
SEMINÁRIOS DO ESPORTE GAÚCHO
1965 -1972

1-1965 -12 a 5/11 - Porto Alegre -- Grêmio Náutico União.
Proposição H.L) - Criação dos JIRGS Aprovada por unanimidade.
Nenhum m icípio assumiu a tarefa dos JIRGS em 1966.

11- 1966 - 22 e 3/10 - Montenegro - Clube Riograndense.

111-1967 - 27 e 8/10 - Caxias do Sul- Clube Juvenil.

IV -1968 - 27 e 8/04 - Santa Maria - União dos Caixeiros Viajantes.

- Santa Cruz do Sul - Clube União.

IV -1970 - 22/10 - Pelotas - Câmara de Vereadores.

V -1971 - 02/10 - Novo Hamburgo - Câmara de Vereadores.

VI - 1972 - 30/09 - Cachoeira do Sul - Câmara de Vereadores.

TESES E PROPOSiÇÕES
Seminários-A! rovadas-Rejeitadas-Retiradas- Transferidas- Totais

47 2 1 O 50

11 30 O O O 30

111 33 5 O O 38

IV 13 3 O 3 19

V 14 2 O O 16

VI 29 4 1 O 34

VII 39 2 O 1 42

VIII 22 6 2 O 30

Totais - 8 227 24 4 4 259

Tive a honra de se o Coordenador dos 8 Seminários.

18 de n~~embro ~1972 ,
,~ .IZt "c.#.,

HE1'"nriqueLicht



- 17° SEMINÁRIO DO ESPORTE GAÚCHO

Ao Senhor Coorden dor do Seminário do Esporte Gaúcho.
Proposição n° 07 - pelo ao Senhor Secretário da Saúde e Meio Ambiente.
Autor - Henrique Li t.

A Sociedade
destacada particip
magnífica área de
e ampliar departam

inástica Navegantes-São João, fundada em 06/06/1927, com
ão esportiva e social, adquiriu em 27/04/1963 extensa e
rras na extremidade noroeste da Ilha do Pavão, para instalar
ntos esportivos, recreativos e sociais.

s, de 01/09/1973 a 11/09/1976, na área de 26,6 hectares e
profundidade médi de 2,50 metros, foram depositadas pela Divisão de Limpeza
Pública da Prefeitu a Municipal de Porto Alegre e a concordância da direção do
clube - 458.569 to eladas de lixo transportadas por tombadeiras ou caminhões,
em 148.194 desloc mentos.

Posteriorme e, análises químicas e bacteriológicas efetuadas em amostras
colhidas no local, r elaram e evidenciaram sérios problemas sanitários.

Em janeiro
abrangendo entre

e 1976 foi criado o Parque Estadual Delta do Jacuí,
tras a Ilha do Pavão.

No ano seg nte, graças à colaboração valiosa da Prefeitura Municipal de
Porto Alegre, foi nstituída uma equipe de planejamento - PLANDEL, com a
finalidade de realiz r levantamentos, análises e estudos especializados no sentido
de conhecer, avali ,definir e propor todos os usos e funções do referido Parque,
de acordo com ale islação incidente sobre o mesmo.

Entre os v rios problemas evidenciados, o das' precárias condições
sanitárias do no da Ilha do Pavão, mereceu do PLANDEL, amplos e
meticulosos estudo , ficando a definição de usos da área, por medida cautelar e
de prudência, con icionada a um laudo técnico da Secretaria da Saúde e Meio
Ambiente, assim cumprindo as determinações da legislação vigente. O
encaminhamento d problema pelo PLANDEL foi feito em maio de 1980, tendo o
processo sido protolado na Secretaria da Saúde e Meio Ambiente, sob n° 8.624,
em 30/05/1980.

Acontece q a Sociedade Ginástica-São João, há vários anos continua
impossibilitada, e tivamente, de utilizar a referida área com prejuízos
incalculáveis que c locam em risco a sua existência" devido a série apreciável de
demissões de sóc os que ingressaram no clube com o objetivo específico de
freqüentar e usufru a belíssima propriedade. Na realidade, seu Quadrosocial nos
últimos cinco anos ofreu uma brusca redução de aproximadamente 70%.



Preocupado om este difícil problema que atinge com tamanha gravidade
um clube de tant tradições e glórias esportivas, estou propondo que seja
efetuado pelos pa cipantes deste Seminário, um apelo ao Senhor Secretário da
Saúde e Meio Amb ente, no sentido de ser considerado prioritário o processo n°
8.624, e se possíve abreviado o laudo técnico que possibilite ao PLANDEL definir
corretamente os os da área da extremidade norte da !lha do Pavão, e
possivelmente ate der as reiteradas e justas solicitações dos dirigentes e
associados da Soei dade Ginástica Navegantes-São João

É a minha pr posição.

Porto Alegre, 13 de setembro de 1981.
Centro Administrativo do Estado

,~~~.~~%~
Henrique Licht

A proposição foi ap vada por unanimidade do plenário.
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Ao Presid to da Comissão de Teses e Pareceres
X Sernin~ri do Esporta Gartcho

Proposiç~a
Autor
Âssunto

Dr. HenriQue Licht
ApelO â Direção do Grernio Náutico União

Sen or Presidente:

Con iderando Que grande parcela dos feitos esportivos das r2.
presentações o Rio Grande do Sul ,em ambito nacional ou internacional,
pod~m ser cre "tados às equipes e aos atletas do GremiQ Náutico Uniã0;

Con Lde rando que €;m sua longa trajetória dê:lutas e de v:i.i.t6-
rias,este clu ,tem-se caracterizado como uma verdadeira escola de sa-
dias práticas sportivas e recreativas;

Cons·derando Que seus atletas e familiares estao con~iantes
de Que be,tão glorioso,permaneça imutável em suas brilhantes
metas esportiv s ,nacional e internacional,alcançad~ após tantas lutas
e sacrific5,os os d.irégente!'JJ técnicos, atletas e a.ssociados;

Cona derando os recentes pronunciamentos oficia~s na impren-
sa de que já e tá praticamente acertado. que o Governo Federal,atra'v~s
do MEC e do re 'em criado IPUUED apoiará eoencm í.caaen't e 0S clubes e re-
tribuirá ~s tr balhos realizadoB e reCUrSG8 dispendidos em favor do a-
primoramento t cnico,individual e,coletivo das equipes regionais e na-
cionais,os par icipantes deste X Seminária dirigem-se à Direção do Gre
mio Náutico Unj"o n0 sentido de que,mesmo reconhecendo as dificuldades
ecsnômicas cre entes para a manutenção das equipes de clube e de que
vários projeto deverão ser desenvolvidos em outros setores que não o
esportivo comp itivo,não altere a orientação há tantos an0S exitosa-
mente definida ara os departamentoe esportivos do clube.

E a nossa proposição.

Porto Alegre,setembro de 1914.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
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D1'. ;'C!1:' irrU0 Lí clrt
A'~elo à ):i.1'0<'10 do Grêdo Náutico UniãoAs sun t.o

Enb r-a !rR uosconl-ecendo no n::nago os ')ro~)le:aas Pl}8 en f;'onta
o Grêmio l-JCtucico U iao e »or isso mesmo ,>sc-ccdcnciados a .)'11;:;o.-.los ccn-.
venicnte:::ellte, r oc nhe cen.os «ue ele tem se c ons t í tuiuo num 1',08 n::randes-
s11stent~culos do c porte amador v;a1Ícho.

A r tiro.ca de e ombat.e de um SAldado de tanta fibra, t.rarli-
çao e v it aLídarle , la;-,ancnte seria lI"" des'é'alftueirre"!1nrlÍvel "ara o nos-
so Exército de COD \e~-içao$

Por isso~ julgm~os o apelo válido, em termos Que nno sig-
nifi~~em vaIS do q o esta constatac~o feita pelo X Se~inario, sem, se-
quer de lonre, pre
~ 1f •çao e na po l'loa
seu ouadro social.

c';H1c:r'riiO~ juJ}c(ür ou Ln t~,~l~~:~:I~il~rl;L . .fOl""3;iô, f~e a~-t-!;:tri;.5 -~rv'-
nc er-na do clube, r;ue s ao coisas da exc Luaiv a alçada do

,
E a nossa o~iniaoe
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Foi na sede dos Moinhos de Vento, do União, que reali zou-se o 1.0 Seminário do Esporte Gaúcho, organizado pelo
novelDepartamento de Esportes do Estado do R. G. do Sul - D.E.E.R.G.S. Na mesa principal, da esq. p. dir.:
Prof. Jacinto Targa, Diretor da ESEF; José Gavioli Sob., Preso do União; Dr. Hélio Barcellos Ferreira, repr. do
Secretário de Educação; Deputado Otávio Germano; .Dr. Henrique Lícht, Dir. Técnico do DEERGS; Gen. Eloy Me-
nezes, Preso do Conselho. Nacional de Desportos. (Rio); Chefe da Casa Militar, repr. do Governador Jldo Meneghetti;
Dr. Carlos B. Hofmeister FO, Dir. Geral do DEERGS; Cel. Aviador Jaime Peixoto; nr , carros S. Falcetta, de

12 a 15/11/1965 I C.R.D.


