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Visa o presente Projeto de Lei, denominar Praça Sergio Fuchs Calil, o espaço livre sem 
denominação delimitado pela Avenida Rubem Berta, Avenida Indianópolis e Alameda dos 
Camaiuras, no Distrito de Moema. 
 
Nascido a 10 de abril de 1944 em São Paulo foi casado em segundas núpcias com Irene Sinkus 
Calil. Deixou duas filhas do primeiro casamento, Ana Carolina (29) e Luciana (25), ambas 
com formação superior completa. Possuía, ainda, dois enteados Newton e Alessandro, atuantes 
no setor empresarial. 
 
Formado em Engenharia Química pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo 
(USP) em 1968, obtendo o Mestrado em Ciências dos Materiais na mesma Instituição em 
1972 e o Doutorado (Ph.D) na University of Manchester Institute of Science and Technology 
(UMIST - Inglaterra) em 1977. Sua formação acadêmica foi complementada em 1979, como 
Administrador de Empresas na Fundação Getúlio Vargas (FGV). 
 
Trabalhou no Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo (IPT) desde o início de sua 
carreira até 1984, onde exerceu, sucessivamente, os cargos de Engenheiro Assistente do 
Departamento de Materiais Inorgânicos e Diretor do Centro Têxtil. 
 
Durante muitos anos foi consultor da FAPESP e do CNPq. Além de pesquisador, ministrou 
cursos de graduação (Tecnologia de Polímeros) e pós-graduação (Tecnologia Têxtil) na 
EPUSP. 
 
Foi Presidente do Comitê Brasileiro de Têxteis da ABNT, além de consultor da UNIDO 
atuando em inúmeros países na América do Norte, Europa e Ásia. Como empresário do Setor 
Cerâmico foi agraciado com a láurea máxima da Associação Brasileira de Cerâmica. Sua vida 
profissional caracterizou-se pela diversificação. Coordenador Técnico da Associação 
Brasileira da Indústria Química, Diretor Financeiro de Serviços Médicos e Hospitalares 
(SERMED) e Diretor de Negócios da PLANOVA, atuando no PAS, MITRA e SP VIAS. 
 
Foi admitido, como associado, no Esporte Clube Pinheiros em 14/3/1950. Eleito Conselheiro 
para os mandatos 1986/1992, 1992/1998 e 1998/2004. Foi Diretor de Controladoria Financeira 
no biênio 1987/1989 (dez/87), Diretor Financeiro nos biênios 1987/1989, 1989/1991 e 
1991/1993, Assessor de Planejamento de 1993/1995 e 1995/1997, iniciando uma longa 
carreira como dirigente esportivo, sendo neste último um dos responsáveis diretos pela 
realização do Fórum Pinheiros 2000 (1993), evento inédito no cenário esportivo nacional. 
 
Em sua gestão como Presidente foi realizado o Fórum Pinheiros Futuro (2002). Depois de 
assumir durante 4 anos a Vice Presidência, foi Presidente da Diretoria durante o biênio, maio 
de 2001 a maio/2003, não o tendo completado por ter sido acometido por enfarto em 14/4, 
vindo a falecer em 24/6/2003. 
 
 Conto com o apoio dos Nobres Pares para aprovação deste projeto de lei. 


