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FRANCISCO CARLOS 
COLLET E SILVA
presidente

Acabo de dar posse ao Engenheiro 
Roberto Cappellano, que vai 
administrar o Esporte Clube 
Pinheiros nos próximos dois anos.
O ECP, ao longo de seus 118 anos 
de existência, mantém-se fiel à sua 
vocação esportiva, o que explica 
sua longevidade e pujança. O 
associado pinheirense é, sobretudo, 
um apaixonado pelo esporte, 
competitivo ou recreativo. O 
esporte diz respeito à tradição e à 
cultura do ECP.

Assim, não por acaso, o Pinheiros 
mantém 2.600 atletas olímpicos, em 
16 modalidades, dispondo também 
de diferenciado corpo técnico.

Diga-se, por relevante, que o 
Pinheiros conquistou 10% de todas 
as medalhas olímpicas da história do 
Brasil e mais de 20% das medalhas 
brasileiras em jogos pan-americanos.

A vocação e o espírito esportivos do 
pinheirense dão forma à essência do 
ECP. O legado esportivo de nossa 
história persiste atual e respeitado.

Não descura, nada obstante, o ECP 
do aspecto social, disponibilizando 
aos seus associados diversas 
atividades recreativas, em 
instalações adequadas, inclusive 
quadras esportivas e restaurantes, a 
par de cinema, teatro, shows, Festas 
e Confraternizações. Contribui o ECP 
efetivamente para o congraçamento 
e bem-estar dos seus associados.

O Pinheiros, que conta com 38.000 
associados e com frequência média de 
6.500 associados por dia, em horários 
e atividades distintos, gera orçamento 
anual de aproximadamente 
R$ 250.000.000,00, números 
estes que dão a dimensão de sua 
importância no cenário esportivo/

social brasileiro e de sua pujança no 
cenário político e econômico nacional.

O ECP, de centenária e exitosa 
história, não prescinde da 
modernidade e de visão para 
o futuro. Exige administração 
competente e dedicada, mesmo com 
sacrifícios pessoais e familiares.

Roberto Cappellano reúne todos os 
atributos necessários para exercer 
a presidência do Esporte Clube 
Pinheiros, no biênio 2017/2019, 
dando sequência ao trabalho 
realizado no período anterior, cujos 
resultados, em todos os aspectos, 
inclusive econômicos e financeiros, 
foram sobremaneira exitosos.

Roberto Cappellano é Engenheiro 
Civil, formado pela Universidade 
Mackenzie, em 1997, tendo concluído 
pós-graduação, em dezembro de 
1998, em gestão empresarial, na 
Escola Trevisan para Dirigentes de 
Empresa. Foi responsável técnico 
e diretor, por quase 20 anos,  da 
renomada Construtora Cappellano e, 
atualmente, é sócio e diretor técnico 
da empresa Verdebianco Engenharia.

Roberto Cappellano é esportista 
notável. Integrou a Seleção 
Brasileira de Esgrima nas categorias 
Cadete e Juvenil, participando de 
campeonatos sul-americanos e 
mundiais. Foi Campeão Brasileiro 
Cadete Individual e, por Equipe, 
Campeão Brasileiro nas categorias 
Cadete, Juvenil e Adulto.

Marciano de Araujo Netto, Vice-
Presidente eleito para o biênio 
2017/2019, de seu turno, é renomado 
economista, tendo exercido diversos 
cargos de importância nos setores 
públicos e privados. Trata-se de 

associado Veterano que ingressou 
no Clube em janeiro de 1965 e, 
desde então, exerceu as funções 
de Conselheiro do Esporte Clube 
Pinheiros, integrando diversas 
comissões especiais e a Comissão 
Permanente Financeira, para a qual 
deu valiosa contribuição.

Faço votos de sucesso aos Doutores 
Roberto Cappellano e Marciano 
de Araujo Netto, ora empossados, 
respectivamente, nos cargos de 
Presidente e Vice-Presidente da 
Diretoria do Esporte Clube Pinheiros. 
Que conduzam o Clube Pinheiros nos 
lindes de sua história e tradição, no 
sentido de seu fim maior.
Felicidade, queridos amigos.

*Discurso proferido pelo Presidente 
do Conselho em sessão solene do 
Conselho Deliberativo em que deu 
posse ao Presidente e Vice-presidente 
da Diretoria eleitos para o biênio 
2017/2019, srs. Roberto Cappellano 
e Marciano de Araujo Netto

SenhoraS e SenhoreS,


