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CERTIDAO

O Ee[. QentifDomingues fos Santos

Segundo Oficial de Registro de Titulos e Documentos e Civil de pessoa

Juridica da Comarca da Capital do Estado de Sdo Paulo, Repiblica Federativa

do Brasil, na forma da lei, etc., Certifica, a pedido verbal de pessoa

interessada que, revendo em seus arquivos o ]ivro ..A,, n"O4 do

REGISTRo crvrL DE pESSoA uuniorca, de.Le veriflcou constar,
inscrita sob' n" 3.808. em 28 de novembro d,e 1962, a sociedade
dENOM.iNAdA .ASSOCIAQAO BRAS]LEIRA A HEBRAICA DE SAO PAULO",

CNPJ n" 61.139.911 /000I-99, com posteriores afteraqoes
estatutarias averbadas sob n" 8.066, Iivro *A" n"06, em

23.06.1969 e microfifmadas sob n"s 3.713, em 18.12.I918;
23.858, em 01.09.1987; 40.190, em 30.06.1993; 60.111, em

I7.08.L999; 67.139, . em 08.11.2001; 61 .192, em 20.LL.2AAI;
83.425, em 06.09.2005; 84.3A4, em 09.12.05; 102.588, em

30.L2.209; 102.588, em 30.12.2009; 103.778, em 13.A4.2010;
I01 .142, em 20.0I.2011; e Rerratificacao sob no 83.892, em

26.10.2005' .

CERTIFICA MAIS consrarem registros,/averbagdes de aras sob n"s
8.375, em 46.0I .1982; 16.21,4, em 19-I2.L984; 24.68L, em

23.12.1981 ; .33.068, em 19.12.I99A; 35.510, em 23.a9.799I;
42.299, 42.300, em 21 .L2.1993; 50.378, em 05.01 .1996; 57.606,
em 20.II .1996; 51.813, em 18.12.7996; 55.137, em 16.01.1998;
6L.21 5, em 22.12.1999; 64.6L6, em L6.A7.2A01; 61 .46I , em

I8.12.2447; 14.394, em 24.09.2002; 1L.4AI , em 20.L2.20a2;
16.44T, em 14.C1,.2004; 84.412, em 22.12.2005; 81 .121 , em

28.49.2006; 9I .945, em LA.09.2A01 ; 93-225, em 26.12.2A07;
95.41 4, em 27.06.20a8; 91 .811, em L8.12.2008; 98.41A em

26.02.2009; 99.826, em 09-06-2009; LA2.494, em 76.12.2009;
I02.682, em 13.0I .201a; L09.692, em 28.06.201L; II2.190, em

02.0L.2012; 1L2.94B, em 20.0I .2012; Rerratificaeao sob n"
742.156, em 20.01.2010 (I02.682); Termos de Posse sob nos 8.483,
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em 26.0L.L982; 13.703, em 04.01.1984; 16.566, em 20.02.1985;
24.809, em .15.01.1988; 33.2I5, em I1 .01 .199L; 31 .40'1 , em

04.06.1992; 52. 190, em 20'02.1991 ; e Regimento rnterno sob n"

63.4L6, em 17.08.2000; e 91.183, em 16.01 .2001

CERTIFICA FINALMENTE que o inteiro teor oa ata (registro n"

1- 2.948, de 20.01.2012) ,

ah:naal:A:c .rrmarr/la^ ^^
fa>ar nrrta il.ra.r.arr ^vu- Le ' t-Lvy I drrLc

soTicitagao do

TisXa de

o constante das folhas anexas,
: 1? /rrm r traTa\

i nsan.:.ivel cla nresente . Poi
01

ve rdade , ,-dou

, ndo iategEat a P.rese,oxe eetxidSo:

e an.exo. NADA MAIS. Todo o referido 6

S5o Paulo, 31 de janeiro de 2412.

, (Viviane da Si-Iva Paes), Auxiliar,
ei e conferi. Eu, Roberto Ferreira de Souza,

t) "n,'Substi tulo do Of icial, a subscrevo . -/< u'-2 ( < ''<---< < -rz"'' <43=---

CUSTAS E CONTRIBT'IQOE S
RECOLETDAS POR GATA

tutoLut4ENTOS

REC.N OETCIAT'
AO ESTADO
IPESP
FDO.REG.CIVIL
EDO.DESP.T.J.
TOTAL

RF38 , 42
R$70 , 88
R$ 8,72
R$ 2,03
R$ 2,03
R$67,48
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EXfgihg5,"iirltfj* Do REcrsrRo Ds rirur-os E DocuMENros

A ASSocIAQAo BRASILEIRA "A HEBRAICA,,DE SAO
l1Yl9, t1i*"' .,.prcsentanres lggais abaixo assinaaoi a"r;O*. is._*6rio genrt, vemrequerer 

' 
para os devidos fins e efbitos de-direito, a avcr6ucao J.'u,uL ,"rniao ordin'riado.Consetho Deliberarivo, realizada em l2 de dezemb. ai'iir-f ?in,1ourn"nr.autenticada. ---" '"""31il| ll

:i:i,;:'i;:,;:;

20.0t.20r t.

LUIz ILAvto t_oBEL
Secretririo Gcml

Estatutos Sociais registrados sob o n 107 .742, em

Termos em que,

P. Defcrimenro.

56o Paulo, 22 de dezembro de 201 |

se-AnU,
ARTHUR RoTENBERc /pr€sidcntc /
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ATA DA s. neurtAo oRDtNARtA DE 2o{'t, Do cot'tsE|.Ho
DELIEERATIVO DA ASSOCIA9AO BRASILEIRA ..A HEBRAIGA'' DE

sAo PAuLo, REALIZADA Elf,'12 de dczernbro de 2o'tl.

,c*PJ No 6,1.t39.91,t/OO O1-Sg"/
Aos doze dias d€ dezembro do ano de dois mil e onze, realizou-se a 58. ReuniSo

Ordindria do ano de 2011 , do Conselho Deliberativo da Associag6o Brasileira 'A

HEBRAICA' de Seo Paulo, cuja Mesa foi constituida pelo Presidenle do Conselho

SamsSo Woiler. Vice-Pr€sidente Horacio Lewinski, Primeiro Secret6rio Alberto

Sapocznik, Segunda Secretdria Silvia Hidal, pelo Presidente do Executivo Arlhur

Rotenberg, Vice-President€ Esportivo Abramo Douek, Vice-Presidente de Patrimonio

Moises S. Gordon, Vice-'P.residente da Juventude Alan Cimerman, Vice-Presidenls

Social e Cultural Bruno 6_/tk, Secretario Geral Luiz Flavio Lobel, Tesoureiro Luiz David

cabor e a SborEtaria dnlia napoport. Informa-se a presenqa no plendrio dos Ex-

Presidentes Srs. Beirel'Zukerman, Marcos Arbaitman, Peter Weiss, Naum Rotenberg,

Jack Leon Terpins, bem como do Presidente da Fisesp Boris Ber. O Presidente do

Conselho Deliberativo SamsSo Woiler iniciou a reuni6o, tendo feito algumas correg6es

na ata antorior, no item transferancia para terceiros, sendo que o valor da campanha,

ao inv6s de R$19.000,00 o titulo familiar para transferCncia deve ser de R$20.000,00.

Com rebqao aos valores para jovens casais, foi informado que os valores dos t(tulos jd

se encontram com valores sub valorizados. nao havendo a necessidade de se abordat

o desconto adicional para casais com msnos de 36 anos, tendo o assunto sido

amplamente discutido. Outra corregSo seria com relagdo aos anexos citados, Comissao

de AdministragSo e Finangas, Conselho Fiscal e Comissao Jurldica, os quais ficam

incorporados a ata. Deixou de constar tambem a sugestEio do Ex-Presidente Beirel

Zukerman, para a criagSo de uma comiss6o que acompanhasse assuntos relacionados

d Lei Rouanet, o que foi aprovado pelo Vice Presidente Abramo Douek. Com relagao A

ComissSo de Obras deve constar que a mesma realizarf reuniEo na proxima semana

para ratificar as invers6es patrimoniais a s€rem feitas pelo pr6ximo presidente do

ex€culivo Abramo Oouek. A aeguir o Ex Presidentet$ agradeceu a mesa

\^t
lJ,

Beirel Zukerman

^?
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do Conselho pelg nivel de entendimento na reuniao que ete participou com os
membros da m€sa do Conselho. A seguit o Conselheiro Sidney Schapiro pediu psra
que conslasse na ata, que a sugesteo 1..i,* para a criag6o da comissao de esportes foi
dirigida e m.sa de conserho e n5o ao vice pr€sidente Abramo Douek. A seguir o
Conselheiro Henrique Fizberg solicitou a retificagio da ata com retageo A divulga96o
dos evenros pa', fazer constar que tar fara foi dita por Henrrque Josef s n50 por ere. A
seguir a conselh€ira Krystyna okrent solicirou que constasse da ata a importdncia do
musical Cotcunda de Notro Dame, que ganhou vdrios pr6mros, realizado pelo Clube.
Colocada em votag.o, e Ata foi aprovada com as devidas retificagdes, por unanimidade
dos presentes. A seguir no item rembretes foi revantada a qusst60 acerca da
autorizagSo de colocaqeo da placa de inauguragao do Memorial, sendo aprovado pelo
conselho que o item passasse a fazer parTe da pauta do dia. A paravra foi passada ao
Sr. Secretdrio Alberlo Sapocznik, que pediu a dispensa da leitura, agradecendo a toda
a M€sa do conserho pero trabarho efetuado durante o mandato, fazendo erogios ao
Festivar carmer. o presidente do conserho informou gue o reretorio das atividades da
Mesa do conserho', foi enviado aos cons€rheiros e pubricado na Revista do crube, fez
menQao aos assessor€s que fareceram durante sua gest60, sauro Rorenberg e crSudio
Leon' Erogiou o trabarho do exscutivo cilando diversas rearizag6es do m€smo,
ag€decendo ao Pr€sidente do Executivo e equrpe, assim como a todos os
Conselheiros e Comissdes. Esclareceu que I pega orgamenteria fora aprovada, por6m
as dotag6es orqamentdrias departamentais sereo excepcionarmente eraboradas pera
pr6xima diretoria e encaminhada aos conselheiros o mais breve. Reiterou o pedido de
contribuigao dos Conselheiros com o Fundo Comunitdrio, A palavra foi passada ao
Presidente do Ex€cutivo para os informes da Diretoria, que iniciou seu pronunciamenro
informando a rodos os presentes que a apresentagao do reratorio n6o foi eferuada na
reunieo anterior pero fato do fareoimento de seu sogro, agradecendo as div€rcas
manifestag6es d€ solidariedade. Informou que o relat6rio c,a direloria com as
realizag60s de sua gesteo foram entregues nesta reuniS. a todos os conserh€iros
gerando uma economia de R$150.000.00.
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ser6 inaugurado, que se localizard na frente do novo restaurante, e que serd

extremam€nts moderno, sendo um memorial Vivo, no qual estard exposta a hist6ria do

Clube, desde a fundagSo, onde constareo informag6es das gest6es, assim como

poderao ser acrescentadas informaq6es das futuras gesl6es. Tendo o Pr€sidente do

Conselho colocado em votagao a colocagao da placa, o Conselheiro Millon Rzezak

pediu mais esclarecimentos, tendo o Presidanle do Executivo informado que o

memorial serd praticamente 100% informatizado, com lpsds € monitores, separado por

ddcadas, destacadas as gesl6es. Nele poderS, por exemplo, se v€rificar celebridades

que vieram ao Clube. Neo se trata d€ um museu e sim um memorial vivo, que

demonstra como esta j6ia da Comunidade foi construida. Posto em votaq6o a

instalagao da placa foi aprovada pela unanimidade dos presentes. A seguir o Vice-

Presidente Abramo Douek pediu licenga para apresentar um video em homenagem ao

Presidsnte Arthur Rotenberg, tendo o mesmo sido exposto e aplaudido por lodos. A

seguir no item manifsstaceo das comiss6es, o Conselheho Jefferson Grosman fez a

leitura do parecer do Conselho Fiscal, o qual parabeniza a Diretoria Execuliva pelo

atendimento dadicado as solicitagoes do Conselho Fiscal. A seguir o presidente do

Conselho solicitou que fosse invertida a paula de votaqeo no item G, no sentido de

primeiramente ser votado o cargo de Presidente do Executivo e posteriormentp de

Pr€sidente do Conselho. Em sendo chapa rlnica, o candidato a president€ do

Executivo Abramo Douek informou a todos a composigao de sua chapa: Vice-

Presidente Administrativo: Mendel L. Szlejf, Vice-Presidente de pahimonio: Nelson

Glezer, Vice-Presidente de Esportes: Avraham Gelberg,..Vice-presidente Social e

Cultural: Alan Cimerman, Vice-Presidente de Juventude: Moisds Singal Gordon,/
Secret6rio Gerai: Abraham Avi Meizler, Secretdrio: Jairo Haber, Tesoureiro Geral: Luiz

David Gabor e Tesoureirs: Alberto Sapocznik. A seguir foram aclamados todos os
citados, sendo considerados eleitos por unanimidade dos presentes. O presidente

eleito Abramo Douek fez uso da palavra descrevendo sua hist6ria e relac6o com a
Comunidade e a importancia da Hebraica para el€, desde a vinda ds sua familia do

/l q$N# rn ():
ADO
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Cairo no Egito, atd os dias atuais, encerrando seu discurso agradecendo a sua familia.

Apresentou a todos o restante de sua equipe, o Dirator Geral de Esportos Jose Ricardo

M. Gianconi e os assessor€s: finangas: Mauro Zaitz, ouvidoria: Julio K. Mandel. na 6rea
das escolas: Bruno Licht, esportes e juventud€: Sami Sztokfisz, feminino: Helena

Zukerman, revista: Flavio Bitelman, na drea de marketing: Claudio Gekker,
comunicagao e redes sociais: Jos€ Luiz Goldfarb, e na drea de seguranga: Claudio

Frisher (shahor) e como diretor representante da ACESC: Moyses Gross. Em seguida
o Presidente do Conselho passou ao item f, eleigdo da Mesa do Conselho, informando

serem dois os candidatos a presidencia do Conselho, peter T. G. Weiss e Sidney
Schapiro. Foram distribuidos equipamentos eletr6nicos para votagao, a todos os
conselheiros. o iandidato Peter weiss se pronunciou saudando e agradecendo a

todos, relembrando seu hiet6rico como hebraicano e suas contribuig6es, desde 1g70.

Pediu o voto a todos citando a sua equipe Hordcio Lewinski e cleudio sternfeld, como
vice-Presidentes, Luiz Flavio Lobel, como primeiro secret6rio, Fsrnando Rosenthal

como segundo secretdrio, sllvia Hidal, c6lia Burd e Ary Fried€nbach como assessores,

desejando Chag Sameach a todos. Foi entAo a palavra passada ao candidato Sidney
schapiro que deu inicio a seu discurso questionando se para ser ouvido deve se
candidatar a Pr€sidente do conselho, informando que acredita que a Hebraica nio
precisa de politica, que ridersnga se conquista, e dizendo que qu€m pensa diferente
muitas vezes 6 podado. Diz t€r recebido na semana em que se candidarou. diversas
ofertas de cargos, inclusive a de ser Assessor de peter weiss, a qual disse aceitar.
Manifestou seu descontentamento por nunca ter sido convidado a contribuir
espontaneamente nas dirotorias anteriores. euanlo i eleigdo disse se tratar de outra
hist6ria, e solicitou a todos que aclsmassem o candidato peter w6iss. o presidente do
conselho, diante da manifestaggo solicitou a todos que elegessem por aclamagdo o
candidato e sua chapa. A soguir foi passada a paravra ao presidente da FrsESp Boris
Ber, que elogiou o Presidente Arthur Rotenberg pelo praz€r que reve em lrabarhar com
ele duranle todos €stes anos, como parceiro, e ainda com a amizade e respeito que
surgiram. Agradeceu tambem ao presidente Samsao Wojler e ao Consslho.
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Presidente ereito Abramo Douek, diz rer muiro orgurho de t6-ro corocado na vidacomunitdria, t€ndo trabalhado com ele em outras oportunidades, parabenizando
tamb6m a osposa do prosidente ereiro. A seguir a paravra foi passada ao presid€nte
Arthur Rotenberg, informando que ama o Clube e qu€ os pequsnos dissabores sao
menores do quo as alegdas que o crube rhe traz. Que o presidente aponas dita o rumo
das coisas e tudo feito 6 passado sendo que as novas sergo feitas p€ra diretoria ereita,
a qual ele dare total apoio. Informa que te.mina a gestiio honrado e que agradece a
toda a sua diretoria prena e conserheiros. Ao conserheiro sidney schapiro, informou
que 99,99% dos associados esteo felizes com o trabalho desta diretoria e que a
maioria das recramag.€s deb seo por ere n60 ter conseguido se inserir em arguns dos
conlextos e que o Conselheiro Sidney ajudou em alguns momentos. Citou as pessoas
novas no conserho, na mesa do conserho e na Diretoria, ar6m de diversas discussdes
de alto nivel gue ocorreram nos rirtimos anos. Informou sobre a transpardncia do
conselho e a democracia, agsim como as comiss6es do conserho. parabenizou a
todos os ersito€ e agradeceu a todos. o presid€nte do conserho pediu ricenga par€ que
as manifestagpgs uos cons€rheiros fossem hansferidas para a proxima reunia0, pero
adiantar da::Fq.a-r'tendo seu pedido etendido por todos, informanoo que estivaram na
reuniSo 139 (cento e trinta e nove) conserheiros e dando por encerrada a reunido.

56o Paulo, 12 de dezembro de 201 1

S-ro,*RUnlr
BArr,rsAowoiwn

1o. Secreldrio Presidente do Conselho

LUIZ FLAVIO LOBEL

Secretdrio Geral

rl(,^-
RTHUR ROTENBERG

Presidente do Executivo
0PD/tF 'to 66.74t

PRENOTAOO
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QUALIFICAÇÃO DIRETORIA PARA TRmNJO 2012/2014

Presidente 

Vito-Presidente Administrativo 

Vice-Presidente Patrimonial 

Vice-Pres.identc de Esportes 

Vice-Presidente de Atividade$ 
Sócias e Culturais 

Vice-Presidente de Juventude 

ABRAMO DOUEK 
ltaliano, ca!!ado, administrador de empresas 
RNE n" W695606-V 
CPF. n" 527.16-8.728-72 
 

MENDEL L. SZLEf 
Bras.ileiro, casado, ll'mpresário 
RG n" Hl54.033 
CPF nº 046.420.828-91 

NELSON GLEZER / 
Brasileiro, casado, engenheiro 
RG nº 782673 
CPF n� 022.959.858-70 
 

AVRAHAM GELBERG 
Jsraêtensc, casado, empiei.ãrio 

- '-' RNE nB V097354-Z
CPF n" 146.608.378-66
 

Aw\N CIMERMAN / 
Brasileiro, casado. comerciante 
RG. ng 1 .343.760-2 
CPF, nº !25.789.718-70 
 

MOlSES SINGAL GORDON ·. 
Brasileiro. casado, arquiteto 
RG. n º 4.465.226 
CPF n "881.977.358-91 
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Tesuureiro Geral 

Secretário 

Tesoureiro 
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�
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Lu1z FLÁVIO LDBEL 

Secretário Geral 
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ABRAHAM AVI MEIZLER 
Brasileiro, casado, empresiirio 
RG nº 10.322.820 
CPF nª 687.992.928-15 

LUIZ DAVID GABOR 
Brasileiro, casado, administrB<for de empresas 
RG. nª 5397640 
CPF. n� 901.985.498-49 
 

JAIRO HABER 
Brasileiro, casado, advogado 
RG nº 1. 162.394-3 

CPF n� 091-383.338-05 
 

ALBERTO SAPOCZNIK 
Brasileiro, casado, t1dministrarlor de empresas 
RGnc S,181.043 
CPF nº 917.9S5.151-49 

Sãõ Paulo, 27 de dezembr() de 201 l 

fJR!NOTAOO 

z• RCPJ-SP 

SAMSÃO WOlLE.R 
Presidente .. , 

� 
ARTHUR ROTENBGR ·) 

Presidente da Diretoria Ex
i

tiva 
OAB /SP 66.745 
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Vice-Presidente 

Vice-Presidente 

1 º Secrelãrio 

2 º Secretário 

=::::..: 
LUIZ FLAVJO LOBEL 

Seçretario Geral 

PETER THOMAS G. WEISS 
Brasileiro. divorciado, economiffll 
RG. n" 3.799.929-l 
CPF. n ° 527.141.288-JS 

CLAUDJO STBRNFELD 
Brasileiro, divorciado, administrador de empresas 
RG. n"4.374,809--0 
CPF. n º 986.957.898-53 

HORA CIO LEW JNSKI 
Brasileiro, casaoo, industrial 
RGn" l.15S,699
CPF nº 003,450.328-53 

LUIZ FLÁVIO LOBEL 
Brasileiro, casado, comerciante 
RG. n � 5.854.365 
CPFn º 031.187.348-09 

FERNANDO ROSENTHAL 
Brasileiro, casado, advogado 
RG nº 20.026_928-8 
CPF 11° 148.423.508-81 

São Paulo, 23 de Dezembro de 2011 ' ,
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SAMSÃO WOJLER 
•ati\rQ ?,,.,· P,osideate do Coa,olho Delibo,/ 

�/ ARTHUR ROTENBERG 
Presidentl'! da Diretoria Executiva 
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Rua Hungda, 1000 - Tet. FABX 3s t E-8800 - CEp 014SS-000
FAC Simil€ 38.r8-s900 Tetex(011)01033 _ AHECBR

56o Paulo, 24 de novembro de 20l l

o Presidente do conselho Deliberativo, nos termos do Ar' 62 dos Estatutos sociais
vigentes, convoca V. Sa para a j.ReuniAo Ordiniria do Conselho Deliberativo, ar€alizar-se "l li
Teatro Anne Franh situado i Rua Hungrit;I"000, 

"*t" C"p6l, com a seguinfe:

ORDEM DO DIA
a) - Lcihra e aprovagdo da ata da reuni[o anterior de 21.11.2011;
b) - Expedientc;
c) - Informes da Mesa do Conselho:
d) - Informes da Diretoria.; ./.
e) - Pronunciamento do Conselho Fiscal e das Comiss0es ///
f) - Eleigeo da Mesa do Conselho - Man dato 2012!2013; (artigo 55, $ riuico)

P-.EleieAoearalpi Er-e,cdva-tttanaa,ozotz-itita;(*tsliq--7/
$) - Pronunciamenlo dostonselhcrro s' ' 'L
i) - Diversos

n
t?CIi(\fifl- ; --'-''SAMSAO WOILER "

Prcsidente

Anexos: Ata da filtima reuniio - 2l .l L201 l:
Expedicnte (leha,,b"acima);
Relat6rio da Mesa do Conselho
Calend{rio Reuni6es do Conselho 2012;

VALET SERVICE - RUA HUNGruA, T,OOO
Sewigo de Lanche As l8h45min
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