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FUNDO DE AMPARO AO ESPORTE GAÚCHO 

1966 - marc;o - O Diretor Geral do Departamento de Esportes do 
Estado (DEERGS) - H.L. - propoz ao Governador do Estado, lldo 
Meneghetti, a criac;ao de um Fundo Rotativo para Empréstimos as 
Entidades Esportivas do Rio Grande do Sul, em condlc;oes multo 
facilitadas (juros e prazos). 

1966 - 17/06 - Ofício nº 56/66. do Diretor Geral do DEERGS (H.L.) 
ao Governador do Estado, solicitando demissao do cargo - "Na 
qualidade de Diretor Geral de um órgao público, nao admitiría ou 
aceitaría favores ou decisoes diversas que conjuntamente trac;amos 
para o DERGS". 
Motivo - as direc;oes do Gremio Foot-Ball Porto Alegrense e do Sport 
Club Internacional presslonaram o Governador para receber todos os 
recursos do Fundo de Amparo, mesmo ainda nao inscritos no mesmo, 
e desconsiderando os demais clubes do Rio Grande do Sul e o 
DEERGS. 

1966 - 18/06 - FOLHA DA TARDE - Cid Pinheiro Cabral - "Fora das 4 
Linhas - O bilhao está bem dado para o Olímpico e o Beira-Rio. 
Futebol é o que importa, acima de tudo, e nao há apelac;ao. Desculpa, 
masé". 

1966 - 19/06 - CORREIO DO POVO - Dom Luiz (Adall Borges Fortes) 
"Justa a pretensao do Gremio e do Internacional de receber todos os 
recursos do Fundo de Amparo, mesmo sem inscric;ao no mesmo". 

Nos dias seguintes novas crónicas dos citados colunistas, criticando 
a decisao do Diretor Geral do DEERGS. 

1966 - julho - Na sede do Conselho Regional de Desportos (Avenida 
Alberto Bins), multas pedidos de auxílios de clubes esportivos 
dirigidos ao Governador do Estado, além de solicitac;oes ao CRD e ao 
DEERGS, foram protocolados cronológicamente e inscritos no FAEG. 

1966 - 25/08 - Entrevista do Governador Ildo Meneghetti a FOLHA 
ESPORTIVA, anunciando a remessa de um projeto de Lei a 
Assembléia Legislativa -"abertura de um crédito especial para 
empréstimos aos clubes esportivos da Capital e do Interior". 

1966 - 15/09 - Palácio Piratini - Na presenc;a de autoridades, 
imprensa e mais de 200 desportistas, o Governador !Ido Meneghetti 
assinou o Projeto de Lei que cría o Fundo de Amparo ao Esparte 
Gaúcho.Na oportunidade o Governador eleito Coronel Walter Perachi 
Barcellos, saudou os desportistas e elogiou as decisoes do 
Governador Ildo Meneghetti e concluiu: "Todos os compromissos 
assumidos pelo atual Governador sao meus compromissos e serao 



cu mpridos". 

1966 - 22/10 - Montenegro - II Seminário do Esparte Gaúcho -
entre as proposi<;oes aprovadas por unanimídade -"Efusivas 
congratula<;oes ao Governador do Estado e a Assembléia Legislativa 
pelas decisoes que resultaram na cria<;ao do Fundo de Amparo ao 
Esparte Gaúcho". 

1966 - 06/12 - Reuniao de dirigentes do esporte gaúcho (CRD, 
DEERGS, DEF, AEEFD, imprensa especializada, Federa<;oes e 
entidades esportivas), para discutir e avaliar detalhes que viabilizem 
o FAEG com a maior urgencia. 

1966 - 14/12 - Projeto de Lei nº 11/66 - "Autoriza o Poder Executivo 
celebrar convenios com o Banco do Estado do rio Grande do Sul". 

1966 - 23/12 - Lei Estadual nº 5.349. 
"Autoriza o Poder Executivo a celebrar convenio com o Banco do 
Estado do Río Grande do Sul S.A., para a cria<;ao do Fundo de 
Amparo ao Esparte Gaúcho e dá outras providencias" (7 artigas). 

Art. 4° - "O Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. manterá 
escritura<;ao especial para registro de todas as opera<;oes do Fundo, 
~i;t~~JOOR.QQ.Q. ~e.m~walm~n.t~ a Secretaria da Fazenda, 
semestralmente, o balan<;o de sua gestao. 
Parágrafo único - Os resultados apurados serao incorporados ao 
Fundo". 

1966 - 28/12 - Decreto nº 18.319. Diário Oficial de 30/12/1966. 
"Abre crédito especial, no montante de Cr$ 2.500.000,00 no Gabinete 
do Governador do Estado. 

Art. 1° - "É aberto, no Gabinete do Governador do Estado, um crédito 
especial de Cr$ 2.500.000,00 (dois bilhoes e quinhentos milhoes de 
cruzeiros), classificado sob o código local de 4.2.5.0/6.6, destinado a 
constltui<;ao do'Fundo de Amparo ao Esparte Gaúcho', criado pela Lei 
nº 5.349, de 23 de dezembro de 1966. 

Art. 2º - O crédito referido no artigo anterior terá vigencia até 31 de 
dezembro de 196 7 e será coberto pela emlssao das 'Apólices 
Reajustáveis do Estado do Rio Grande do Sul". 

1967 - 30/01 - Decreto nº 18.426. Diário Oficial de31/12/1967. 
" Regulamenta a aplica<;ao do Fundo de Amparo ao Esparte Gaúcho e 
dá outras providencias. 

Art. 1 º - Fica instituído o Fundo de Amparo ao Esparte Gaúcho, cuja 
aplica<;ao se fará através de empréstimos as entidades esportivas da 



capital e do interior do Estado, concedidos na forma do do presente 
regula mento 

Art. 2º • Os empréstimos serao destinados, exclusivamente, a 
construc;oes e melhoramentos de instalac;oes esportivas. 

Art. 3° - A concessao de empréstimos previstos neste regulamento 
obedecerá as seguintes condic;oes: 

a) O empréstimo para cada entidade financiada nao poderá ser 
superior a Cr$ 300.000,00 (trezentos milhoes de cruzeiros); 

b) vencerao juros máximos de 6% (seis por cento) ao ano; 
c) o prazo de resgate será de 10 (dez) anos, com amortizac;oes 

fixadas pela Comissao de que trata o artigo 6°, de acordo 
com as condic;oes financeiras de cada entidade. 

Art. 4° - N~o serao atendidos os pedidos de empréstimos 
encamínhados pelas entidades esportivas que nao cumprirem as 
seguintes exigencias: 

a) fotocópia do alvará do ano vigente; 
b) balanc;o dos dois últimos exercícios financeiros; 
e) declarac;ao do patrimonio social existente e respectivas 

certidoes; 
d) plantas das obras projetadas e memorial descritivo; 
e) declarac;ao de escalonamento das obras projetadas. 

Parágrafo único - Terao preferencia na obtenc;ao do empréstimo as 
associac;oes que na última temporada esportiva tenham disputado 
pelo mínimo um campeonato oficial, comprovado por atestado da 
respectiva Federac;ao. 

Art. Sº - Para fazerem jus aos empréstimos de que trata o presente 
regulamento as entidades deverao prestar garantia real. 

Art. 6° - Será nomeada pelo Governador do Estado urna comissao de 
cinco membros, composta de um engenheiro, um arquiteto, um 
representante do Departamento de Espartes do Estado e de dois 
membros do Conselho Regional de Desportos, que terá a incumbencia 
de examinar e emitir pareceres sobre os pedidos de empréstimos. 

Art. 7°- A comissao terá ainda a atribui<;ao de acompanhar e fiscalizar 
a execuc;ao dos trabalhos, a fim de verificar se os mesmos obedecem 
ao plano de aplicac;ao a que se destinam os empréstimos. 

Art. 8°- Os pedidos serao examinados na ordem rigorosa em que 
forem protocolados no C. R. D. até a data da publicac;ao deste 
regulamento. 
Art. 9°- A concessao dos empréstimos a que se refere este 
regulamento será iniciada a partir da data em que o Estado firmar 
como Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A, o convenio a que 



se refere o artigo 1° da Lei nº 5.349. 

Art . 10 - Revogam-se as disposi<;oes em contrário. 

Art. 11 - Este Decreto entrará em vigor da data de sua publicac;ao. 

Palácio Piratini, em Porto Alegre, 30 de janeiro de 1967. 
!Ido Meneghetti 

Governador do Estado 
Ary Burger 

Secretário da Fazenda 
Joao Petersen Júnior 
Chef e da Casa Civil. 

1967 - 31/01 - Na sede do CRD, encerramento da 1ª fase de pedidos 
de empréstimos, através do FAEG. Total de pedidos - 85, sendo 26 
de clubes da capital e 59 do interior. 
As direc;oes do Gremio Foot-Ball Porto Alegrense e do Sport Club 
Internacional mostraram total desinteresse na inscric;ao. 

1967 - 16/02 - Palácio Piratini - visita de dirigentes do esparte 
gaúcho ao novo Governador, Coronel Walter Perachi Barcellos, do 
qual 
Ouviram -"Promessa de amparo efetivo ao esparte e imediata 
soluc;ao para o FAEG". 

1967 - 15/04 - Clube dos Jangadeiros - Visita do Governador -
"reafirmou a declsao de urna soluc;ao imediata para o FAEG e de 
auxilio efetivo e amparo de seu governo ao esporte gaúcho". 

1967 - 16/06 -Ato S.N. Diário Oficial de 19/06/1967, página 1. 
" O Governador do Estado nomeia o Doutor Carlos Hofmeister Filho, 
representante do Departamento de espartes do Estado,o Doutor 
Evaldo Campos e o Senhor Joao Luiz Daudt, membros do Conselho 
Regional de Desportos, o engenheiro Augusto de Araújo Guarita e o 
arquiteto Cláudio Dytz, para constituírem a Comissao que examinará 
e emitirá pareceres sobre pedidos de empréstímos solicitados por 
entidades esportivas, e fiscalizará sua aplicac;ao nos termos do 
predito regula mento". 

1967 - 23/06 - Na sede do CRD instalada a Comissao do FAEG. 
Eleic;ao do Presidente da Comissao - Evaldo Campos (unanlmidade). 

1967 - 02/08 - Palácio Piratini - visita da Comissao do FAEG, 
membros do CRD e do DEERGS, para solicitar a efetivac;ao dos 
empréstimos. Resposta do Governador -"Promessa de imediata 
soluc;ao do pedido". 



1967 - 31/08 - Na sede do CRD - prazo final de recebimento da 
documentac;ao exigida aos clubes pela Comissao, para apreciac;ao e 
julgamento dos projetos. 

1967 - setembro - Na sede do CRD, recebimento de dezenas de 
pedidos de empréstimos, de clubes da capital e do interior, sendo 
todos protocolados e incluídos em nova rela<;ao, para urna segunda 
fase do programa do FAEG 

1967 - 04/10 - Palácio Piratini. Em cerimonia solene, o Governador 
do Estado, na presenc;a de autoridades e de várias dezenas de 
desportistas, assinou o convenio entre o Estado e o Banco do Estado 
do Rio Grande do Sul, regulando a aplicac;ao dos recursos do FASEG. 
A magnitude do acontecimento para o esporte gaúcho era tao grande 
que as dire<;oes do DEERGS e de vários clubes (Gremio, Internacional 
e Unlao)flzeram convites na imprensa para a solenidade. 

1967 - 26/10 - Caxias do Sul. No III Seminário do Esporte Gaúcho. 
Foi apresentado o relatório da Comissao do FAEG, através de seu 
Presidente, detalhando todos os trabalhos realizados e a prováveis 
quantias a serem emprestadas. 
Do relatório: inúmeras reunioes, dezenas de visitas aos clubes da 
capital e do interior, apreciac;ao da documenta<;ao, clrculares, 
levantamentos e várias outras atividades da Comissao, além de 
diversas visitas do Presidente aos dirigentes do Banco do Estado do 
Río Grande do Sul e da Secretaria da Fazenda. 
Do total de inscritos - 85, 2 clubes da capital e 1 do interior, foram 
eliminados pelo nao cumprimento do artigo 2° do Decreto nº 18.426. 
O artigo 4° do mesmo Decreto eliminou 8 clubes da capital e 20 do 
interior, tendo um clube do interior solicitado a anulac;ao do pedido de 
inscri<;ao no FAEG. 
Deve ser esclarecido que todas as viagens e visitas de integrantes da 
Comlssao, na capital e no interior, foram realizadas sem qualquer tipo 
de remunerac;ao, inclusive de combustível. 
Selecionados 54 pedidos - 16 de clubes da capital e 38 do interior, 
confirmando que as direc;oes dos clubes acreditavam no FAEG. 

1967 - 28/10 - Caxias do Sul. No III Seminário do Esporte Gaúcho -
proposi<;ao de H.L. ao Governador do Estado, e aprovada por 
unanimidade do plenário -"Apelo do esporte gaúcho, reunido em 
Seminário, solicitando maior empenho para a imediata llberac;ao dos 
empréstimos aos clubes contemplados no FAEG ". 

1968 - 24/01 - Visita de dirigentes do esporte gaúcho a Dire<;ao do 
Banco do Estado do Rio Grande do Sul para solicitar a libera<;ao dos 
empréstimos através do FAEG. 



aos dirigentes do esporte gaúcho e a Comissao do FAEG. 
O Dr. Dentice afirmou que no aeroporto o Governador havia 
autorizado que "tomasse imediatamente as providencias necessárias 
para a solU<;ao pronta e definitiva do problema, e a substituic;ao dos 
recursos por letras do Estado". 

1968 - 12/06 - 18 horas - Palácio Piratini. Membros da Comissao do 
FAEG solicitam ao Chefe da casa Civil um pronunciamento oficial 
sobre a tramitac;ao do processo que trata do FAEG,para transmiti-lo 
aos participantes de urna reuniao que será realizada a noite, entre a 
Comissao do FAEG e dirigentes do esporte gaúcho. 
Afirmou o Dr. Dentice - "Promessa formal de que o Governador 
honraría integralmente o compromisso assumido com o esporte 
gaúcho, fazendo substituir as letras do Tesouro com alta 
desvalorizac;ao, originariamente postas a disposic;ao do Banco do 
Estado do Rio Grande do Sul, para execuc;ao do plano, ppr obrigac;oes 
de vencimento a curto prazo". 

1968 - 12/06 - 20h 30mln - SOGIPA. Reuniao da Comissao do FAEG 
com dirigentes do esporte gaúcho - divulgado o pronunciamento 
oficial do Estado. Decisao unanime de manterem-se em reuniao 
permanente, aguardando as determinac;oes prometidas e que dentro 
de urna semana iriam solicitar urna nova audiencia ao Governador do 
Estado, caso necessário. 

1968 - 25/06 - Oficio do Diretor Técnico do DEERGS (H.L.) ao Diretor 
Geral do mesmo órgao (C.B.H.) colocando o cargo a disposic;ao em 
sinal de protesto pela falta de cumprimento de compromissos 
assumidos, reiteradas vezes, pelo Governo do Estado, em favor do 
FAEG e do esparte gaúcho. 

1968 - julho e agosto. Apelas ao Governador dos Presidentes do 
Conselho Nacional de Desportos, da Confederac;ao Brasileira de 
Desportos e de várias Federac;oes Esportivas Gaúchas em favor do 
FAEG. 

1968 - 04/09 - 21 horas. No Estádio Olímpico do Gremio Foot-Ball 
Porto Alegrense, o Governador Perachi informou aos membros da 
Comissao do FAEG, aos dirigentes do CRD, DEERGS, dos clubes 
Gremio, Internacional e Uniao, e a imprensa esportiva -"urna soluc;ao 
para o FAEG nos próximos dias, de acordo com a proposta original -
empréstimos reais as entidades esportivas em condic;oes muito 
favoráveis, e nao transac;oes comerciais desvantajosas". 

1968 - 21/10 - Processo nº 50.643. Da Secretaria da Fazenda a 
Comissao do FAEG - "altera a taxa de expediente a ser cobrada pelo 
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. ". 



1968 - 30/10 - Ofício do Presidente da Comissao do FAEG ao 
Governador encaminhando o processo originário da Secretaria da 
Fazenda, com várias considerac;oes e sugerindo urna soluc;ao prática e 
imediata 

1968 - 15/12 - Durante a solenidade de inaugurac;ao do Estádio 
Náutico de Porto Alegre, o general Eloy Menezes, Presidente do 
Conselho Nacional de Desportos, em nome desse órgao e do esporte 
gaúcho apelou ao Governador do Estado, coronel Walter Perachi 
Barcellos - "urna soluc;ao para o FAEG ". 

1968 - 16/12 - Processo nº 9.880/68, do Diretor Técnico do DEERGS 
(H.L.) ao Governador do Estado, solicitando "demissao irrevogável da 
func;ao, pela falta de atendlmento do FAEG após 24 meses de 
tramitac;ao, e outras alegac;oes". 
O jornalista Edmundo Fróes Soares (Vela e Clube dos Jangadeiros) 
assumiu a func;ao. 

1969 - 16/06 - Decreto Estadual nº 19. 722. O.O - 18/06/1969. 
Altera o Decreto nº 18.426, de 30 de janeiro de 1967, que 
regulamenta a aplicac;ao do Fundo de Amparo ao Esparte Gaúcho. 
O artigo 5° do Decreto nº 18.426 passa a ter a seguinte redac;ao: 
Para obtenc;ao dos empréstimos que trata este decreto, os clubes 
deverao prestar garantia real ou pessoal. 

1969 - 18/07 - Sede do Banrisul - Liberac;ao do 1° empréstimo ao 
Gremio Náutico Uniao. No mes seguinte já foram liberados mais 6 
empréstimos - 1 capital e 5 interior. 
As direc;oes do Gremio Foot-Ball Porto Alegrense e do Sport Club 
Internacional que nunca haviam acreditado ou se interessado pelo 
FAEG, 'furaram a fila' já com 85 clubes cadastrados, e solicitaram 
empréstimos muito acima do limite determinado pela Comissao 
gestora do FAEG. Urna decisao irregular posslbilitou aos dols clubes 
os valores de Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeíros). Eles 
praticamente ignoraram os pagamentos mensais, e o grave 
precedente foi seguido pela maioria dos demais beneficiados. 
Era o início do fim do FAEG, idealizado, criado e funcionando 
inicialmente com total correc;ao, mas que por atitudes erroneas, 
desprestigiaram o DEERGS, CRD, FAEG e o prórpio Governo do 
Estado. 
Em 1970, foram concedidos semente dois empréstimos, e em 1972 
apenas um em 23/09 - "Processo FAEG nº 71/19, do Rio Grande 
Yacht Club, no valor de Cr$ 54.015,00 (cinqüenta e quatro mil e 
quinze cruzeiros) . 

1974 - 19/06 - Diário Oficial - Boletim n ° 1628/74. 
Nomeac;ao de Mário Emílio Menezes para Presidente do Fundo de 
Amparo ao Esporte Gaúcho. 



Recebimento do crédito de Cr$ 2.000.000,00 (dois milh5es de 
cruzeiros)O em Apólices Reajustáveis do Tesauro do Estado, além de 
crédito no Banrisul de Cr$ 400.00,00 (quqtrocentos mil cruzeiros) -
Fundo Rotativo do FAEG. 

1974 - novembro - Os clubes maiores devedores do FAEG - Gremio 
Foot-Ball Porto Alegrense e Sport Club Internacional requereram a 
remissao das respectivas dívidas, e que pelo Plenário do FAEG foi 
aprovada, e o expediente encaminhado a considerac;ao do senhor 
Governador do Estado, para as devidas providencias. 

1975 - 19/04 - Os membros do FAEG - Mário Emilio Menezes, Joao 
Giugliani Filho, Lélio Soares de Araújo, Siegfried Fischer e Arna José 
Clulla Raupp oficiaram ao entao Governador Sinval Guazzelli, 
colocando seus cargos a disposic;ao - visto o FAEG nao preencher 
mais as finalídades de sua criac;ao (Ofício até 20/12/1983 sem 
resposta). 

1979 - 02/08. Aplicac;ao e reaplicac;ao dos créditos do FAEG no 
Banrisul até 09/01/1983 passando a CR$ 2.894.303, 72, alheio as 
finalidades do FAEG 

1983 - 09/01 - Transferencia por ordem do Diretor do Tesauro do 
Estado de toda a importancia acima mencionada, ficando zerada a 
canta do FAEG 

1984 - Inúmeras vezes procurei informac;oes mais detalhadas sobre a 
evoluc;ao do FAEG, especialmente as relativas as doac;5es irregulares 
(sempre negadas) e outros dados sobre o encerramento do FAEG, 
com sérios prejuízos ao erário do Estado. 
Em 2005, decidí pesquisar melhor o 'misterioso' assunto na 
Secretaria da Fazenda, Tesauro do Estado, Banrisul, Assembléia 
Legislativa, CRD e com o ex-Presidente do FAEG, sem qualquer 
resultado. 
Semente em janeiro de 2009 surgiu um pequena luz sobre o FAEG -
Um zeloso funcionárlo do arquivo da Secretaria da Fazenda, após 
urna sérle de tentativas infrutíferas informou - 'na mosca - o 
processo foi arquivado na Casa Civil, sob nº 13.928 - 08.00, desde 
04/06/92', e micro-filmado. 
Solícitei cópia do processo com 237 páginas muito esclarecedoras. 

É deveras lamentável que urna iniciativa original e um movimento 
tao promissor tenham sido anulados por golpes irresponsáveis de 
'desportistas e autoridades coniventes' 
Em anexo, a cópia do processo. 

25 d~J1ª~~ d~~~ 
~elicht 



Ilmo. Sr. 
Dr. Cesar K. Marsillac 
M D Subchefe Jurídico da 
Secretaria da Casa Civil 
Palácio Piratini 
N/Capital 

Porto Alegre, 12 de fevereiro de 2009. 

Na oportunidade que- lhe apresento minhas cordiais saudai;:óes, 
informo-lhe que, em 1965, fui diretor geral do Departamento de 
Esportes do Estado do Rio Grande do Sul (DEERGS) e semprc um 
entusiasta do esparte. 

Ern 1966, gra9as a mobiliza<::ao da comunidadc csportiva de nosso 
Estado, foi criado o Fundo de Amparo ao Esparte Gaúcho (FAEG}, 
iniciativa inédita, infelizmente pouco conhccida e reconhecida, do 
Governo do Ria Grande do Sul. 

Na qualidade de pesquisador do esparte, disponho de todos os registros 
referentes a tramita9ao do projeto de cria<::ao dessc Fundo até 16 de 
junho de 1969/Decreto Estadual nº 19.722, faltando-me apenas "'1fJ 
documento§ constanteJ no processo 13928-0800/ 83-0 , fllme 484, 
fotograma 233, arquivado nessa Casa Civil. 

Para completar meu arquivo documental referente a essc Fundo, que 
proporc10nou significativas contribui<;oes ao esparte gaúcho soba forma 
de recursos emprestados a inumeros clubes, solicilo-lhe a devida 
nutorizac;ao para obter cópia do acima referido •wUáUfS? ~ 

Agradecendo e aguardando com o maior interesse as suas 
dctcrminayoes relativas a minha solicitac;ao, subscrevo-me. 

Atcnciosamente 

Henrique Licht 



... ESTADO 00 mo GílANDt: 00 SUL 
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Com os restantes r~cursos, no valor de Cr$ 
959.024,00 foram concedidos cmpr~stfmos is seguintes 18 en
tidades csportivns: 

ANO 

ti 

11 

11 

11 

ti 

11 
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11 
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1970 
ti 

ti 

1971 

DENOMIHl\Cl{O 

Gremio Naütico Uniño 
Automovel Clube do ~fo Grande do Sul 
Clube Naütico Capingui 

*Gremio Esportivo Marau 
Esporte Clubc flvenida 
Sociodade Ginílstica Santa Cruz 

*Socicd&de Rio nranco 
" Jpiranga Futc:IJO 1 Cl ube 

Gremio Esportivo Sant.o~/\ngelense 
*Indcpendcnto Futcbol Clube 
Sport Club . Internacional 
Gremio Esport. 9 Recreativo 14 de julho 

*Gremio Rec1·ea ti vo L i tcrñ'l·io Esp. Juvcni 1 Coti porñ 
*Socicdade Alianca 
*Gloria Tenis Clube 
Clubc dos Jangadciros 
Gremio foot-ball Porto Alcgrense 

*Rio Grande Yacht Clube 

mronrMcifl 

109.030,00 
109.030,00 
54.015,00 
10.803,00 
19.4'15,00 

109:030,00 
36. 010 ,00 
511.015,00 
18.005,00 
5.402,00 

200.000,00 
54.015,00 
4.000,00 

17.645,00 

18. 005 ,00 
109.030,00 
200.000,00 
54.015,00 

Oestes, somente os assfnalados com asterisco 
honraram integralmente os compromissos assumidos; os demais, 
apenas em parte ou nada pa~aram. 

. .. 
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ch mento. 

1~~ vi 
ESTADO 00 1110 GRAND!! DO SUL 

OADINl.!Tlr DO GOVtnNADOA 3. 

Desde 1971 nio foi concedido mais ncnhum finan 

Os proprios dcb.itos em a 1 usa o ja es tao acobcr" 
tados pel a prescr1cio qUinqOcnal. 

Os valores dos d~bitos, cm termos atuais, ji 
es tao completamente devnsa·dos. 

Por essas ra~~es, sugere-se a cxtincio ~o Fun
do de Amparo ao Esportc GaUcho e a remissio dos dibitos para 
com o mesmo. 



111 I . 111,1 •I i/I IJ-lil IJ - 1 1 • •I 

do e ut 1 11 Zcillu!. 110 fAEG as!. im •.rn ar>rcscntam: 

lmport;incia entreoue pelo Estddo •• 

Memos: 

l11111ortSnc ia devo1vida pelo OANIUSUL 

2.500.000,00 

ll40.976,00 
959.024,00 
:i:c=::::cs::i;:: 

Con1 os recursos rcceb 1 dos do Es ta do, no va 1 or de CrS 

959. 024 ,oo, acresci dos dos retornos auferidos pe fils-·;p·i i ~~~~;:,.o UAÑÍÚsut 
- ...... -·- -- ,...__ . - - -~ .... - ...... . . 

concedeu en"restimos a 18 entidades esportiva!i, conforme Anexo, no 1Jalor 
·~ ·- ·----- .. _ ... ...... - ...• -.......... ... ·--· ···- .... ,_ .. 

d~ CrS 1.161.495,00. dos quais faltam ser a~ortizados pelos ton0dures 1 a 
--~----------;-----···· . . ------ .:._ 

huportincia de Cr$ 832.071.01, que representa alta taxa de inadilnplencia 
. ./ .......... ·-· 

do:. duvcdon:!. . 

os Re latf vaniente aos débitos dos empres timos concedidos. " --- ----··-- ,__.. __________ . 
percentuais a amortizar sao os seguintes: 

---·--·- % 
1 - . 

Gremio Esportivo e Recreativo 14 de Julho 100,00 
Gremio Foot-Ba11 PortQ Alegrense •••••••• 100,00 
Sociedade Ginistica Santa Cruz ••••• ••. •. 100.00 
E sporte Ch.be Avenida .•••••••••••• , ••••• 
Cll.be dos Jangadeiros •••••••••••••••• ••• 
Sport Cllb Internacional ••••• ••••••••••• 

95.oo 
94.17 
93,33 

. C11.be Niut1co Capinguf • .. .. .. .. • .. .. • .. • 87 .51 
· Automvel Clube do Rio Grande do Sul .. .. 65,00 

Yl>iranga Futebol. Clube ................. . 
Gremio Esportivo Santo Angelense ••••••.• 
Rio Grande Yacht' Clube ................. . 

49, 17 . 

46.67 
11,67 

Gre~io Niutico Uniio •..•••••• • •••••••• •• t.67 

(~\O iinico el ube qu~ es t~ com. o con~ra to ~m anda mento e o de 

\~ . . ..... 

' ·' 

.,. 

~ .. 



• 

. ... 

. ' . : ... 
, •; ¡¡, • ; • j &<:;i 

l _~>-... .. .... 1:. 
~,,_.,,. ..... .. 
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l<ltJ (i1',1111h• Y11Lltt fluhc: , 1¡11t: l(•r.1 " "'' 1ilt111i.1 lll'L'!.it.u,,10 v1:1111.•11úw<.1.• tWtlJdc 

wt1t11ill 'l.1 U~l_illJll cnt LUl'ltl,lo O:. dl.Hllú i S dt.11.W!a t:SlilO COlll, no mí11it111; , '.J ltlt!!>US 
, .. .......... . .. , .• •. ·-··~· ... ,,, _, . _ ................ - ............ -A ···"""· ...... ·-._..61•_,___ .. _ .. _ 

t!lll 11 ll'ú~U. -----
As ontidadL's que a111orthard111 integralmente seus débitos sáo 

'

Glóriit Ténh Clubc 

"'rémio E:s11ortivo Marau 
Grémio Rcc:reativo, Literário, Esportillo Jovenil Cotipora 
l ndependentc Futebol Cl ube 

Soc i cd.idt.: A lidUCél 

lsocieddde R1o Branco 

1Jb!.crv11-sc que o IJANIH SUL 11Jo tem efetuddo fi111111L ia.111~11to aJ 

gum corn os reeursos disp.:>n1veis do F'AEG desde 23.09.71; apenas busca man

ter algu•llil atuali•acao monetaria aplicando-os em depósftos a prazo fixo . . . 
'Olll \:Ul'l'C~dO lllOlll!ltll' hl. 

Os recursos disponlveis do FAEG, em 27.08.80, no valor de 

Cr$ J.026.600,55 cstava assim composto: 

Oepósf to a prazo fixo, com corre~ao monetária 
d1:1 4&t a.a., com vencimento em 22.07.81 •••• 

Oisponf vel eni e/e bancaria ............... ' .. 
1.025.000,00 

1.600,55 
1.026.600,55 
:a:sc:s;a:::::z:::z:s 

• Pelos va lores informados pelo BANRISUL, infere-se que o 

FAEG, em 27.08.80, apresenta a seguinte composi~ao: 

\V . 



-

l.:. l',11111 llv 11111 e olli\:'11.11·1 llLI lolil, 

<·o:,1-m1.11u mmm~.\I. m: n~s1•mr·1·os 

4 
1,¡9.g¡ t?f.~(¿1 

Pe 1 o presente, a Cornlaaao do Fundo de Amparo 

ao Enporte GaÚcho nutorizn a Dirc~iio do Banco do Ef;tado do Rio -

Grnndc do Sul n liberar n importancia de CH$200, ooo, oo (duzcntos 

mil cruzeiros) pnrn pagamento do cmpréathno concedido no Gremio 

Foot Ilall .Podo Alcg1°cJmw, 110 referido vulor. 

P ... }<> Alegre, 9 de dozembro de 1970 ., 

I __.,., Ó¿it· ./ 
4-:--~ ~ . ~f( 
~!· y;t":i:;o Campo _ 

Presidente da Com' sao 



r.;·rAllo IW 1110 1111.1:.111: nu :mr. 
cm1sm 1m 111m1m:.u, nr: ur.m·o11·1·0~ 

AVTORI.i:A~.40 

rtJ lo presente ,a Co;,;tssao do Fl.mdo c!e Amparo ao 
~·.; 1crtJ ro.:~cho aut:.rt4Tt a D~r:7~~0 ;!o .:·c.:·co do ·'::2 
t<?do c!o ?to 'Ji'Qnde do 7ul a lt1Jeror 25~'(vtnte e 
ctrico por cento) só'/r.g o 1.:onta11te da emprr!sttmo I 
or¡ncedtdo ao ,'J?C,71' CUl!J DY'.~R",'.CJC,','AL-,de NJrto Al§'. 
tre ,para p:t{)\li•.5nto da prt7r.elra parcela. 

/ ,, 

7 )1 
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~'"l'All•l 1111 1110 1111 ,\'ll>t~ llt1 l\111 . 

cm~sm.no m·:mm;.u, m: umwmn·os 

A U T O R 1 Z A C ~ O 

JI/¡ . 
1.;9.¿f l)/.tJtJ 1) 

Pe.lo p1tuC?11.te, a. CC1::.ú<.\ao do fondo de. ftJ11¡,a1Lo 

. ao Ellpol!.t~. Gt1Úcf10 autoM.za a Vht.e~ao do Bnnc.o do E11.tado do TUo 

C.Mmlc. do Sut a UbcAM 2 st ( v.l11.te e cinc.o pM ce11to) ·11ob1te. o 

111on.tll11.te de e111p1tú.tlmo co11ce.cüdo tt.O SPOr!T CLUB 11f1C~~'AC101JAL,de. 
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a.wT&OORtA E AUOlTOf\iA-GERAL DO ESTADO 

. EHF:lrstI~$ tofe~Ei>l~ PELO SAt«:O 00 ESTAOO lrl.RtO CR.l. .. DE DO SIL S.A. 
r.oH OS RE(IJRSOS Di: FlJtOO ~ AAPARO AO ESPORTE tiAOOO - FAEG 

- PERTOOO DE 1%9-71 -
- .. . . . 

;. 

1 

~ . . - : . . 
( c•to"" A P"!"•::> ~: ~~- ~· VALOR VEHCI VALORES PAGOS ¡ 

FAÉG NQ l J,. "" !'"\:JI'". .. .... . . - • 
ENTIOADE BENEFICIADA COftTRATADO MENTO ----· PRUICIPAL JUROS TOTAL 1 :¡:uNCiP.cL ~~;,~;. -... -· . . . 1 . i ! . 

1 69/519 &remio NiuUeo Uniao · 109.030,00 07 .07 .79 107.212.84 68.429 ,91 175.642,75 1.817,16 3 .i2E,?~' : ....... 
69 /525J Automovel Cltbe do Rio Grande do Sul 109.030,00 29.07.79 38. 160,28 20.839,96 59.000,24 70.S69,72 1 66 .697 .~7 . ·~ .... 
69/534 Chbe ffiutico Capingui 54.015,00 04.08.79 6.747,69 7.791,40 14.539,09 1 .;7 . 267 ,31 46.82?.~::: :-. :": 

69/535 Gremio Esportivo Marau 10.803,00 06.08.79 10.803.00 6.410,11 17.213,11 - - • . . 
69/536 Esporte Clli>e Avenida 19.445,00 12.08.79 972,24 2.017 ,58 2.9a9,82 l 18.472,76 20 _¿;.:,73: ,: ... -
69/537 Soeiedade Ginast1ca Santa Cruz 109.030,00 07.08.79 - ll.815,21 11.815,21 109.030,00 12- 7-1 -~ 1 23! ... :"I . ~ • .:: ~ 

Sociedade Rio Branco - 1 
69/07 36.010,00 26.08.79 36.010,00 lZ.328,71 48 . 338.71 j - - i 

1 69/08 Ypiranga Futebol Cllbe 54.015,00 08.09.79 27.457,32 14.612,63 42.069,9~ 26.557,68 20.162 ,:1 1 .::. -~- .. 
69/09 Gremio Esportivo Santo Angelense 18.005,00 16.10.79 9.602,56 2.271, 19 11.873,75 8.402,44 14.09i .1: ; ,~ ·~. .... .-'.-: 

69/10 lndependent~ Fotebol Cltbe 5.402,00 17.10.79 5.402.00 3.644,51 9.046,51 - - 1 . 
_69/_11 Sport Cllb Internacional 200.000.00 24.10.79 13.333.28 9.693,77 23.027 .os 1AA~66º6.72 - 215.962:0~- ¡ ~Jt ~ : : : 

69/12 Gremio Esp. e Recr. 14 de Julho 54.015,00 05.1139 - - - 54.01 S,00 61.926 .~ó ; : ': .. =.: 
69/13 Gr. Recr. Lit. Esp. J.uvenil Cotipori 4.000,00 29.11.79 . 4.000,00 2.751,64 6.751,64 - - ¡ -
69/14 Sociedade Alian~a 17 .645,00 05.12.79 17 .645,00 12.593,64 30.238.64 - - i -

Gloria. Tenis Clube 1 1 70/15 18.005,00 05.01.80 18.005,00 5.797 ,88 23.002.88 - - 1 -
' _7_0[!§ Cl~e do_s_ Jan_~d_e~rÓ_!. .. ___ .: _ . l09 .OJ;!,OR 16.07.eo 6._369 ... 06. _ _!._680.09 16.040.15 lOZ .669 ,94 94 .G6~ . ::,~ l 

-~ - . 
70/17 Grimio Foot·Ball Porto Alegrense 200.000,00 14.12.80 - - - 200.000,00 ll'6.t. ':•2.F3 . . - ' ---
71/19 Rf~ Grande Yacht Cltbe 54.015.00 23.03.81 47. 712,72 31.038,43 78 .751,15 6 . 302,23 l • !>"".... • , l 

~ ... ..: ...... . . 
. n TOTAL • . 

349.4~~·:221)16,66 . 571~~:~·6~~ 532.071,0~ J;,5_~~~~,:-~_L~j : ºI . ~ 1,..181.495,00 --- - - .. 

...._ ---.--
• 

, 



-'2 • l/IJ..1 

l- GREMIO ~SPORTIVO E RECREATIVO 14 DE JULflO - JI t/J 

2-

3-

SOV: 
Juros/Mora 
Comissao: 

GREMIO FOOT 

SDV: 

Juros/mora: 
r.om1 ssao 

115.941,26 
85.976,63 
76.150,22 

27lL068, 11 

DALL PORTO ALEGREN~E 

386.452,83 
279.207,21 
253.822122 
919.482,26 

GREMIO NAOTICO UN!.B:O 
/I · 60 

SDV: 5.!i44,11 
Juros/Mora: 2.247,03 
Comissiio: l.8B2,78 

9.673,92 

/! .r~ 

4~ GREMIO ESPORTIVO SANTO-ANGELEtlSE .,¡/. ~! 
sov: . 
Juros/Mora: 
Comissao: 

22.493,54 
16. 6.96 175 
!UZ,!il.§_ 
63.964,05 

5- ESPORTE CLUBE AVENIDA 
SDV: 39.167,49 
Juros/Mora: 
Comissao: 

25.725,21 
29 .1 96,20 

- ¡1 /OÍ 

94.088,90 

6- CLUBE NÁOTICO °CAPINGUI - /f I~.// 
sov: . 
Juros/Mora: 
Comissao: 

94.096,54 
70.233,84 
61.802,61 

226.132,99 

... 
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•2 · 1/83 

•u.c.1tUU l•tAUQUOM.Ut•••MflU,OU~&A '' \\~ 

\ ¡\J \ ~ti~ 
7- AUTOMOVEL CLUBE 00 RGS - /1 /~{ P1~ ft,• \,1 .-.tJ~ 

SOV: '137.566,.79 

Juros/Mora: 
Comissfo: 

102.646,92 
90.353,07 

330.569,58 / 

8- CLUBE JANGAOEIROS 

SOV: 197.336,59 
103.240,07 
90.578,41 

391.157,07 

-/,f . 1'PI 

Juros/Mora: 
Comi s~ño: 

9- SPORT CLUB INTERNACIONAL 
sov: 402.6213,80 
Juros/Mora 
Comi ssao: 

298.970,74 
264.446,60 
966.046,14 

10· SOCIEOAOE GINASTICA SANTA CRUZ -// Jff"' 

JM 

SDV: 
Juros / Mora: 

234.7131,39 
175.060,72 
154.204,42 
564.046,53 

Comissao: 

DlíliZQAO GERAL 
JlscurgrJ:i do Plo:itJ~monlo o Conlral• 

r:~cJ111 de f'l:aeJam~r1lo 1 lul11J~e flnl/ICtfll 

-- ;,7;~ ~~ -
·~V.3•"41l04 



F A E G RESUMO GERAL (POSI~AO ATE 30-11-84) 

Somatório dos Saldos devedores em 30-06-76 

Comissao semestral do Banco (3%) 

Juros/Mora contratuaf s 

T O T A L 

JM 

i 

DIREC).!.O GERAL 
Auouorl1 d• Pl~r.cJlmonlo • Conlrol• 

UQcloo dn Pl1ntj1monl' • 11"61fse flnancoltt 

. ~-

1.636.011,34 

1 . 160. 007, 12 

1.037 .211,09 

3.833.229,55 

... 

3Y 
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Porto Alegre, 07 da f ovnroiro da l~B5. 

DJRE:~AO GfRAl 

Sccrol.aria Geral 

N/CdlrÍcio 

REr.: POS I C~O EM 11.02.85 - rUNDO DE AMPARO AO fHPORTE GAUCHO - fAEG 

Atondondo solicita~ao do Cxmo, sr. Secretário da 
razenda, em despacho de 24 de Janeiro Último, informamos obaixo 
uma posi~ao dos contratos em rererencia com data basa de 11.02.es. 

l - GRtMIO ESPORTIVO E RiCREATIVO 14 de JULHO 
sov: 
Juros/mora 

Comissao 

115.941, 

ee.102, 
78.492, 

283.215, 

2 - GRtMIO roor 8ALL PORTO ALEGRENSE 
sov: 386.452, 
Juros/mora 280.445, 
Comissao 261,628, 

936.525, 

J - GRtMIO NÁUTICO UNIAO 
50\f: 

Juro!t/mora 
Comiss ao 

5. 544. 
2.>57, 
l. 97J' 
9,874, 

4. - GRtMIO ESPORTIVO SANTO-ANGELCNSE 
sov: 22.493. 

Juros/mora 17:255, 

Comissao 15,228, 

54.976, 

) 7 



1 

1 

5 - CSPOHTC CLUBC AVENIDA 
sov: 39.167, 

Juron/mora 30.164, 
Comissoo 26.5161 

95.847, 

6 - CLUB( NAUTICO CAPJNGUI 
sov: 94.096, 

JuroG/rnora 72.511, 

Comissao 63.7031 

230.:HO, 

7 - AUTOMÓVEL CLUBE DO RGS 

sov: 137.566, 

Juros/mora 105.974, 

comissao: 93.1321 
;5)6.672, 

8 - CLUB( JANGADEIROS 
sov: 197.:ne, 
Juros/mora 107.4DJ, 

Comissao 94.0121 
398.753, 

9 - SPORT CLUB INTERNACIONAL 

sov: 402.628, 

Juros/mora :me .696, 

Comissao 272.5971 

95'3. 921, 

10- SOClEDADE GINÁSTICA 5ANTA 

sov: 234,781, 

Juros/mora 180, 715, 

Comissao 158.9471 
574.443, 
:r:c:;:=~:=c 

CRUZ 

f' A E G RESUMO CE:RAL ( POSICAO AT{ 11.02.85) 

-SomatÓrio dos Saldos Oevedores em 30.06.76 

\ 

-Comissio semestral do Banco (3%) 

:/~~:, -Juros/mora controt.ueis 
•. Total ••• 

1 • • •• ,.,, .. IJ., • ., 

1.636.006, 

l.066.228, 

1.102.302, 

3.904.536, 
===aa•c:a:::1 

....., . 



[STADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECllETARIA OA fA7.[N0A 

Proccnnou n9s. 03750/79-CC - 56565/79-SF - 2814(80-SF 

R<HJUP.rcntc: 1''lJNOO D~ AMPARO AO ESPORTE Gl\OCllO 
Localidnde: Capital 
Assunto : Vcr:ia sobre as Entidades dcvcdoras, e solicita re 

missao dns dívidas.1 por parte do Governo d~ Estad~, 
considerando scu caráter social. 

Para que se possa examinar a possibilidade de su-
9erir ao Chefe do Exccutivo providencias visando a cxtin9ao 
do Fundo de Amparo ao Esporte Gaúcho, envic-se ao Senhor Pre
sidenta do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, encarecendo 

a !ineza de suas dili9Bncias no sentido de fornecer o relat6-
rio da posivio atual dos es. 

~/JA 

.... 



.;.;;.;;;;:-~·. · · · 

. ESTADO 00 RIO ClRANDE DO SUL 
SECRETARIA DA MZf.f4DA 

Processo na 13750-26.11.79-Cosa Civil 
56565-10.12.79-Fozenda 
2.814-10.11.80-Procur~doria-Geral do Estado 

Requerente: fVNDO DE AMPARO AO ESPORT~ GAUCHO 
Assunto Remiss~o das dividas remanescentes 

Diante do estágio o que chegaram os emprés
timos concedidos sob a égide do FUNDO DE AMPARO AO ESPORTE GAQ 
CHO e n~o persistindo vantagern em termos de custo/benefício no 
tocante ao prosseguimento de diligencias no lntuito da recupe
racfto dos créditos prescritos, entendo conveniente e oportuno 
zerar os registros contábeis remanescentes, mediante remiss~o 

das dividas das seguintes entidades (posicao em 11.02.8~): 

l. Gr0m1o Esportivo e Recreativo 14 dR Julho ....• crS 203.215 
2. Grénd o Foot-ball. Porto Alcgrense •••..•..•••••• Cr$ 
3. Grémio Náutico Un16o •••..••......••••....••••. Cr$ 
4. Gr~mio Esportivo Santo-Angelense ••............ Cr$ 
5. Esparte Clube Avenida ..•...••.•.••..••.•.....• Cr$ 
6. Club e Náutico Capingui. ••.•..........••....•.. Cr$ 
7. Automóvel Clube do Rio Grande do Sul ..•••••••. Cr$ 
8. Clube Janga~eiros ..•.•.......••••...•••..•.••. Cr$ 

936. 525 
9.871; 

51,. 976 

95.847 
230.310 
336.672 
398.753 

9. Sport Club Internacional. ..•••••..........•..• Cr$ 983. 921 
10.Sociedade Glnástica Santa Cruz .•....•....••... Cr$ 574.443 

total. •...•..••.•. Cr$ 3. 904. 536 

De ~encionor que, caso deferida o proposi -
cno, ·será preciso provimento legislativo para respaldar o ato 
administrativo ·correspondente. 

~ elevada decisao do Excelentíss Senhor 
Governador do Estado. 2 I 

1 , .., · · · e:m ~3 : Fevere~r 1985. 
18~G ·•• 93.1 _ . 

Nos OJ\ u::vct.UCA) j",', "t :;) J"il'. . !:\ ...... ,,c2: -~!'- '•, 

150 ----·---------·cr,-0 lS Jl\COílI, 

1., • !rt) hc:rct:írlo ~~ 
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Texto da Norma Page 1 of l 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do 
Sul 

Sistema LEGIS - Texto da Norma 

LEI: 8.004 

LEI N'' 8.004, L>b 17 OL HJNIIO OL 1985. 

Extingue o Fundo de i\npuro ao Esportc Guúcho e concede rcmissao de débitos para com o mc>1110. 

JAIR SOARES, Uovcrnaclor de l .slado do Rio Orande do Sul. 

Faco saber, cm cumprimen10 ao disposto no artigo 66, itcm IV, da Constituicao do E.lado, que a Assemhléia 
Lee.islativa decrelou e eu sanciono e promulgo a l.ei seguint.:: 
Art. 1° - Fica extinlo o Fundo de Amparo ao Esporte Gaúcho, criado com base na l.ei n• 5.349, de 21 ele de1emhro de 
1966. 
Art. 2° - Ficam remidos M dcbitos chLs seguintes entidades csportivas para com o Fundo ora extinto: Gremio faportivo 
e recreativo 14 1lc julho, Gr~nllO Foot-l>all Porto Alcgrcnse, GrCmio Náutico Uniao, Gremio rsponivo Santo
Angclcn~c. íspone C'lube Avenida. Clube Náutico Capingui, i\utomóvel Clube do Rio Grande do Sul, ('lube drs 
Janga1lcirns, Sport C'lub lntemacionnl e Sociedade Ginóstica Santa Cruz. 
Art. 3º • Rcvogam-se as di,posiclles cm contrárin. 
Art. 4º - Esta lci entrará cm v gor na d~ta de sua publica~'\o. 

Pi\LÁCIO PIRA l INl, cm Porto Alegre, 17 tic junho tic 1985. 

http://www.al.rs.gov.br/l ,egis/MO 1O/MO100099.AS P?H1d _Tipo=TEXTO&H id_Todas... 20/4/2009 
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