Itatiba é o primeiro 

interessado em alugar a nova sede para uma festa de formatura. Mas não é 

possível atender ao pedido, a sede ainda não está totalmente pronta.  

CARNAVAL NA SEDE NOVA  

   Sem lugar adequado para o seu Carnaval, o ITATIBA EC é obrigado a realizá-lo 

na nova sede, apesar de a mesma ainda se encontrar em fase de acabamento.  

   No dia 16 de fevereiro, o conjunto musical de José Benedito Siqueira, contratado 

para o Carnaval daquele ano, faz teste de som na nova sede para a diretoria ouvir. 



É a primeira vez que uma orquestra toca no palco da sede que ainda seria 

inaugurada. 

   Mas tudo correu bem e os bailes carnavalescos renderam ao clube um bom 

resultado financeiro. 

   Nesse ano, concorreram ao título de Rainha: Maria Elizabeth Tafarello, Elisabete 

Aparecida Malerba, Vanda Baptistella e Débora Regina Franciscon. 

   E Elisabete Aparecida Malerba é escolhida a Rainha do Carnaval rubro-negro, a 

primeira da sede nova. 

   Em fins de março, a diretoria decide que apenas o mestre-de-obra Vicente 

Angelon, o pedreiro Francisco Rigoli e o servente Benedito Cardoso ficariam 

encarregados de terminar as obras da sede, embora de maneira bem mais lenta. O 

motivo: falta de verba. 

Ano - 1977 

   Finalmente em fevereiro de 1977, depois de 30 anos, o Itatiba EC deixa o prédio 

da rua Quintino Bocaiúva, nº 306 e entrega as chaves aos seus proprietários.  

   Nesse ano, Célia Regina Alves Barbosa foi a Rainha do primeiro Carnaval 

realizado na nova sede, após a sua inauguração.  

ITATIBA EC : 40 ANOS  

   No dia 5 de março, o clube comemora seus 4O ANOS de existência com um baile-

show com a cantora Wilma Bentivenha e o cantor Francisco Egidio. Esse foi o 

primeiro show musical na nova sede. 

SALA de TROFÉUS  

   No mês de abril é instalada a Sala de Troféus. Nela ficam expostas as taças, os 

troféus, as placas de homenagens e a galeria dos ex-presidentes.  

   É a Galeria de Honra do clube. 

   Gregório Barrios realiza um show no dia 7 de maio e agrada o pessoal da velha-

guarda.  

 



BENITO de PAULA  

   No dia 28 de outubro, o clube realiza um baile-show que fez muito sucesso. O 

baile foi abrilhantado por André e sua orquestra e o enorme público presente vibrou 

com o show de Benito de Paula.  

   O cachê do artista foi de cr$ 88.000,00.  

1º TORNEIO de TRUCO  

   Ainda nesse mês, Antonio Nivaldo Aniceto, com autorização da diretoria, realiza o 

1º Torneio de Truco do clube. Esse evento contou com a participação de 36 duplas.  

   Também é nesse mês que se inicia a publicação da coluna "Itatiba Esporte Clube 

– Notícias", no Jornal de Itatiba. Essa coluna era publicada às quintas-feiras e era 

assinada pelo Diretor Cultural, dr. Roberto Dalforno. 

   O ator global, Carlos Eduardo Dolabella é o apresentador do Baile das Debutantes 

77. O evento foi, mais uma vez, um grande sucesso.  

JAIR RODRIGUES  

   Outro grande show na época foi realizado pelo cantor Jair Rodrigues durante um 

baile abrilhantado pelo conjunto Som Vox 6. O cachê pago ao sambista foi de 58 

mil cruzeiros. O show aconteceu no dia 10 de dezembro e proporcionou uma renda 

líquida de mais de 33 mil cruzeiros. 

 

 

Ano - 1978 

   Célia Regina Alves Barbosa é eleita a Rainha do Carnaval do clube. 

FIM da ARQUIBANCADA  

   Em abril, foi autorizada a demolição da arquibancada do estádio para a execução 

dos serviços de aterro no campo. Foi uma decisão muito polêmica e que até hoje 

gera comentários, principalmente dos saudosistas que gostavam mais do estádio do 

jeito que era antigamente.  



   No dia 23 do mesmo mês, é inaugurada a quadra de vôlei do clube.  

NOVA DIRETORIA  

   Em primeiro de maio, Osvaldo Luiz Zanatta toma posse no cargo de presidente 

do clube. Sua diretoria, cujo mandato iria até 30 de abril de 1980, era constituída 

desta maneira  

   •  Presidente: OSVALDO LUIZ ZANATTA 

   •  1º Vice-Presidente: EDUARDO RODRIGUES ANICETO 

   •  2º Vice-Presidente: JOÃO MORETON 

   •  1º Secretário: IDÉSIO MASIERO 

   •  2º Secretário: JOSÉ GERALDO SIMIONI 

   •  1º Tesoureiro: JOSÉ BERTO 

   •  2º Tesoureiro: PAULO PINTO de OLIVEIRA 

   •  Diretor Cultural: Dr.ORLANDO MÔNACO 

   •  Diretor de Patrimônio: FREDERICO MATIUZZO 

   •  Diretor Social: VICENTE PARIZOTTO 

   • Diretor Esportivo: JOSÉ LUIZ GASPARETTOConselho Fiscal: JOÃO EVANGELISTA 

PRETTI, MARIO LIZANDRO BERTONI e ARMANDO BREDARIOL 

   • Comissão de Sindicância: OSVALDO BERTO, ANTONIO NARDIN FILHO e 

HUMBERTO MECCA 

A diretoria do clube cede a quadra de futebol de salão para que os alunos do Grupo 

Escolar Cel. Júlio César possam ter aulas de Educação Física, sob a supervisão do 

prof. Mário Oliveira. 

Edson Franco Penteado ministra aulas de judô no clube. 

Em junho, o clube perde um dos seus grandes batalhadores: falece Vicente Ribeiro 

Guimarães.  

ESTACIONAMENTO  

   Em agosto é firmado contrato de aluguel de um  terreno vizinho ao clube e  de 

propriedade da família Abrahão. Depois de algumas obras de terraplenagem e de 

benfeitorias, esse terreno transforma-se em um amplo estacionamento de veículos 

para os associados.  

   Enquanto o clube recebia o estacionamento, o estádio de futebol era demolido, 

inclusive a sua tradicional arquibancada, para passar por reformas. 



   O sambista LUIZ AYRÃO realiza um show no dia 16 de setembro. 

   No Futebol de Salão o Itatiba EC é vice-campeão do II Torneio Independência.  

PRESIDENTE da REPÚBLICA no ITATIBA EC  

   No dia 22 de setembro, o Presidente da República, general Ernesto Geisel, visita 

Itatiba para inaugurar o Conjunto Residencial do Harmonia. E dentro da 

programação oficial, o Presidente participa de um almoço no Itatiba EC. Esse 

almoço contou também com a presença do Governador do Estado Paulo Egidio 

Martins, deputados, o Prefeito Municipal Roberto Arantes Lanhoso, autoridades 

locais e convidados representativos da sociedade itatibense. Um acontecimento 

histórico para o clube e para a cidade de Itatiba. 

1º BAILE da SUDADE  

   Abrilhantado por Chiquinho e sua orquestra, de Valinhos, o clube realiza o seu 

primeiro baile, genuinamente, da saudade. E é freqüentado por caravanas de várias 

cidades. Isso foi no dia 7 de outubro de 1978.  

   No dia 22 de outubro, Sargentelli e suas mulatas realizam um bonito espetáculo 

na sede do clube.  

ÁGUA de POÇO  

   É nesse ano que acontece a perfuração do poço semi-arteziano do clube. Ele foi 

construído para ajudar no abastecimento de água (piscinas, vestiários...) e acabou 

se transformando num fornecedor de água potável, inicialmente aberto ao público 

em geral e depois para os associados do clube.  

   O voleibol rubro-negro é vice-campeão do V Torneio Estímulo, categoria 

masculino. 

   A cantora Edith Veiga faz show e agrada o público mais antigo. 

   É instalado um sistema de som ambiente nas dependências do clube.  

FOTOS COLORIDAS  

   Acredite se quiser. Somente a partir do dia 4 de dezembro de 1978 é que o clube 

começa a aceitar fotos coloridas para os documentos, como carteirinha social, por 

exemplo. É bom registrar que as fotos coloridas eram uma novidade na época. 



 

Ano - 1979 

   Em janeiro desse ano, o artista plástico Pedro Gava oferece seus serviços de arte 

para a elaboração de quadros pintados a óleo dos ex-presidentes do clube. 

Infelizmente, a idéia não é aceita.  

   No Carnaval, Luzia de Fátima dos Santos é eleita Rainha. No ano seguinte ela 

representaria o clube no concurso da cidade. E Antonio Carlos de Almeida 

(Matateu) colabora com a ornamentação carnavalesca da sede. 

   O prof. Nelson Figueiredo Filho é contratado para ministrar aulas de basquete e 

vôlei no clube.  

JOGOS REGIONAIS  

   A cidade vive as emoções dos X Jogos Regionais da Zona Leste, e o Itatiba EC 

abriga várias modalidades esportivas. 

VÔLEI  

   No dia 8 de abril, encerra-se o I Torneio Interno de Voleibol. Esse evento foi 

organizado por uma equipe de associados constituída por Osmar Luiz Zanatta, Diva 

Maria Baptistella, Luiz Carlos Zini, Maria Cristina Bredariol, Nelson Figueiredo Filho 

e Inácio Jorenti Filho.  

JOGO COMEMORATIVO  

   • Veteranos S.E. Bandeirantes 2x6 Veteranos ITATIBA EC 

     Data: 21/04/79 

     Local: Estádio Abílio Sanfins 

     Gols: Nado(2), Gasparetto, Mané, Nelsinho, Tonicão(contra), Joãozinho Pinto e 

     Alessio. 

     VSEB:  Minutti(Sandrini), Cabrino(Binu), Isidoro, Tico, Chiquinho, Joãozinho 

Pinto,      Osmarildo(Barnabé), Carlito, Canale, Canário(Inho), Polessi(Alessio, 

Tonicão, Preto e      Polessi II). 

     VIEC: Caetano,Toca, Tucata, Itamar, Pedrão, Airton, Gasparetto, Belo, Maio, 

     Massaretto, Mané e Nado(Nelsinho Berti, Pedrinho dian e Biro Coletti). 

     Árbitro: Jair Maravilha 

     Este jogo fez parte da festa de aniversário do estádio do Bandeirantes. 



MISS ITATIBA  

   A jovem Dora Neide de Azevedo, representando o clube, é eleita Miss Itatiba 79. 

FESTA FAMILIAR  

   Sob o comando dos professores Nelson e Tecla, é realizada nos meses de julho e 

agosto, a 1ª Festa do Esporte Familiar do Itatiba EC.  

   Os jogos consistem de disputas em diversas modalidades esportivas por equipes 

formadas por pessoas da mesma família. 

   No Jornal de Itatiba, a coluna “Alô do Itatiba EC”, escrita pelo diretor dr. Roberto 

Dalforno, é o porta-voz do clube à sociedade. 

   Em setembro, é a vez de Silvio Brito se apresentar no clube.  

NELSON GONÇALVES  

   O show do mês de novembro foi com Nelson Gonçalves.  

   Para esse evento as mesas foram colocadas bem próximas ao palco para que 

todos pudessem ver bem de perto o grande nome da música brasileira. Todas 

foram vendidas. E Nelson “tropeçou”. 

   Sempre foi (e ainda é) muito comum entre os artistas, principalmente entre os 

mais requisitados, fazer “shows-dobradinha”, isto é, marcar dois shows para a 

mesma noite, em cidades próximas. Naquela noite ele tinha um show no Itatiba EC 

e outro em Serra Negra. Naquela época, Serra Negra já era estância turística, 

muito conhecida. Por outro lado, nossa cidade... 

   Assim, ele optou por mandar o seu conjunto musical para aquela cidade e fazer 

uma “apresentação no clubinho” de Itatiba onde poderia ser acompanhado pela 

mesma banda que realizaria o baile e em seguida partir para a cidade maior, onde 

faria o show. 

   Foi um grande erro. Quando Nelson chegou e viu o tamanho do clube e do 

público que o aguardava, ele já pressentiu que tinha feito bobagem. Antes do show, 

ficou trancado no camarim sendo “acalmado” a base de dezenas de xícaras de café 

e consolado por sua mulher e pelo compositor Adelino Moreira. No palco, 

acompanhado (seria melhor dizer perseguido, diante do improviso da situação) pelo 



conjunto Santa Maria, Nelson cometeu várias falhas; imperdoáveis para um cantor 

da sua categoria. 

   Nessa noite, muitos admiradores do cantor ficaram desapontados.  

NEGÓCIO IMOBILIÁRIO  

   Em novembro, o sr. Hermínio Geromel, corretor de imóveis, oferece uma gleba 

de terras de propriedade da Cia Brasileira de Fósforos com área de vinte e quatro 

alqueires, próxima daquela firma. A diretoria do clube faz a seguinte proposta: 

oferece 24 milhões de cruzeiros, sendo 12 pagamentos de duzentos mil, 12 de 

quinhentos mil, 12 de oitocentos mil e 6 de um milhão de cruzeiros.  

   A firma, Cruz Alta Indústria de Fósforos Ltda, responde que essas condições são 

inaceitáveis. E o negócio não se concretiza. 

   As discotecas dos dias 22 e 24 de dezembro são comandadas por Roberto Leoni 

Jr. e Alfredo Rela Neto. 

 

Ano - 1980 

   A brincadeira dançante do dia 12 de janeiro conta com um show do cantor Patrick 

Dimon, que na época fazia relativo sucesso. 

   José Carlos Mayer assume o cargo de Diretor Esportivo em lugar de Sérgio Luiz 

Leone que se afastara para assumir a presidência da Liga Itatibense de Futebol. 

   No dia primeiro de maio, a diretoria comandada por José Berto toma posse e é 

assim constituída: 

   • Presidente: JOSÉ BERTO 

   • 1º Vice-Presidente: ALCEBÍADES STEFANI 

   • 2º Vice-Presidente: JOÃO MORETON 

   • 1º Secretário: CARLOS MANTOVANELLI 

   • 2º Secretário: EDUARDO RODRIGUES ANICETO 

   • 1º Tesoureiro: IVAN NUNES SIMÕES 

   • 2º Tesoureiro:OSVALDO LAURINO 

   • Diretor Social: HUMBERTO MECCA 

   • Diretor Esportivo: ROBERTO CARDOSO de LIMA 



   • Diretor Cultural: ANTONIO GALVÃO GONÇALVES 

   • Diretor de Patrimônio: JOSÉ BOTELHO NUNES 

   • Conselho Fiscal: JOÃO EVANGELISTA PRETTI, IDÉSIO MASIERO e LUIS 

DALFORNO 

   • Comissão de Sindicância: ANTONIO NARDIN FILHO, OSVALDO BERTO e 

ARMANDO BREDARIOL 

   • Administrador Geral: JOAQUIM SCARANSI 

   Também foi nomeado para a Comissão de Construção da Praça de Esportes, 

Dorival Moura Leite; e para a Comissão de Planejamento, Dr. Levi Cabral Simões, 

Antonio Etore Nallin, Jair de Palma e Adilson Franco Penteado. 

   Os professores Nelson Figueiredo Filho e Tecla Mantovanelli ministram aulas de 

ginástica e treinamentos de basquete e natação. Enquanto que Maria Tobias 

Schiamarelli dá aulas de yoga. 

   A diretoria do clube demonstra interesse em adquirir parte do terreno ao lado do 

campo de futebol do clube e pertencente à Pedreira Jaguari. A Jaguari responde ao 

clube dizendo que o preço financiado da área (22.745 m²) é de cr$ 27.294.900,00. 

A diretoria consulta o Conselho Deliberativo. 

   Por solicitação do diretor Roberto Cardoso de Lima é criada uma equipe de 

veteranos para a prática de vôlei e basquete. 

CAMPO PARA O VETERANOS  

   Como o clube estava sem campo em virtude das reformas, cogitou-se em alugar 

o estádio do Grêmio para que o time de Veteranos pudesse jogar. Aquele clube 

pedia 3 mil cruzeiros pelo aluguel mensal, o que não era um valor muito alto, uma 

vez que a renda de uma brincadeira dançante girava em torno de 30 mil por 

sábado. 

VÔLEI  

   Sob o comando de Edson Luis Flaiban as equipes feminina e masculina de vôlei  

do clube são campeãs do 7º Torneio Estímulo. Feito também conseguido pelo 

basquete feminino e o atletismo masculino. 

 

 



RONNIE VON: DEBUTANTES  

   No dia 11 de outubro, o clube realizou mais um concorrido Baile das Debutantes. 

O patrono da noite foi o sr. Luciano Consoline e as debutantes foram apresentadas 

pelo cantor Ronnie Von que também fez um show de aproximadamente uma hora. 

   Ainda nesse mês, o clube recebe do Lar Itatibense da Criança resposta negativa 

sobre a possível venda de uma parte do seu terreno, o que possibilitaria ampliar o 

estádio de futebol. Assim, a diretoria resolve levantar um muro divisório e construir 

um campo no terreno disponível. 

   O Grupo de Teatro Piracema (que era de uma Escola de Samba que marcou 

época no Carnaval de rua de nossa cidade) realiza a apresentação de uma peça na 

sede do clube. 

LUTO NO CLUBE E NO ESPORTE  

   Na reunião da diretoria de 9 de dezembro, é respeitado um minuto de silêncio 

pelo falecimento do diretor José Botelho Nunes ocorrido no dia 6. 

   É decretado luto oficial no clube por três dias, uma pequena homenagem a quem 

tanto lutou pelo Itatiba EC e pelo esporte itatibense. 

SITUAÇÃO DIFÍCIL  

   As reformas no estádio de futebol abalam a situação financeira do clube e 

medidas drásticas de contenção de despesas são colocadas em prática por sugestão 

do administrador. Até assinaturas de  jornais e revistas deixam de ser renovadas. 

   O Mombuca FC deseja comprar as traves do estádio, ora em desuso. E o Itatiba 

EC as vende por cr$ 50.000,00. 

   No mês de dezembro, o curso de ginástica feminina da professora Tecla 

Mantovanelli faz uma grande festa de encerramento de ano. 

   Os anos 80 chegavam ao seu final. Nessa década, os sócios e os freqüentadores 

dos eventos sociais do Itatiba EC dançaram ao som de Osmar Milani e sua 

Orquestra, Casino de Sevilla, Super Som, Special Group, Brazilian Modern Six, Let’s 

Dance, 3 do Rio, Grupo Paiol, New Tropical Band, Banda do Brejo, Banda Reveillon. 

Banda Skindô, Tom Maior H-7, A Patota, Brazilian Boys, White Star, Som T.A.6, Os 

Magníficos, Super Som 5, Tropical Jungle, André e sua orquestra, Orquestra 



Sambrasil, New Sound Six, Leopoldo e sua Orquestra, City Swing, Coisa Nossa, 

Musical Tape, Brazilian Band. 

 

Ano - 1981 

   No dia 7 de fevereiro acontece a 1ª Discoteca do Hawai no clube. Apesar de 

realizada no salão social, essa discoteca contou com um pouco de decoração típica 

e muita fruta. 

   O Departamento de Bocha, sob o comando de Antonio (Nico) Nardin Filho, realiza 

uma festa para comemorar o título de campeão. Essa confraternização contou até 

com a presença do prefeito. 

   O clube recebe a visita, no dia 14 de fevereiro, de Francisco Rossi, na época, 

Secretário de Esportes e Turismo do Estado de São Paulo. 

NOVIDADES NO CARNAVAL  

   Para o Carnaval desse ano, que foi abrilhantado pelo conjunto Os Magníficos, o 

clube contrata o aluguel de uma perua Kombi para ficar de plantão para eventuais 

emergências. 

   Também nesse ano, os melhores blocos fantasiados receberam troféus. 

   Em março, em comemoração ao aniversário do clube, realiza-se um torneio 

interno de futebol de salão e basquete. A intenção é homenagear os  ex-dirigentes 

Vicente Ribeiro Guimarães, Antonio Mario Machado Filho e José Botelho Nunes, 

assim , cada categoria disputada levava o nome de um deles. 

   No dia 16 de maio, Wilson Simonal faz show acompanhado pelo Grupo Som 

Especial. 

   Rosana Cabrino passa a dar aulas de balé aos associados do clube. 

   Eduardo Donizetti Polesi assume como Diretor Social em lugar de Humberto 

Mecca. 

   Em maio, o Itatiba EC sagra-se campeão do Campeonato de Bochas do Sindicato 

dos Têxteis de Itatiba. O clube foi representado pelos jogadores Felício Massaretto 

e Roberto Coligni. 



   As reformas do estádio continuam. 

   Começam os trabalhos no terreno onde serão construídos os novos vestiários das 

piscinas. 

   José Carlos Mayer colabora com o Departamento de Esportes enquanto o seu 

Diretor encontra-se afastado para tratamento de saúde. 

   A firma de som Saturn Power realiza as brincadeiras dançantes dos dias 1,8 e 15 

de agosto. 

   No dia 8 de agosto, a diretoria visita uma área no Jardim Leonor que o prefeito 

municipal pretendia doar ao clube para que este fizesse uma praça de lazer aos 

seus associados. 

   Mas ao avistar o terreno a diretoria se desinteressou, achando-o inaproveitável e 

de difícil utilização, uma vez que seria preciso gastar muito em infra-estrutura e 

que ainda assim, seria muito pouco utilizado pelos associados. 

   Ainda nesse mês, o Itatiba EC é campeão de Bocha no Torneio Antonio Ubinha, 

promovido pelo São João FC. 

   O clube passa por dificuldades para manter a folha de pagamentos e de  

despesas em dia. 

   Novas medidas de contenção de despesas são tomadas: redução na compra de 

materiais esportivos, cancelamento do contrato de aluguel do campo do Grêmio 

utilizado pela equipe de Veteranos, cancelamento de matéria paga na Rádio 

Progresso... 

   O motivo maior dessa situação em que o clube se encontra é atribuída à inflação 

que assola o país. 

   No dia 3 de outubro acontece uma discoteca especial com um Desfile de 

Penteados Primavera/Verão promovido por Wanda Cabeleireira. Essa discoteca gera 

para o clube uma renda bem acima das habituais. 

   O Itatiba EC participa de jogos de basquete e futebol de salão comemorativos ao 

aniversário do Grêmio C. R. Itatibense. Esses jogos aconteceram no dia 10 e 31 de 

outubro.  

 



REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  

   No dia 25 de outubro, é realizada uma Reunião Extrordinária para concretização 

da assinatura da escritura de cessão por comodato por trinta e cinco anos de uma 

área de três mil e setecentos metros quadrados para construção do estádio. 

   Presentes o prefeito municipal Roberto Arantes Lanhoso, o deputado estadual 

Jiatei Noda, o deputado federal Diogo Nomura, o presidente da Câmara Aloísio 

Vieira Sanfins Boava, o vereador Antenor Fontana, os funcionários municipais 

Argentil Gonçalves e Luis Oliveira Coelho, os conselheiros Carlos Aleixo Mantovani, 

Osvaldo Berto, Armando Bredariol, Roberto Dalforno e Hermógenes J.B. Sesti, os 

associados José Pinto de Oliveira e senhora, José Altair Savari, Humberto Mecca e 

ainda o presidente da diretoria do clube, José Berto e os diretores João Moreton, 

Carlos Mantovanelli, Eduardo Rodrigues Aniceto, Ivan Nunes Simões, Osvaldo 

Laurino, Antonio Galvão Gonçalves e Eduardo Donizete Polessi. Representou o 

Fórum da Justiça Pública, o escrivão dr. Élcio Marcondes e o escrevente Ernani 

Francisco Marcondes que assinaram o livro de escrituras, fazendo o mesmo o 

prefeito, selando assim de vez a doação da área antes pertencente ao Lar 

Itatibense da Criança e que agora era incorporada ao Itatiba EC. 

   Novembro – O dr. Armando Lazaris Fornari é convidado para colaborar com o 

departamento esportivo do clube. 

   No Campeonato da Cidade, promovido pela Liga Itatibense de Vôlei, as equipes 

masculina e feminina do Itatiba EC são campeãs. 

 

Ano - 1982 

   No dia primeiro de maio, Carlos Aleixo Mantovani assume a presidência do clube, 

e sua diretoria era assim constituída: 

   • Presidente: CARLOS ALEIXO MANTOVANI 

   • 1º Vice-Presidente: JOSÉ CASANOVA NETO 

   • 2º Vice-Presidente: JOSÉ LUIZ MENEGUEL 

   • 1º Secretário: ANTONIO CARLOS PETTI 

   • 2º Secretário: ANTONIO CARLOS de OLIVEIRA 

   • 1º Tesoureiro: JOSÉ TADEU BRAGA 

   • 2º Tesoureiro: AILTON BAPTISTELLA 

   • Diretor Esportivo: JOSÉ LUIZ GASPARETTO 



   • Diretor Social: CELSO FERNANDO CATALANO 

   • Diretor Cultural: Dr. ROBERTO DALFORNO 

   • Diretor de Patrimônio: SEBASTIÃO LOPES 

   • Conselho Fiscal: CLAUDEMIR NUNES da COSTA, JOSÉ BENEDITO PERRONE e 

ROMEU CARLOS GAVA 

   • Comissão de Sindicância: ANTONIO OSMAR DALCIN, Dr. ROBERTO PERRONE e  

SEBASTIÃO JOSÉ    VENDRAMIN 

   Mais uma vez, o clube colabora com o Festival de Outono, uma série de eventos 

culturais promovidos pelo Departamento de Cultura da Prefeitura Municipal de 

Itatiba. 

   Francisco Petrônio, ídolo da velha-guarda, faz show no dia 24 de julho. Petrônio 

tinha muito sucesso e apresentava até um programa na tevê. 

   A Sharp (então, conhecida marca de eletrodomésticos) faz, no clube, uma 

demonstração de um produto que começava a ser o sonho de consumo do 

momento: o videocassete. 

   A equipe de bocha do clube é bi-campeã do Torneio Antonio Ubinha no São João 

FC. 

   Oito equipes participam do I Torneio Interno de Futebol de Salão, categoria 

junior, denominado João Francisco Dalforno. Além disso, o clube realiza um torneio 

de bocha denominado Armando Gianine e também outros torneios esportivos. 

   Nessa gestão acontece, pela primeira vez, a Festa da Criança no clube. 

   O diretor Roberto Dalforno é o responsável pela coluna “Alô do Itatiba EC”, 

publicada no Jornal de Itatiba.  

CAMPO de AREIA  

   Nessa gestão é construído o campo de futebol de areia, ao lado da lanchonete. 

 

Ano - 1983 

   No dia 15 de janeiro, o clube vive uma grande noitada de tango com o show “Mi 

Buenos Aires Querido”. Alguns meses depois, é a vez de Záccaro e sua orquestra 

fazer um grande evento, desta vez, de música italiana.  



   A equipe feminina é tri-campeã do III Campeonato Aberto de Voleibol. 

   Prosseguem as obras de reconstrução do estádio. 

   Os associados Washington Panzarin e Maurício José Reda ficam responsáveis pela 

equipe de basquete feminino do clube. 

   Na bocha o Itatiba EC torna-se tri-campeã no Torneio Antonio Ubinha, no São 

João FC. 

   O Torneio Interno de Truco é realizado com a participação de 64 duplas. 

   A parte social do clube vive grandes bailes, inclusive alguns dedicados ao pessoal 

da velha guarda. 

   É realizado o I Torneio Interno de Buraco do clube com a participação de 24 

duplas. 

   A equipe de Bocha é campeã da cidade. 

   O administrador do clube, sr. Joaquim Scaransi a partir de setembro, passa a 

contribuir com 50 mil cruzeiros do seu próprio salário para ajudar a pagar um 

auxiliar de escritório para ajudá-lo na administração do clube. 

No dia 19 de agosto é realizado o lançamento da pedra fundamental do “novo” 

estádio de futebol.  

 

Ano - 1984 

INAUGURAÇÃO DO ESTÁDIO  

   Finalmente, no dia 21 de abril de 1984, uma partida entre um time formado pela 

Diretoria e o Conselho Deliberativo e um time da Imprensa Escrita e Falada de 

Itatiba marca a inauguração do “novo” estádio, que a partir de então passa a ser 

denominado de Estádio Rubro-Negro.  

   • IMPRENSA 1X0 DIRETORIA/CONDE 



   O gol do jogo e o primeiro do novo estádio foi anotado por Badu (Sérgio Luiz 

Leone) que recebeu um cartão de prata alusivo ao fato. Já a Equipe da Imprensa 

ficou com o troféu comemorativo. 

   Os times estiveram assim constituídos: 

   Diretoria/Conde do Itatiba EC: Jair Barreto, Roberto Dalforno, Geraldo, Tadeu 

Braga, Airton Gianini, Nascimento, Sebastião Lopes, Ailton Baptistella, Oliveira, Zé 

Luiz Gasparetto, Celso Catalano, Sebastião Vendramin, Zupardo, Vagner Fão, 

Aleixo Mantovani, Aloísio Vitiello, Petti, Baldan e Santos. 

   Imprensa: Osmar Dalcin, Alfredo Rela, Humberto Borella, Beto Dias, Pedro 

Pereira, Almeida, Júnior Sanfins, Aikes Bissaco, Sergio Leone, Mané Massaretti, 

Búfalo, Rubens Aranha, Dominici, Geraldo e Edson. 

   Árbitros: Piovani, Jorenti e Bissaco. Representante: Aníbal.  

NOVA DIRETORIA  

   No dia primeiro de maio, Claudemir Nunes da Costa assume a presidência do 

clube, e sua diretoria, que dirigirá o clube até 30/4/86,  é assim constituída:  

   • Presidente: CLAUDEMIR NUNES da COSTA 

   • 1º Vice-Presidente: JOSÉ LUIZ MENEGUEL 

   • 2º Vice-Presidente: JOSÉ LUIZ GASPARETTO 

   • 1º Secretário: ARTÊMIO ANTONIO MUROLO 

   • 2º Secretário: ANTONIO CARLOS PETTI 

   • 1º Tesoureiro: ANTONIO JOSÉ BRAIDA 

   • 2º Tesoureiro: AILTON BAPTISTELLA 

   • Diretor Esportivo: MAURÍCIO JOSÉ REDA 

   • Diretor Cultural: CARLOS ALEIXO MANTOVANI 

   • Diretor Social: CELSO FERNANDO CATALANO 

   • Diretor de Patrimônio: SEBASTIÃO LOPES 

   • Conselho Fiscal: SEBASTIÃO VENDRAMIN, JOSÉ TADEU BRAGA e JOÃO 

EVANGELISTA PRETTI 

   • Comissão de Sindicância: OSVALDO BERTO, IDÉZIO MASIERO e ROBERTO 

PERRONE 

   O Itatiba EC é Campeão de Bocha da cidade vencendo o primeiro e o segundo 

turnos. 



   Mônica Scavone e Dirce Regiane Nallin dirigem a Escolinha de Voleibol do clube. 

   O Itatiba EC recebe convite da S.C. Corinthians Paulista para uma reunião na sua 

sede social no dia 3 de agosto, onde será tratado  a fundação da Federação Paulista 

de Peteca. 

   Em novembro, Maurício Reda sai da diretoria de esportes e em seu lugar entra 

Roberto Cardoso de Lima. 

   O clube realiza diversas competições internas das mais variadas modalidades 

esportivas. 

   Durante essa gestão, o departamento social realiza um extenso calendário de 

bailes e eventos. 

 

Ano - 1985 

   Depois da reconstrução do seu estádio, o clube começa a reativar os seus 

departamentos de futebol.  

   No dia seis de outubro, é inaugurado a galeria de fotos dos ex-Presidentes da 

diretoria, na Sala de Troféus do clube. Uma homenagem àqueles que contribuíram 

para a grandeza do Itatiba EC. 

 

Ano - 1986 

   O Itatiba EC é campeão de juniores ao vencer o São João FC por 3 a zero no jogo 

final.  

   Em março desse ano, o dinheiro do país passa a ser chamado de cruzado. 

   EM MAIO, NOVA DIRETORIA 

Alcebíades Stefani é eleito presidente do clube para um mandato até 30 de abril de 

1988. Sua diretoria é constituída pelos associados: 

   • Presidente: ALCEBÍADES STEFANI 

   • 1º Vice-Presidente: JOÃO MORETON 



   • 2º Vice-Presidente: ARMANDO BREDARIOL 

   • 1º Tesoureiro: IVAN NUNES SIMÕES 

   • 2º Tesoureiro: OSMAR ANTONIO MULLER 

   • 1º Secretário: SYLVIO CATALANI 

   • 2º Secretário: JOSÉ LUIZ MENEGUEL 

   • Diretor Esportivo: GILDO BICHARA GRILO 

   • Diretor de Patrimônio: LUIZ PEDRO BASSI 

   • Diretor de Cultura: ROBERTO TADEU PENTEADO 

   • Diretor Social: o cargo seria acumulado pelo presidente e seus diretores. 

   • Comissão Judicial: ROBERTO DALFORNO, PEDRO MASCAGNI FILHO e ANTONIO 

     GALVÃO GONÇALVES 

   • Comissão de Obras e Engenharia: ADILSON FRANCO PENTEADO, ANDRÉ 

     BARTHOLOMEU    e WALDIR FRANCISCON 

   São metas dessa diretoria terminar os vestiários das piscinas, construir mais uma 

piscina e se possível um ginásio de esportes coberto. 

   José Fernando Sólito e Beto Sanfins cuidam do som das discotecas do clube. 

   Em setembro, a CPFL envia ofício solicitando ao clube que economize energia 

elétrica em vista da crise energética que abate a região sul e centro-sul do país. 

   Dezembro - Papai Noel (Beto Cecon) chega de helicóptero no Estádio Rubro-

Negro proporcionando uma bonita festa para crianças e adultos. 

   Nesse mesmo mês a professora Adriana Soares de Lima passa a ministrar aulas 

de ginástica no clube. 

 

Ano - 1987 

O CLUBE COMPLETA 50 ANOS!  

   Um ano de muitas comemorações! Foi até nomeada uma comissão para cuidar 

dos festejos.  

   As comemorações começaram com um Torneio Interno de Futebol de Areia, e 

prosseguiu com um jogo histórico entre o ITATIBA EC e o XI de Agosto, de Tatuí, 

relembrando a final de 58. Na preliminar desse jogo aconteceu um confronto entre 

as equipes do Itatiba EC (amadora) e Guarani (juniores), de Campinas. Essa equipe 



amadora do rubro-negro tinha o Gelo como técnico e o professor Adalton Alencar 

de preparador físico. 

   Após os jogos, todos os jogadores das três cidades participaram de uma 

confraternização das mais animadas.  

CARNAVAL: 50 ANOS  

   Os bailes carnavalescos desse ano foram um grande sucessos de público e 

animação. A Rainha foi Ieda Maria Paiva e a animação musical foi da banda Os 

Magníficos.  

   O clube realiza ainda um Campeonato Aberto de Bochas que conta com a 

participação de jogadores de Jundiaí, Morungaba e Itatiba.  

BAILE-SHOW  

   No dia 21 de março, Agnaldo Rayol faz uma bonita apresentação para os sócios e 

freqüentadores do clube.  

   A diretoria começa a implantar a informatização no clube. 

   O clube oferece a taça do Campeonato Amador promovido pela LIF-Liga 

Itatibense de Futebol. 

   E a S.E. Bandeirantes derrota o São João FC na final e fica com o título de 

Campeão do Cinqüentenário do Itatiba EC. 

   No Torneio Interno de Bocha dos 50 anos a dupla campeã é formada por João 

Moreton e José Rui; ficando em vice Arnaldo Magnani e Felício Massaretto. 

   Também é realizado um Torneio Interno de Futebol de Salão onde os times 

levavam os nomes dos ex-presidentes do clube: Roberto Leone, Vicente Ribeiro 

Guimarães, Elias Brunelli, José Berto, José Botelho Nunes, Dr. Fachardo 

Junqueira... 

   Setembro - O Itatiba EC é vice-campeão no Mirim e Campeão no Juniores no 

Torneio Intermunicipal promovido pelo São João João FC. 

   Outubro - No dia 25, na sede do clube, acontece um encontro de Corais em 

comemoração aos 130 anos de Itatiba e aos 50 do Itatiba EC. Esse evento foi 

organizado pelo Coral Quatro Cantos de Itatiba. 



   No futebol, as equipes infantil, juvenil e juniores são campeãs da cidade. 

   As brincadeiras dançantes, inclusive as infantis aos domingos à tarde, fazem 

muito sucesso. E Paulo Felizardo também colabora com a equipe técnica da 

discoteca. 

   No Torneio Interno de Bocha “Armando Gianine”, o campeão é Nelson Bettin e 

recebe o troféu das mãos de Ailton Gianini. Antonio Gastardi é o vice-campeão. 

   Novembro - No grande baile realizado, ainda em comemoração aos 50 anos do 

Itatiba EC, a diretoria prestou homenagens a várias pessoas ilustres e importantes 

da sociedade rubro-negra. Foram lembrados, Danton Ernesto de Lima, Caio Pires de 

Moraes, José Casanova Neto, Luiz Gonzaga de Souza, Alcides Gilli, Francisco 

Bartholomeu,  Marcos Gervásio Dian, Osvaldo Coletti e Joaquim Scaransi. 

   Com o nº 294, Ailton Antonio Tartari é contemplado com uma Elba-Fiat da rifa 

feita para angariar fundos para a construção de uma arquibancada no estádio de 

futebol. Essa rifa rendeu ao clube a importância de 620 mil cruzados. 

   A comissão para construção da arquibancada era composta pelos associados 

Carlos Magno Borella, Helio Belgine, Lauro Vieira Filho, Sebastião Lopes e Gildo 

Grillo. 

   Dezembro - Depois de muitos anos de bons serviços prestados ao clube, Joaquim 

Scaransi  afasta-se de vez da sua função de administrador do Itatiba EC. Foi um 

verdadeiro baluarte na defesa do patrimônio do clube. Sem os seus préstimos, com 

certeza a história do clube poderia ser bem diferente. 

   A chegada do Papai Noel (Beto Cecon) conta com a bênção do cônego Francisco 

Assis Gandolfo e a apresentação do Coral Quatro Cantos. Mais uma vez o público 

presente se emocionou com a beleza do evento. 

 

Ano - 1989 

   No dia 18 de fevereiro, o cantor Fábio Junior lota a sede do clube.  

   Celso Luiz Zupardo é o novo Diretor de Esportes em lugar de Lauro Vieira Filho 

que se demitira. 



   Esse ano seria de muitos shows no clube: Ira! (22/04), Roupa Nova (15/07) e 

Paralamas do Sucesso (26/8). 

   No Campeonato Amador desse ano, o mando de jogo do Itatiba EC foi no campo 

do Operários, alugado enquanto o Estádio Rubro-Negro passava por reformas. 

   Essa gestão foi muito beneficiada no aspecto financeiro com as boas rendas 

proporcionadas pela discoteca do clube. O gênero estava em alta e o clube 

praticamente não tinha concorrência. Assim, as noitadas de sábado eram muito 

apreciadas e sempre lotadas. Se não bastasse, os carnavais e os bailes também 

deram bons resultados financeiros. Esse fator foi decisivo para que essa diretoria 

pudesse realizar uma boa gestão. Assim, foi possível a construção de uma sauna, a 

iluminação (parcial) do estádio de futebol, a construção de uma quadra de tênis, 

entre outras benfeitorias. 

 

Ano - 1990 

PLANO COLLOR  

   Se durante toda a gestão a Diretoria não teve problemas financeiros, com o 

"bloqueio" instituído pelo Presidente Fernando Collor de Mello, um valor significativo 

das finanças do clube ficaria retido nos bancos.  

NOVA DIRETORIA  

   No dia primeiro de maio, José Luiz Gasparetto assume a presidência do clube 

para um mandato até 30/04/92, e constitui sua diretoria da seguinte maneira: 

   • Presidente: JOSÉ LUIZ GASPARETTO 

   • 1º Vice-Presidente: ALCEBÍADES STEFANI 

   • 2º Vice-Presidente: JOSÉ PEDRO NETTO 

   • 1º Secretário: GUMERCINDO ANTONIO SEGATELLI 

   • 2º Secretário: ANTONIO GALVÃO GONÇALVES 

   • 1º Tesoureiro: ANTONIO OSMAR MULLER 

   • 2º Tesoureiro: GERALDO LUIZ BUFALLO 

   • Diretor Social: PAULO ZIMINIANI 

   • Diretor Cultural: JOÃO CORRADINE NETTO 

   • Diretor de Patrimônio: JOSÉ LUIZ MENEGUEL 

   • Diretor de Esportes: o cargo inicialmente foi acumulado pelo Presidente. 



   SHOWS: No dia 26 de maio, o grupo 14 Bis apresenta-se na sede social do clube. 

Em 7 de julho é a vez de Guilherme Arantes e no dia 20 de outubro, Capital Inicial. 

   A diretoria demonstra interesse numa possível compra do terreno usado como 

estacionamento. Contatos são mantidos com a família Abrahão, proprietária da 

referida área.  

CAMPEONATO DE TRUCO  

   O Torneio de Truco desse ano bateu o recorde de participantes: 280 duplas. O 

torneio foi vencido pela dupla Mauro Zorzi e José Roberto Roson, ficando Vicente A. 

Angelon e Osvaldo Pereira em segundo e Américo Alves e João da Rosa em terceiro 

lugar. 

   A diretoria começa a estudar da construção de um ginásio de esportes. 

 

Ano - 1991 

   Janeiro - Dílson Zanatta toma posse como 2º secretário em lugar do dr. Galvão 

Gonçalves que assumira o cargo de Presidente do Conselho Deliberativo do Clube.  

   No dia 17 de maio, o Conselho Deliberativo se reúne e aprova, por unanimidade, 

as condições para a compra do terreno anexo ao clube de propriedade da família 

Abrahão. Para isso o ConDe autoriza a cobrança de um adicional às taxas de 

manutenção pagas pelos associados. E é dessa forma que o terreno onde funciona 

o estacionamento de veículos foi incorporado ao patrimônio da sociedade rubro-

negra. 

   No dia 20 de julho, o polêmico cantor Lobão faz show na sede social do clube. 

   Também é na sede social do Itatiba EC que acontece uma etapa das solenidades 

de Elevação de Matriz para Basílica Menor de Nossa Senhora do Belém. 

   O grupo canadense Kon Kan realiza um dos melhores e mais agitados shows 

musicais do ano. Dia 24 de agosto. 

   Evandro Mesquita, ex-Blitz, realiza show-solo no dia 5 de outubro. 

   O Dia da Criança é comemorado com uma bonita festa. 



   A diretoria adquire uma perua Kombi para auxiliar nos serviços do clube.  

PISCINA NOVA  

   A diretoria, depois de pesquisa entre os associados, decide pela construção de 

uma piscina social. 

 

Ano - 1992 

   Em 16 de maio, acontece o primeiro show musical do ano com o grupo 

Engenheiros do Hawai.  

   Nos meses de maio e junho, as seleções de vôlei mirim e infantil (masculina e 

feminina) da cidade disputam um campeonato promovido pelo Guarani de 

Campinas usando o nome do Itatiba EC. 

   Junho - o Itatiba EC é campeão pré-mirim da Copa Intermunicipal de Futebol 

Infantil. 

   Em julho, a garotada vibra com um super show dos Titãs. E no mês seguinte, no 

dia 15, é a vez do Barão Vermelho. 

   A nota triste do mês de outubro é o falecimento do eterno-craque do Itatiba EC: 

WILTON GIANINI. 

   A Bocha do Itatiba EC é campeã no X Torneio de Nova Odessa, em outubro. No 

mês seguinte é campeã no Campeonato Municipal de Itatiba.  

 

Ano - 1993 

   MAIO - Gasparetto é reeleito para um mandato até 30/04/95. Sua diretoria era 

assim constituída:  

   • Presidente: JOSÉ LUIZ GASPARETTO  

   • 1º Vice-Presidente: JOSÉ PEDRO NETTO 

   • 2º Vice-Presidente: OSMAR ANTONIO MULLER 

   • 1º Tesoureiro: GERALDO LUIZ BUFALLO 

   • 2º Tesoureiro: JOÃO CORRADINE NETTO 



   • 1º Secretário: ANTONIO CARLOS OLIVEIRA 

   • 2º Secretário: DÍLSON ZANATTA 

   • Diretor de Patrimônio: ALCEBÍADES STEFANI 

   • Diretor de Esportes: GILDO BICHARRA GRILLO 

   • Diretor de Futebol: LAURO VIEIRA FILHO 

   • 1º Diretor de Esportes: LUIS CARLOS VITIELLO 

   • Diretor Social: MARCELO FRANCISCO de CASTRO 

   Patrocinado pela Prefeitura Municipal é realizado no clube um Torneio de Bocha 

com a participação da equipe da S.E. Palmeiras, de São Paulo. 

   O humorista Chico Anísio realiza um show no dia 17 de setembro. 

   Ainda em setembro,  a equipe mirim  do Itatiba EC é campeã da V Copa 

Intermunicipal de Futebol Infantil de Itatiba ao vencer, nos pênaltis, o C.A. 

Piracicabano. Já a equipe infantil ficou vice ao perder também nos pênaltis para a 

S.E. Sanjoanense da cidade de São João da Boa Vista. 

   O Dr. Roberto Dalforno assume o cargo de Diretor de Patrimônio em lugar de 

Alcebíades Stefani que havia pedido demissão. 

   Em 6 de dezembro, Wanderliza Aparecida Tuon Romanin passa a cuidar da 

administração contábil do clube. 

   A sambista Eliana de Lima  realiza show no dia 11 de dezembro. 

 

Ano - 1994 

   A diretoria resolve construir um campo de futebol de areia no terreno ao lado da 

lanchonete do estádio. 

   Celso Fernando Catalano é convidado para o cargo de 1º Diretor-Social e é 

empossado no dia 4 de abril. 

   O clube faz uma rifa de um Fiat Uno para angariar fundos  para o departamento 

de futebol e Délcio Ulhani é o contemplado. 

   Comandada por Pedro Faccina Jr., a discoteca do clube é reinstalada com o nome 

de Rota 66. 



   Em junho, o Expressinho do Itatiba EC é campeão varzeano da cidade ao derrotar 

o Coroado FC por 2x0. 

   No Campeonato Amador o Itatiba EC é vice-campeão. Perdeu para o São João FC 

por 1 a zero na prorrogação. 

   O Itatiba EC participa do Campeonato Amador do Interior. 

   Em setembro, o conjunto Blitz faz show na sede do clube durante uma noitada da 

Rota 66. 

   O clube sagra-se campeão do I Torneio Infantil de Futebol de campo promovido 

pela Secretaria de Educação, Esportes e Cultura da Prefeitura Municipal de Itatiba. 

   Lulu Santos agita a moçada num show de quase duas horas. Dia 22 de outubro. 

   O time amador do Itatiba EC consegue a 3ª colocação no Campeonato Amador do 

Interior. Enquanto que no Veteranos, é Bi-Campeão. 

   O último show do ano é com a dupla Chitãozinho e Xororó.  

 

Ano - 1995 

ATRAÇÃO INTERNACIONAL  

   No dia 25 de março, o cantor norte-americano Billy Paul se apresenta no clube, 

durante uma discoteca da Rota 66.  

   No primeiro dia de abril, o show é com a Banda Cheiro da Bahia. 

   Essa gestão que se encerrava em fim de abril, além de outras obras, algumas já 

citadas, criou uma sala de musculação no estádio de futebol, reformou a capela de 

Santa Clara, também no estádio, construiu mais uma quadra de tênis, fez o 

asfaltamento do estacionamento do clube, e ainda construiu uma piscina social com 

tubo-água e cascata.  

NOVA DIRETORIA  

   No dia primeiro de maio Celso Fernando Catalano assume como presidente para 

um mandato até 30/04/97. Sua diretoria foi assim constituída:  



   • Presidente: CELSO FERNANDO CATALANO 

   • 1º Vice-Presidente: JOSÉ PEDRO NETO 

   • 2º Vice-Presidente: OSMAR ANTONIO MULLER 

   • 1º Tesoureiro: GERALDO LUIZ BÚFALO 

   • 2º Tesoureiro: JOÃO CORRADINE NETO 

   • 1° Secretário: ANTONIO CARLOS de OLIVERIA 

   • 2º Secretário: JOSÉ CLAUDEMIR FAGUNDES 

   • Diretor Social: ALTEMIR VENTURA 

   • 1º Diretor Social: PAULO ROBERTO FELIZARDO 

   • Diretor Cultural: ROBERTO DALFORNO 

   • Diretor de Patrimônio: OSCAR TASSELLI 

   • Diretor de Esportes: DANIEL GALVÃO PIOVANI 

   • 1º Diretor de Esportes: ANTONIO DONIZETE FURLAN 

   • Administrador: JOSÉ LUIZ GASPARETTO 

   Já no dia 20 de maio, acontece o primeiro show internacional com a dupla LA 

BOUCHE. Depois viriam: em 24/6, JOY SALINAS (cantora-pop italiana), em 22/7, 

VENUS (cantora espanhola de dance-music). 

   E no dia 5 de agosto aconteceria o evento musical do ano: PARALAMAS do 

SUCESSO, com o show “Vamo batê lata”. 

   O que levou um público enorme ao clube foi o fato de, algumas semanas antes 

numa apresentação em Brasília, a música “300 picaretas” ter sido censurada e 

proibida pelo Ministério Público. Isso bastou para que houvesse uma verdadeira 

explosão de protestos por parte da população brasileira e, principalmente, da 

imprensa. O fato ganhou as manchetes e as capas da mídia de norte a sul do país. 

Assim, quando da sua apresentação em nossa cidade (e em todos os lugares em 

que se apresentaram) todos queriam ver o “show proibido”. Mais uma vez, os 

políticos trocavam os pés pelas mãos.  

HOMENAGEM AO ATÍLIO  

   No dia 11 do mesmo mês, é realizada a 1ª Noite Italiana, um jantar-dançante 

abrilhantado pela orquestra Koisa Nossa. O ponto alto da festa foi uma merecida 

homenagem prestada pela diretoria ao sr. PASCHOAL ATÍLIO ANDRETA, o mais 

antigo funcionário do clube. Seu Atílio sempre teve uma dedicação exemplar e um 

amor declarado ao clube. Como parte da homenagem, ele recebeu a camisa de 

duas paixões da sua vida: ITATIBA EC e S.E. Palmeiras.  



   O clube realiza um Torneio Interno de Tranca. 

   Continuando a safra de bons shows, no dia 23 de setembro foi a vez de FÁBIO 

JUNIOR levar grande público à sede do Rubro-negro. 

   Numa promoção para angariar fundos para o departamento de futebol(na disputa 

do Campeonato Amador do Estado), Luis Alberto Nardin, com o número 912, é 

contemplado com um Uno Mille-Fiat. 

   Em outubro, Mauricio Ziminiani cuida da instalação de uma escolinha de futebol 

de salão para crianças.  

TÊNIS  

   No dia 10 de novembro, uma numerosa delegação do Departamento de Tênis do 

Itatiba EC vai a Ponta Grossa, no Paraná, para um intercâmbio esportivo com o 

Clube da Lagoa daquela cidade. 

 

Ano - 1996 

   O ano começa com muito alto astral com um grande show de ELBA RAMALHO, 

dia 20 de janeiro. No dia 13 de abril, o grupo PARALAMAS do SUCESSO volta e 

repete o grande show do ano passado. 

REVISTA do CLUBE  

   Em abril, é lançado o primeiro número da “ITATIBA ESPORTE CLUBE REVIEW”, 

uma revista com distribuição gratuita aos associados e que trazia notícias do clube. 

Sua tiragem era de 3 mil exemplares e era editada pela LT&M Propaganda e 

Promoção. 

HUMOR  

   Eliezer Motta com o show “Mais Batista” (22/06) e Dercy Gonçalves (27/07) 

fazem a alegria do público com muita irreverência e humor. 

DECORAÇÃO NOS BAILES  

   No dia 20 de julho, é realizado um Baile Country. A principal atração do baile foi a 

decoração. Pela primeira vez, é contratada uma firma especializada no ramo e o 



resultado foi surpreendente. Agradou tanto que os próximos eventos também 

contariam com decorações especiais. 

 

Ano - 1997 

   O Carnaval Vermelho e Preto é abrilhantado mais uma vez pela Banda Os 

Magníficos. Esse grupo musical, formado basicamente por músicos itatibenses, 

marcou época na história do carnaval rubro-negro. Foram quase vinte anos de 

muita animação. 

ITATIBA EC COMPLETA 60 ANOS  

   Em março, para festejar os 60 anos do clube, foi realizado um baile-show com 

Fred Rovella, banda e bailarinas. 

NOVA DIRETORIA  

Celso Fernando Catalano é reeleito presidente e essa sua segunda diretoria 

foi assim formada:   

   • Presidente: CELSO FERNANDO CATALANO 

   • 1º Vice-Presidente: JOSÉ PEDRO NETO 

   • 2º Vice-Presidente: OSMAR ANTONIO MULLER 

   • 1º Secretário: JOSÉ CLAUDEMIR FAGUNDES 

   • 2º Secretário: JOÃO VALDENEI MORETON 

   • 1º Tesoureiro: EDISON ORLANDO FATORI 

   • 2º Tesoureiro: JOÃO CORRADINE NETO 

   • Diretor Social: AUGUSTO ADEO HUMEL 

   • Diretor Cultural: DR. ROBERTO DALFORNO 

   • Diretor de Esportes: DANIEL GALVÃO PIOVANI 

   • 1º Diretor de Esportes: ANTONIO DONIZETI FURLAN 

   • Diretor de Futebol: AILTON BAPTISTELA 

   • Diretor de Patrimônio: OSCAR TASSELLI 

   • Diretor de Relações Públicas: GERALDO LUIZ BÚFALO 

   • Diretor de Divulgação: JOÃO LUIZ ULRICH 

   Alguns meses depois, ANTONIO OSMAR DALCIN assume o cargo de Diretor Social 

em lugar do titular que havia pedido demissão. 



   NERSO da CAPITINGA com o seu “Trem de Doido” realiza um show (16/5) muito 

engraçado e agrada o bom público presente. 

   Em setembro o clube realiza o 1º CARNATIBA, um super Carnaval temporão. 

   Em novembro, Daniel Piovani e Antonio D. Furlan pedem demissão dos seus 

cargos. Furlan, juntamente com Alaíde Húngaro Karan começam a ministrar aulas 

de tênis no clube. 

   Em primeiro de dezembro, novas alterações nos cargos da diretoria: ALTEMIR 

VENTURA e PAULO FELIZARDO são nomeados Diretor Social e 1º Diretor Social, 

respectivamente.  

VIGILANTE RODOVIÁRIO  

   Na chegada do Papai Noel no Estádio Rubro-Negro, dentre as várias atrações, a 

presença do Tenente-Coronel Carlos Miranda foi a que mais chamou a atenção das 

crianças e principalmente dos pais. Afinal, ali estava, em carne e osso, o herói da 

TV, o Vigilante Rodoviário. Simpático e atencioso, Carlos Miranda é o “embaixador” 

da Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo. 

1º BAILE do HAWAI  

   O evento social mais marcante do ano foi o Baile do Hawai, realizado em 13 de 

dezembro.  

   Pela primeira vez, o clube realizava um super evento dessa natureza em seu 

parque aquático. Com uma decoração maravilhosa, muita fruta e um empolgante 

show-pirotécnico, a sociedade rubro-negra se encantou com a festa. A partir daí, 

esse evento passou a constar no calendário social do clube e é um dos eventos  

mais esperados do ano.  

RED NIGHTS  

   No mês de dezembro, o clube inaugura a RED NIGHTS, uma moderna discoteca 

localizada no antigo bar da sede social. Completamente reformado e reestruturado 

dentro de um projeto arquitetônico moderno, o local valorizou a sede social do 

clube. 

 



Ano - 1998 

CARNAVAL  

   "Agito no Egito", o tema do Carnaval Rubro-negro desse ano. 

CONCERTO COMEMORATIVO  

   Em 1 de agosto, a Corporação Musical Santa Cecília festeja os seus 92 anos de 

existência com uma majestosa apresentação de gala na sede do clube.  

   No dia 20 de agosto, acontece a final do Concurso Miss Itatiba na sede social do 

clube e atrai um público espetacular. O evento teve a coordenação do radialista 

Osmar Dalcin e Regiane Fachine é eleita Miss Itatiba-97. 

   Na parte estatutária do clube ocorre um grande avanço com a aprovação- pelo 

Conselho Deliberativo a pedido da Diretoria do clube-, de um artigo em que se 

reconhece, mediante documentos comprobatórios, o(a) companheiro(a) do sócio 

como dependente legal. 

   26 de novembro - O cantor itatibense, Alan Duarte comemora 25 anos de carreira 

com um show no clube. Contando com a participação do radialista Osmar Dalcin, o 

evento reuniu muitos amigos do artista. 

Ano - 1999 

   Finalmente, no dia 7 de fevereiro é inaugurada a primeira quadra poliesportiva 

coberta do clube; praticamente um ginásio de esportes.  

   É a partir dessa quadra que o clube pode investir em várias outras categorias 

esportivas: basquete feminino; handebol, cujo time masculino iria sagrar-se 

campeão estadual no ano seguinte. 

NOVA DIRETORIA  

No dia 4 de maio, toma posse a nova diretoria do clube que estava assim 

constituída:  

   • Presidente: JOSÉ LUIZ GASPARETTO 

   • 1º Vice-Presidente: OSMAR ANTONIO MULLER 

   • 2º Vice-Presidente: AILTON BAPTISTELLA 

   • Secretário-Geral: JOÃO CARLOS ABREU 



   • 1º Secretário: JOSÉ CLAUDEMIR FAGUNDES 

   • 2º Secretário: JOÃO VALDENEI MORETON 

   • Diretor Financeiro: EDSON ORLANDO FATTORI 

   • 1º Tesoureiro: JOÃO CORRADINE NETTO 

   • 2º Tesoureiro: JOSÉ SEVERINO de ALMEIDA 

   • Diretor Geral de Esportes: JOSÉ GALVÃO PENTEADO 

   • 1º Diretor de Esportes: LUIZ CARLOS VITIELLO 

   • Diretor de Futebol: GILDO BECHARA GRILLO 

   • Diretor Social: JOÃO FRANCISCO PELLIZZER 

   • 1º Diretor Social: MARCELO FRANCISCO de CASTRO 

   • Diretor de Patrimônio: CELSO JOSÉ ALVES de SIQUEIRA 

   • Diretor Cultural e de Relações Públicas: Dr. ROBERTO CARDOSO de LIMA 

JÚNIOR 

   É nessa gestão que se inicia a série mensal de bailes para casais. 

   No dia 16 de junho, o humorista TOM CAVALCANTE lota o clube e mostra que é 

melhor ao vivo do que na tv. 

   Ainda nesse ano, outros conhecidos humoristas fariam shows na sede do clube: 

BATORÉ (07/08), NERSO da CAPITINGA (04/11)... 

   O clube também serve de palco para várias peças teatrais. 

   Em julho, o clube participa de uma parceria com a Kuei-Shin e monta uma 

academia de ginástica em dependências do estádio de futebol. 

   Nos Jogos Regionais, realizados em julho, as equipes de basquete feminino e de 

handebol masculino seriam Medalhas de Ouro. 

   O futebol Junior sagra-se Campeão Invicto, tendo Odirlei Gaspar como artilheiro 

e Gustavo Baptistella como o goleiro menos vazado. 

VETERANOS  

   As equipes Aspirantes e Principal, são campeãs da Taça de Veteranos. 

   O grupo GERA SAMBA realiza um show no dia 20 de novembro. 

   Nesse mesmo mês, no dia 27, acontece mais um tradicional e concorrido Baile do 

Hawai à beira das piscinas.  



   Em dezembro, como nos anos anteriores, o Papai (Beto Cecon) Noel chega de 

helicóptero no Estádio Rubro-Negro, para a alegria da criançada e emoção de muita 

gente grande. 

   Nas décadas de 80/90, o clube realizou grandes bailes. E os sócios e 

simpatizantes do ITATIBA ESPORTE CLUBE tiveram grandes noitadas ao som de: 

Fruto da Terra, Placa Luminosa, Super Som T.A., Bazar Brasileiro, Grupo Musical 

Makros, Dimensão 5, Fascinação Banda Show, Som Brasil, Táxi Aéreo, Sexto 

Sentido, Internacional Banda Show Cubana, Censura Livre, Rg-7, Authopsia, 

Orquestra de Câmara Banespa, Energia, Banda Texas, Banda Búfalo Country Show, 

Expresso Super Som, Orquestra Koisa Nossa, Expresso da Bahia, Sombra e Água 

Fresca,Fred Rovella e Orquestra, América Country, Skala Samba, Banda Terra Do 

Sol, Banda Califórnia Country, Brazilian Plaza, Grupo Nós, Saint Paul, Primeira Mão, 

Harold And The Caribeans, Phoenix Rock... 

 

Ano - 2000 

   Para o Carnaval desse ano é contratada a Banda OS MAGNÍFICOS.  

   Em parceria com a Prefeitura do Município de Itatiba, o clube mantém equipes de 

basquete feminino, futebol de salão, voleibol feminino e handebol masculino. 

   A partir de abril, a Cruz Som Produções realiza brincadeiras dançantes no espaço 

da Red Nights. 

   Depois de vários estudos, a entrada e saída dos associados é transferida para a 

portaria do estacionamento do clube. 

   Em competições realizadas pela L.I.F., as equipes Juvenil e Juniores são 

campeãs. Também a equipe de futebol de salão Infantil faz bonito em Bragança-

Paulista e fica com o título. 

   A sambista LECI BRANDÃO faz show em homenagem ao 12º aniversário do 

programa Samba, Pagode e Cia, da CRN-AM. 

   Em um torneio promovido juntamente com a Sociedade Esportiva Bandeirantes, o 

ITATIBA EC-Master fica com o título. 



   Mais uma vez o Baile do Hawai, realizado à beira das piscinas, no dia 18 de 

novembro, desta vez em parceira com a Babel Productions obtém um grande 

sucesso de público e animação. 

HANDEBOL RUBRO-NEGRO E CAMPEÃO PAULISTA  

   Também em novembro, a equipe de Handebol masculino leva a melhor sobre a 

GM de São José dos Campos e, pela primeira vez na história do clube, sagra-se 

“CAMPEÃO PAULISTA”!  

   Fizeram parte dessa equipe vencedora: Newton Castro, Tulu, Ricardo Mayer, 

Alexandre Figliagi, Dilsinho Zanatta, Rafael Lima, Marcelo Portella, Cláudio 

Maschietto, Emídio Jr., Leslie Tealdi, Rodrigo Luccatto,  Alexandre Zamboni, Daniel 

Cabral e Fabiano Cecon; Comissão Técnica: Ademir Rodrigues, Belinho e Ulisses 

Geraldini. 

   Também merece destaque o enorme público que sempre prestigiou a equipe, 

sendo que nos jogos finais compareceu em número muito maior do que a 

capacidade da quadra poliesportiva do clube. Foi uma festa inesquecível. 

   João Carlos Abreu solicita afastamento do cargo de Secretário-Geral da Diretoria 

para assumir o cargo de Presidente do Conselho Deliberativo do clube. 

 

Ano - 2001 

   O Carnaval desse ano, realizado em parceria com a Babel Productions, teve como 

tema “A Ilha da Fantasia”.  

   O baile da Aleluia contou com um show do grupo ARAKETU. 

   Já no dia 28 de abril, o grupo CAPITAL INICIAL realiza um show que agrada 

principalmente a moçada chegada num rock de qualidade. 

   No dia 2 de maio, o presidente reeleito toma posse e constitui a sua diretoria: 

   • Presidente: JOSÉ LUIZ GASPARETTO 

   • 1º Vice-Presidente: OSMAR ANTONIO MULLER 

   • 2º Vice-Presidente: AILTON BAPTISTELLA 

   • Secretário-Geral: JOSÉ CLAUDEMIR FAGUNDES 

   • 1º Secretário: LUIZ ROBERTO BIZETTO 



   • 2º Secretário: JOÃO VALDENEI MORETON 

   • Diretor Financeiro: EDSON ORLANDO FATTORI 

   • 1º Tesoureiro: JOÃO CORRADINE NETTO 

   • 2º Tesoureiro: JOSÉ SEVERINO de ALMEIDA 

   • Diretor Geral de Esportes: JOSÉ GALVÃO PENTEADO 

   • 1º Diretor de Esportes: LUIZ CARLOS VITIELLO 

   • Diretor Social: CELSO FERNANDO CATALANO 

   • 1º Diretor Social: JOÃO FRANCISCO PELLIZZER 

   • Diretor de Patrimônio: CELSO JOSÉ ALVES de SIQUEIRA 

 

 Os bailes mensais, realizados especialmente para casais continuam a acontecer 

também nessa O Carnaval desse ano, realizado em parceria com a Babel 

Productions, teve como tema "A Ilha da Fantasia". 

   O baile da Aleluia contou com um show do grupo ARAKETU. 

   Já no dia 28 de abril, o grupo CAPITAL INICIAL realiza um show que agrada 

principalmente a moçada chegada num rock de qualidade. 

   No dia 2 de maio, o presidente reeleito toma posse e constitui a sua diretoria: 

   • Presidente: JOSÉ LUIZ GASPARETTO 

   • 1º Vice-Presidente: OSMAR ANTONIO MULLER 

   • 2º Vice-Presidente: AILTON BAPTISTELLA 

   • Secretário-Geral: JOSÉ CLAUDEMIR FAGUNDES 

   • 1º Secretário: LUIZ ROBERTO BIZETTO 

   • 2º Secretário: JOÃO VALDENEI MORETON 

   • Diretor Financeiro: EDSON ORLANDO FATTORI 

   • 1º Tesoureiro: JOÃO CORRADINE NETTO 

   • 2º Tesoureiro: JOSÉ SEVERINO de ALMEIDA 

   • Diretor Geral de Esportes: JOSÉ GALVÃO PENTEADO 

   • 1º Diretor de Esportes: LUIZ CARLOS VITIELLO 

   • Diretor Social: CELSO FERNANDO CATALANO 

   • 1º Diretor Social: JOÃO FRANCISCO PELLIZZER 

   • Diretor de Patrimônio: CELSO JOSÉ ALVES de SIQUEIRA 

   Os bailes mensais, realizados especialmente para casais continuam a acontecer 

também nessa gestão. 

 

 



FUTEBOL SOCIETY  

   No dia 3 de maio, a diretoria inaugura o primeiro campo de grama sintética no 

Rubro-negro. Essa quadra esportiva fica ao lado do campo de futebol e passou a 

ser um dos pontos mais concorridos do clube. 

FUTSAL BENEFICENTE  

   Com a participação do São Paulo FC , da Capital, Seleção de Jundiaí, Seleção de 

Itupeva e Itatiba EC, o clube realiza em sua quadra poliesportiva um evento 

beneficente cujo ingresso era um quilo de alimento não perecível ou um agasalho.  

   Em competição promovida pela Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e 

Turismo da cidade, as equipes Pré-Mirim e Mirim de Futebol sagram-se campeãs. 

   A equipe de Bocha do Itatiba EC ganha o título e fica com o troféu “José Mauricio 

de Camargo” em um torneio promovido no Parque Ferraz Costa. 

JOGOS REGIONAIS  

   O ITATIBA EC tem importante participação nos 45º JOGOS REGIONAIS realizados 

em nossa cidade.  

   O clube realiza torneios de tênis. 

   No dia 15 de setembro, o humorista JOSÉ de VASCONCELLOS (que inclusive 

reside no nosso município) faz um show na sede do clube. 

   O palco do clube também abriria espaço para várias peças teatrais e novamente 

o humorista TOM CAVALCANTE lota o clube em um show realizado no dia 24 de 

outubro. 

   A banda TIHUANA abrilhanta a festa do Halloween, realizada no dia 27 de 

outubro. 

   Também em outubro, o Museu Histórico Municipal Padre Francisco de Paula Lima 

realiza uma exposição denominada “ITATIBA, um Futebol Profissional”. Trata-se de 

um período de conquistas e glórias do futebol itatibense e parte integrante da 

história do ITATIBA EC. 

   No dia 11 de novembro, o Baile do Hawai é abrilhantado pelas bandas 

TCHAKABUM e BATOM NA CUECA. 



HANDEBOL É VICE  

   Também em novembro, novamente nas finais, a equipe de Handebol masculino 

enfrenta e desta vez é derrotada pela GM de São José dos Campos. Mas, o título de 

Vice-Campeão do Estado também merece respeito e comemoração.  

   No dia 2 de dezembro, mais uma vez, o Papai (Beto Cecon) Noel chega de 

helicóptero no Estádio Rubro-negro. Distribui muitas balas e alegria ao enorme 

público presente. 

 

Ano - 2002 

   No dia 7 de Janeiro acontece a inauguração da nova academia do clube. 

Localizada ao lado do campo de futebol e dotada dos mais modernos equipamentos 

de ginástica e musculação, em pouco tempo essa academia começa a ganhar 

muitos adeptos. 

No 3º Campeonato de Férias de Futebol de Salão em Morungaba, o ITATIBA EC 

sagra-se campeão depois de uma brilhante campanha. 

"Carnaval em Marrocos", é o tema da folia desse ano. A banda Delírio Tropical 

animou um carnaval alegre e tranquilo. 

 

 

ITATIBA ESPORTE CLUBE – WWW.ITATIBAEC.COM.BR 


