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A presente propositura se justifica na própria história pessoal do homenageado, digna 

de reconhecimento por meio de concessão do Título de Cidadão Paulistano. 

Pretende-se prestar esta homenagem a Adenor Leonardo Bachi - Tite, técnico e 
treinador do time de futebol do Sport Club Corinthians Paulista. 

O título está amparado pelo artigo 14, inciso XIX, da Lei Orgânica do Município, que 
outorga competência privada à Câmara Municipal de São Paulo, em conceder honrarias a 
pessoas que reconhecidamente tenha prestado relevante contribuição à Cidade de São Paulo. 

Nascido em Caxias do Sul, na data de 25 (vinte e cinco) do mês de maio do ano de 
1961 (mil e novecentos e sessenta e um). Em pesquisa nos sites de esporte e redes sociais, 
chegamos a estas informações. 

O filho do meio de dona Ivone Mazochi e seu Genor Bachi, juntava-se a seu irmão mais 
novo Miro (tendo também a irmã Beatriz, mais velha) para jogar futebol. Sem muitos recursos 
financeiros, estudavam quando garotos no Colégio Estadual do Guarani (atual Henrique Emílio 
Meyer), onde não havia quadra. 

Uma história citada por Paulo Galdieri, no ano de 2012, diz que "para não ficar sem o 
futebol de todas as tardes, eles não faziam nenhuma cerimônia para pular o muro dos fundos 
do tradicional (e particular) colégio de freiras da cidade, o Madre Imilda, localizado a menos de 
200 metros da casinha onde viviam, numa travessa da Rua Sinimbu, no bairro de Lourdes". 

Conforme o documentário de Paulo Galdieri, o apelido de Adenor na infância é Ade, 
como era conhecido entre amigos e familiares, porém, ele conta uma situação histórica, o qual 
o tornou Tite: 

"Aos 14 anos, Tite ainda jogava apenas como amador os torneios entre escolas 
estaduais. Defendendo seu colégio, o garoto, um meia clássico, camisa 10 às costas, enfrentou 
o time do Cristóvão Mendonza, equipe que era treinada por Felipão, à época um jogador semi-
amador e já veterano do time do Caxias, que dividia seu tempo com a função de professor de 
educação física. Scolari ficou sabendo que o time rival tinha um meia habilidoso, com potencial 
de se tornar profissional, chamado Ade. Ele fazia dupla de meio campo do "Emilio Meyer" com 
outro aluno, um garoto conhecido como Tite. Felipão gostou do que viu no camisa 10, o 
Adenor, mas confundiu o nome dele e passou a chamá-lo de Tite. Assim ele foi apresentado 
aos dirigentes do Caxias, onde depois se tornaria profissional e até jogaria ao lado de Scolari, 
no fim dos anos 70." 

No ano de 1978 (mil novecentos e setenta e oito) começou sua carreira como Volante 
no Caxias. No ano de 1984 (mil novecentos e oitenta e quatro) foi vendido para o Esportivo de 
Bento Gonçalves; em 1985 (mil novecentos e oitenta e cinco) começou a jogar na Portuguesa. 

O ano de 1986 (mil novecentos e oitenta e seis), jogando no time do Guarani, chegou 
ao auge, alcançando a vice-liderança no Campeonato Brasileiro daquele ano, e também no 
Campeonato Brasileiro de 1987 (Copa União), além de ter sido vice-campeão no Campeonato 
Paulista de 1988. 

Encerrou sua carreira de jogador, de forma prematura aos 28 (vinte e oito) anos, devido 
a uma série de lesões nos joelhos, passando por problemas como ruptura de ligamento, 
perdendo a mobilidade de uma das pernas: até hoje tem problemas para dobrar um dos 
joelhos. 
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Tite graduou-se em Educação Física pela Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas e se tornou treinador em 1990, dirigindo o time do Guarani de Garibaldi (RS). 
Treinou diversos times gaúchos como Veranópolis, de 1992 a 1998, ganhando a segunda 
divisão gaúcha em 1993. Assumiu o Ypiranga de Erechim (1996), e posteriormente, o 
Juventude (1997). 

Em 2000 conquistou o Campeonato Gaúcho, à frente do Caxias, sobre o Grêmio, o 
qual na época tinha Ronaldinho Gaúcho e Cláudio Pitbull. No ano seguinte, foi contratado pelo 
Grêmio, consagrando-se no Campeonato Gaúcho em 2001. No mesmo ano, conquistou para o 
time a Copa do Brasil, permanecendo até 2003. 

Após o Grêmio, Tite dirigiu o São Caetano por dois anos; em 2004 montou o time que 
foi campeão Paulista com Muricy Ramalho. Naquele ano, assumiu o Corinthians e levou o time 
ao quinto lugar da tabela. 

No ano seguinte pediu demissão, motivado por problemas administrativos, o que 
provocou dificuldades até para escalar a equipe. E assim findou seu primeiro ciclo com o time, 
após 53 partidas no comando da equipe paulista. 

Foi contratado pelo Atlético Mineiro para a disputa do Campeonato Brasileiro de 
Futebol de 2005, mas, a equipe acabou rebaixada após 13 vitórias, 8 empates e 21 derrotas. 

Depois, assumiu o Palmeiras, que estava na zona do rebaixamento, usando o período 
de intervalo da Copa do Mundo de 2006 para impor a sua filosofia no time, que teve uma 
recuperação fantástica. Assim começou o período pós-copa, porém, houve algumas 
desavenças e Tite foi hostilizado pela torcida, sendo demitido. 

No fim de 2007 foi contratado pelo Al Ain dos Emirados Árabes, mas ao fim de seis 
meses no comando da equipe foi demitido por não concordar com o pedido dos dirigentes para 
relacionar um jogador da seleção do país. No ano de 2008 ficou à frente do Internacional de 
Porto Alegre, levou o time ao 6º lugar no Brasileirão de 2008, conquistou a Copa Sul-americana 
de 2008 e venceu o Campeonato Gaúcho de 2009. Além disso, foi vice da Recopa Sul-
Americana de 2009, perdendo para a LDU de Quito. No mesmo ano, foi campeão da Copa 
Suruga Bank, disputada no Japão, sobre o Oita Trinita. No Brasileirão de 2009, teve um bom 
início, ficando em primeiro lugar no primeiro turno. Depois, no segundo turno ocorreu grande 
oscilação e com o baixo rendimento refletido em maus resultados dentro e fora do Beira-Rio, 
no dia 5 de outubro de 2009, o Internacional rescindiu o contrato com Tite. Em meados do mês 
de agosto de 2010, Tite anunciou ser o novo Técnico da Al-Wahda, dos Emirados Árabes, 
ficando à frente desse apenas por cinco partidas, recebendo no mês de Outubro proposta pelo 
time do Corinthians e sendo liberado. 

Tite volta ao Corinthians, faltando oito partidas para o fim do Campeonato Brasileiro de 
Futebol de 2010, sua missão foi reerguer a equipe. Em sua estreia derrota o rival Palmeiras por 
1-0. Não conquistou o Campeonato Brasileiro de Futebol de 2010 pelo Corinthians, mas 
conquistou a terceira colocação, conquistando vaga para a Pré-Libertadores. 

Em 2011 o time venceu a Portuguesa na estreia do Campeonato Paulista e a equipe se 
preparava para as decisivas partidas pela Pré-Libertadores. A primeira partida, no Brasil, ficou 
no empate zerado de gois, perdendo em solo colombiano. Tite continuou à frente do time, mas 
ocorreram desfalques na equipe. Nesse mesmo ano, o time fica com o vice-campeonato. 

Com a perda do Paulistão, inicia-se o planejamento para o Campeonato Brasileiro de 
2011, fechando o primeiro turno e ficando na primeira colocação. No segundo turno, começa 
vencendo, mas cai na tabela e Tite se vê muito ameaçado novamente por causa de uma 
grande crise. Durante a maior parte do torneio, a equipe disputou a primeira colocação. Após a 
derrota para o América-MG, novamente o técnico Tite é contestado pelos torcedores, mas a 
equipe vence quatro partidas consecutivas, ao fim o Corinthians se consagrou penta campeão 
brasileiro, e Tite ganhava o seu primeiro Campeonato Brasileiro, seu segundo torneio nacional. 

Em 2012, o primeiro jogo da equipe pela Taça Libertadores da América, acabou em 
empatado de 1 a 1. Contra o Nacional do Paraguai, no Pacaembu, em seu segundo jogo, 
venceu por 2 a 0, conseguindo quatro pontos na classificação. No terceiro jogo, o Corinthians 
foi até o México onde enfrentou o Cruz Azul e empatou em 0 a 0, num jogo parelho, 
conseguindo cinco pontos e encerrando o primeiro turno da segunda fase do torneio. 
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No segundo turno, após os jogos que se sucederam, o Timão encerrou o Grupo 6 
como 1º colocado, atingindo 14 pontos e avançando às oitavas de final da competição. 

Nas oitavas de final, o Corinthians superou o Emelec do Equador, classificando-se com 
um empate em 0 a 0 no Equador e uma vitória em casa por 3 a 0, indo às quartas de final da 
competição. Nas Quartas-de-Final, o Corinthians jogou contra o Vasco, empatando novamente 
em 0 a 0 fora de casa, em São Januário, vencendo no Pacaembu por 1-0 com uma defesa 
milagrosa de Cássio e um gol consagrador de Paulinho, nos minutos finais e avançando as 
semifinais da competição. 

No primeiro jogo das semifinais, derrotou o Santos por um gol. No segundo jogo, o 
Santos saiu na frente com um gol, mas o Corinthians empatou, garantindo a classificação final. 
Chegando pela primeira vez à final de uma Libertadores, enfrentou como adversário o 
tradicional Boca Juniors da Argentina. Seu primeiro jogo foi dia no estádio La Bombonera e 
terminou com o placar de 1-1. O Boca Juniors saiu na frente, mas o Corinthians empatou com 
um gol; a segunda partida foi no Pacaembu, sendo que o Corinthians ganhou o jogo por 2-0, 
garantindo o título de campeão da Copa Libertadores da América pela primeira vez na história 
do clube e de maneira invicta. 

Com o título, Tite torna-se o único treinador brasileiro a ter conquistado os dois torneios 
mais importantes da América: a Copa Sul-Americana e a Libertadores. Foi eleito o melhor 
técnico da Copa Libertadores da América de 2012. 

Em 2012 Tite consagrou-se campeão mundial com o Corinthians, após vencer por 1 a 
0 o Chelsea no Japão. Em um jogo muito marcado, Tite se tornou o mais vitorioso entre 2011 e 
2012 e o único da história do Corinthians a ganhar o torneio e a inédita Copa Libertadores da 
história do clube na mesma temporada. 

Depois do título, já em 2013, Tite colocou o Corinthians, à exceção do Barcelona, tido 
pelo próprio como "acima dos demais", no nível dos grandes clubes europeus, crendo que seus 
comandados poderiam enfrentar de igual para igual, por exemplo, o Bayern de Munique e Real 
Madrid. 

No período, contando desde o final do ano de 2010 ao ano de 2013, Tite completou 
200 jogos como treinador. No ano de 2013, durante o primeiro jogo do Corinthians na 
Libertadores, ocorreu uma tragédia diante do evento com fogos de artifício: um garoto de 14 
anos foi atingido, teve os primeiros socorros, mas não resistiu. O time perdeu do Boca Juniors 
na Libertadores, nesse ano, porém, se consagrou campeão paulista, no final do ano de 2013, o 
Corinthians não chegou à Libertadores e foi eliminado na Copa do Brasil, e assim Tite não teve 
renovado seu contrato. 

Manteve-se afastado da profissão no ano de 2014, dedicando-se a família, nesse meio 
tempo foi cogitada uma possível atuação na seleção brasileira, mas não ouve convite para 
isso. 

No final de 2014, retornou ao comando do Corinthians, fez a melhor campanha durante 
o Campeonato Paulista de 2015, foi eliminado na semifinal para o Palmeiras, dentro do estádio 
novo. Na Libertadores, em 2015, foi o líder do chamado grupo da morte, que contava com São 
Paulo, San Lorenzo e Danúbio, sendo 4º colocado na classificação geral. 

Foi eliminado pelo Guaraní-PY nas oitavas de final, após perder por 0-2 no Paraguai e 
0-1 na Arena Corinthians. Com a eliminação da Libertadores, o Corinthians se classificou para 
a Copa do Brasil, onde novamente foi eliminado em seu estádio, dessa vez para o Santos, com 
derrotas por 0-2 na Vila Belmiro e 1-2 na Arena Corinthians. Apesar dos insucessos em outras 
competições, levou a equipe ao título do Campeonato Brasileiro de 2015. Tal campanha 
histórica com três rodadas de antecedência e doze pontos de vantagem para o segundo 
colocado. 

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres parlamentares na aprovação da 
presente medida de decreto legislativo por merecimento e reconhecimento desse grande 
cidadão, que recebe justa homenagem por ter conquistado muitos títulos aos paulistanos, por 
tudo que fez em sua carreira pelo município de São Paulo. 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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