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O presente projeto de decreto legislativo pretende seja outorgada a Salva de Prata ao 

Grêmio Desportivo Canto do Rio do Itaim (Bibi), organização social e esportiva fundada em 01 
de janeiro de 1941, portanto, 77 anos a serviço do esporte e da promoção do lazer e da 
convivência para os atletas e membros da comunidade. 

Conforme se depreende de seu histórico, a agremiação do Itaim iniciou como time de 
várzea e, pelo esforço concentrado de seus participantes, cumpre papel social absolutamente 
relevante no desenvolvimento do esporte futebolístico, na promoção da saúde da população e, 
ressalte-se, na disseminação da fraternidade e da solidariedade em campanhas agregadoras e 
fortalecedoras dos vínculos de amizade da gente paulistana, em especial do bairro Itaim Bibi. 

A Diretoria do Grêmio Desportivo Canto do Rio do Itaim, ao ser informada da vontade 
legislativa que ora se apresenta, solicitou que da justificativa constasse, expressamente, 
referência aos nomes dos fundadores do Grêmio Desportivo Canto do Rio do Itaim, conforme 
informações abaixo descritas. 

"Silenciosas memórias do Parque do Povo Itaim Bibi. 

Esses 150 mil metros quadrados da área do Parque Mário Pimenta Camargo (Parque 
do Povo), guardam em silêncio no mínimo 40 histórias. Lembro que nós, os meninos dos anos 
40, tirávamos areia do Córrego do Sapateiro a cem metros da venda do Sr. Aníbal, na antiga 
Rua do Porto, atual Rua Leopoldo Couto de Magalhães. Ali existia um pequeno porto bem 
aonde o córrego fazia uma curva, formando um cotovelo ou um canto. Por isso, o nome do 
Canto do Rio, nome do nosso clube. Ali foi fundado o Grêmio Desportivo Canto do Rio. 

Rendamos, pois, nossas homenagens aos quatro meninos da época: Nelson da Silva, 
Pedro Chaves, Armando Souza e João Crisóstemo, fundadores do Grêmio Desportivo Canto 
do Rio em primeiro de janeiro de 1941." 

Filiado ao SindClube e a Federação Paulista de Futebol, cadastrado no CNPJ sob nº 
43.077.619/0001-07 e sob coordenação geral de Carlos Alberto Mira - mais conhecido como 
Canigia - o "Clube Amigo do Itaim", conseguiu construir sede própria à Rua Lício Nogueira, 71 
Vila Cordeiro. No entanto, não possui campo próprio valendo-se da cessão de campos alheios 
para os jogos, bem como da Praça de Esportes, à Avenida Juscelino Kubitschek, 2060. 

O Grêmio Desportivo Canto do Rio mesmo sem craques de destaque conseguiu um 
feito absolutamente importante, porque era um grande conjunto como time - Manezinho, 
Passarinho, Japonês, Sunao, Taturana, Clóvis, Pedrinho, Cabralzinho, Betinho, Balinho, 
Massao, Hélio e Tucano - e esse escrete do Itaim conquistou em 1968 a Copa Zona Sul e o 
terceiro lugar no Campeonato Paulista de Várzea, promovido pelo jornal Diário Popular. (Vide 
anexo 1). 

Com estas considerações, acrescidas do histórico que nos foi encaminhado, considero 
justificadas as razões que ensejam a homenagem e conto com o apoio dos nobres pares para 
a aprovação da outorga da Salva de Prata ao Grêmio Desportivo Canto do Rio do Itaim (Bibi). 

 



 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 22/11/2018, p. 111 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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