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Hiistórico patrimonial junto à margem do Guaíba, Ilha do Pavãoe Parque
Náutico Alberto Bins:

1 - 1906 - 01/04 - rua Voluntários da Pátria, próximo à rua Ramiro
Barcellos. Sede provisória do clube, na residência de Edmundo Arnt e
família, junto à Fábrica de Móveis Kappel & Arnt. A numeração dos
prédios foi alterada várias vezes.
Dia de Páscoa - fundação do Ruder Verein Freundschaft por seis alunos
do Hilfsverein Schule (atual Colégio Farroupilha), reunidos no jardim da
residência de Edmundo Arnt. Usada também, para atividades sociais.

2 - 1908- 29/11 - Inauguração na rua Voluntários da Pátria, margem do
Guaíba, em área de marinha ocupada pela Fábrica de Móveis, e cedida ao
clube para a construção de um 'Pavilhão de Remo' - 8,10 m x 20,00m,
número 206,

3 -1919 - 12/10-Inauguração da ampliação da GaragemNáutica.

4 - 1928 - 09/03 - Presidente comunica a assinatura pelo Intendente
Municipal, dr. Octavio Rocha, do decreto de cessão de um terreno sub-
fluvial, medindo 17,60 m de testada, na rua Voluntários da Pátria, em
frente à rua Hoffmann, e fundos até o Canal do Guaíba.
1930- 25/05-Inauguração da nova garagem náutica, logo conhecida come
'Castelinho Azul', na rua Voluntários da Pátria n° 1.764.

5 -1950 -14/12 - Cessão ao União, pelo Governador do Estado, Dr. Valter
Só Jobim, por aforamento, um terreno sub-fluvial, com 36.791 m2, na
extremidade sul da Ilha do Pavão. Extensão de 600 metros. Pagamento de
laudêmio anual. Construídos vários prédios.

6 - 1965 - 17/11 - Lei Estadual n° 5.095. Doação pelo Governador do
Estado, dr lido Meneghetti, de um terreno com 50,00m x 85,00 m, no
Parque Náutico Alberto Bins, e Cais Marcílio Dias. Após 47 anos, o
terreno não foi usado, podendo a cessão ser suspensa, por malversação
de uso.

7 - 2000 - 30/03 - Na Ilha do Pavão, compra judicial do terreno,
pertencente ao Clube de Regatas Almirante Barroso, com 6 hectares, e
lindeiro ao norte, com a Sede do Grêmio Náutlco União. Frente para o
Cais Navegantes, e fundos com o Saco do Jacaré (banhado).

Porto Alegre, 25 de janeiro de 2013.
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SEDE ILHA DO PAVÃO
OUTROS INVESTIMENTOS

1952 - 14/09 - Conclusão do Pavilhão de Emergência (remo).

1953 - 29/03 - Inauguração da Garagem Náutica - madeira, dois pisos.

Catástrofe:

1978 - 12/11 - Violento incêndio - destruição total da garagem Náutica e da
flotiíha de remo.

1981 - 14/06 - Inauguração da nova Garagem Náutica. Recuperação gradativa
da flotilha de remo.

Série de novos investimentos patrimoniais:

Piscina.
Sede dos Escoteiros.
Restaurante da piscina.
Pavilhão da Motonáutica.
Churrasqueira Gato Feio.
Prédio do Grupo Escolar, dois pisos, material.
Passarela.
Oficina climatizada (carpintaria e marcenaria).
Novos barcos.
Recantos e Galpões (capim Santa Fé).
Campos de Futebol e Futebol Sete.
Cancha de Bocha
Quadra de Voleibol na areia.
Quadra de paddle
Assadores (costelaço) - três.
Barcas para o transporte de associados (duas)

1964 - Mudança arbitrária da cerca limite ao norte com a propriedade do Clube
de Regatas Almirante Barroso. Infrutíferas todas as negociações amigáveis.

1971 - 24/03 - Ofício 43/71, do Juizado de Direito da Segunda Vara Cível e
Reintegração de Posse, favorável ao Grêmio Náutico União.
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ESTADO DO RIO GRANHE DO SUL

ANO XXlV rORT~ ALEGRE, QUINTA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO DE 1965 ~
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GOVÉR,NO
i--0l LEI N.' S,C!)!,' DE 17 DE NOVEMBRO DE 1965,

Cria o Município de 1:ondor.

ILDO :MENEGHETTI, Governador do Estado do Rio Grande do Sul.
Faço saber, em cumprimento ao disposto nos artigos 87, ínclso II e 88

Inciso I, da Constituição do Estado, que a Assembléia Legislatlva decretou
e eu sanciono e promulgo a Lei seguinte: .

Art. 1.0. - É criado o Município de Condor, com sede na localidade do
mesmo nome, constituído do Distrito de Condor, pertencente 'ao Município
de Panambi, e de parte do distrito-sede de Palmeira das Missões.

Art. 2.0 - O território do nôvo município é assim delimitado:
ao norte. - começa na Estrada Palmeira das Míssêes-Ijul, no pont

rnl'\;<; próximo da nascente do Arroio Biaraju ; segue pela referida estrada.
'reção 'a Palmeira das Missões até a esquina Beck, de onde continua

1-....... .strada que conduz a Condor, até encontrar o limite da Fazenda Abrantes
Abteu; prossegue por êste limite, observando suas dertexôes até o Arroio
Mcronotlmâ (ex Divisa), pelo qual sobe até confluir com a Sanga da Taipa
(ex Molha-Pelêgo+; segue pela Sariga da Taipa, águas acima, até a foz
de uma. sanga que faz divisa entre a Fazenda da Taipa e a Fazenda de
Filigêncio M. de MeIo; sobe pela referida sanga até sua nascente, e depois
segue pela divisa sêca das mencionadas fazendas até a nascente de outra
sanga, Que também forma a divisa das citadas fazendas; desce por esta
sanga até confluir com o Arroio Alegre,' pelo qual sobe até a incidência
do limite dos Campos -do Passo Ruim' com a Fazenda do Pôsto;

a leste - começa na mcidência do limite entre os Campos do Passo
Ruim com a Fazenda do Pósto, 'seguindo por êste limite, rumo sul, até
atingir o Arroio Passo Ruim, pelo qual sobe até sua nascente, de onde segue
pela divisa da Fazenda do Pôsto com a Fazenda da Cilada até a nascente
do Arroio do Pôsto; desce por êle até desaguar no Rio Palmeira;

:ao sul - começa na confluência do Arrolo do Pósto com o Rio Palmeira.
pelo qual desce 'até confluir com o Arroio Bíaraju (ex-Barbosa) ;

a oeste - começa na confluência do Rio Palmeira com o Arrolo Biaraju,
pelo qual sobe até sua nascente, de onde se liga pela menor linha. sêca e reta,
à Estrada Palmeira das Missôes-Ijuf .

Art. 3.0 - A Câmara Municipal para o primeiro per-íodo legislativo será
eonstítuída de sete membros que terão seus mandatos concluídos a 31- 'de
dezembro de 1967. .

Art, 4.0 - Os mandatos do primeiro Prefeito e Vice-Prefeito exttcguír-
-se-ão a 31 de dezembro de 1967.

Art. 5.° - Revogam-se as dísposiçôes em contrário.
Art. 6.0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publtceção
PALACIO PIRATINI, em Pôrto Alegre, 17 de novembro de 1965.

lLDO MENEGHETTI
Governador do Estado

Mário Mondino
Secretário do Interior e Justiça

Ary Burger
Secretário da Fazenda

·Wahl:yr J. Maggi
Secretário das Obras Públicas

Lauro Leitão
Secretario da Agricultura, subst.

La u rQ Lei tão
Secretário da Educação e Cultura.

Antônio Pires
Secretário da Administração

'washtugton Bermudez
Secretário da Segurança Pública

Hélio H. dos Santos
Secretário da Economia, subst.

Arnaldo da 'Costa Prlete
Secretário do Trabalho e Habítaçâe

Hélio H. dos Santos
Secretário da Saúde,'

\Vsshington Bermudez
Secretário dos Transportes, subst.

Bernardo Geisel
Secretário de Energia e Comunicações, subst,

LEI N.• 5.095, DE 17 DE NOVE~mRO DE 1965

Autoriza a doação de terrenos situados no
Cais Marcílio Dias, à margem do Rio Guafba. a
-clubes náuticos.

ILDO MENEGHETTI. Governador do Estado do Rio Grande do Sul.
.l'aço saber, em cumprimento ao disposto nos artigos 87, ínctso II e 88,

ínclso 1. da Constituição do Estado. que a Assembléia Legislatíva decretou
e eu sanciono e promulgo a Lei seguinte:

Art. 1.0 ....:......É autorizado o Poder Executivo a doar aos Clubes de Rega-
tas Guafba Pôrto Alegre. Clube de Regatas Almirante 'Tamandaré; Clube
de Regatas Almirante Barroso, Grêmio .Náutico União, Clube de Regatas
Vasco da Gama e Grêmio Foot-Ba ll Pórto Alegrense, com sede nesta Capi ....
tal. terrenos que fazem parte de um todo maior medindo 300 m de frente
por 85 m de frente a fVndo. slto no' Parque Náutico Alberto Bins, no Cais
Marcílio Dias, às margels do Gua íba, nesta Capital, tocando a cada um dês-
ses clubes um lote de 50 rn de frente por 85 m de fundo, em cuja posse já
se encontram.

Art. 2.0 _ Os imóveis doados destinam-se à prática de desportos náu .•
ticos. revertendo ao domínio do Estado. sem direito à Indenização. se Ihes
rôr dado outro destino.

DO ES'I'ADO'
Art , 3.0 - Picam igualmente os terrenos de que trata esta Lei, gr,~~a-

-dos com as cláusulas de inalienabi lidade e de marrendabklédade, 'Sób pena.
de reversão ao patrimônio do Estado, ao qual reverterão, de outro fado. no
caso de dissolução do clube beneficiado.

Art. 4.0 - Revogam-se as disposições Em contrário.
Art. 5.0 - Esta L'ei entrar-á em vigor na data de sua publicação.

PALACIO PIRATINI, em Pôrto Alegre, 17 de novembro de 19C!~.

ILDO MENEGIIETTl
Gover-nador do Estado

Ary Burger
Secretário da Fazenda

Lauro Leitão
Secretário de Educação e Cultura

ILEI N.• 5.6S6, DE 17 D~ NOVEMBRO DE 1955

Institui concurso de Biografias de José G~-:'
rnes Pinheiro Machado, /~

lLDO MENEGHETTI, Governador do Estado do Rio Grande do SlÓ.

Faço saber, em cumprimento ao disposto nos artigos 87, Inciso II e 88"
inciso I. da Constituição do Estado, que a Assembléia Leg íslat íva decreto li
e eu sanciono e promulgo a Lei" seguinte:

Art. 1.0 - É instituído um concurso de biografias de José Gomes Pi;
nheiro Machado. nas condições desta lei.

. . 6 d l . '\Art. 2,0 - O concurso será lançado a 8 de maio de 19 6, a a amver..:;
sária do nascimento de José Gomes Pinheiro Ma~hadD. \ ~

Art. 3.0 - As obras ccncocrentes serâo encaminhadas à Comissão J"UI-J
gadora até 31 de dezembro de 1966. a fim de que esta possa realizar o jul- ....
~amentó e atribuir os prêmios em 8 de setembro de 1967. ..

Art. 4.0 - A organização do concurso. a exp~dição ·de editais e as nOT~, .
mas sôbre o sigilo dos trabalhos estarão a cargo da Divisão de 'Cultura daI
Secretaria de Educação e Cultura.. j

Art. 5.0 - A Comissão .Iulgadora, a ser ~convidadsa pelo Secretário de
Educação e Cultura, será composta de um Deputado. de um membro do
Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul e de um professor
estadual de História .Pátria , '

Art . 6.0 - A obra Classificada em 1.0 lugar pela comissão Julgador~
.~-erá concedido um prêmio em dinheiro no valor de Crs 500,000 (quinhentos
mil cruzeiros); à classificada em 2.0 lugar, Cr$ 300.000 (trezentos mil cru-
zeiros), e ao . 3.0 lugar, CJ1, 100.000 (cem mil cruzeiros). ~

Parágrafo único - A Comissão Julgadora, tendo em vista a existência.
de outros trabalhos meritórios. além dos premiados. poderá 19ropor. a con-
cessão de menções honrosas a seus autores; caso em que serão expedidos
os diplomas correspondentes. ~

Art. 7.0 - O Orçamento do Estado para 1967. conterá e. verba próprii:\
para atendimento da despesa com os prêmios previstos nesta -Leí-,

Art. 8,0 - Revogam-se as díspostçôes em contrário.
Art. 9,0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua pubfíeaçãe,

PALACl'O PIRATINI. em Pôrto Alegre, 17 de' novembro de 1886.

~DO MENEGIIETTl
Governador do Esta&

Ar-y Burger
Secretário. da Fazenda

Lauro Leitão .,
Secretário de Educação e "a~lkN"a.

- J' LEI N.· 5.097. DE 18 DE NOVEMBRO DE 19G5

Revigora por mais dois anos o praao da LÊ!1
n.c 4.662, de 20 de dezembro de 13&3 e dá outras'
providências. 4

ILDO MEl\TEGRt'rTI. Governador do Estado do Rio CY.rande·do Sul.
Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 88. Ineíec It da ~()~

t itutção do Estado, que a Assembléia Leg ísfativa decretou e eu promulgo .'
Lei seguinte: I

Art. 1.0 - É revigorado por mais dois. anos o prazo constante do art~
3.0 da Lei n.c 4.662, de 20 de dezembro de 1963.

Ai-r. 2.° - Vetado.
Art. 3.0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Art , 4.0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publig~o,
PALACIO PIRATINI. em Pôr to Alegre, 18 de dezembro de iOO·5.

ILDO ~1ENEGnETTI
Governador- do Estade

Mário Mondino
Secretário do Interior e Ju.9tiça

Ary Burger
Secretário 00 Fazenda


