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Estatutos 
do 

,,Club de Regatas Porto Alegre" 
approvados 

em sessao de Assembléa Geral Extraordinaria, 
realisada em 21 de Junho de 1921 

UA.PJTULO 1 

Do Clnll e ~us Hn~ 

Art.0 l." O !!Ulub de Regatas PorU> Alegre", fundado 
em 21 de ~ovembro de 188 , com a dcno
mina~ao de .. Ruder-Clu\> Porto Alegre". tem 
por fim o cullivo dos sport cm geral, e, es
pecialmente. remo e nata~o. 

Art. 0 ·> 0 O ,,Clob de Regatas Pom Alegre"' é uma 
sociedade brasileira, t\ qual poderao pcrten
cer extrangeiros. 

Art,0 a.0 O ,,Club de Regatas Porto Alegre" funcciona 
cm e<Hficio proprio, tcndo a ~ua séde nesta 
capital. 



·> 

At t.º 4.º u ,. Club de Regatas Porto Alegre·· niio tu
mará parte, oCficialmeute. ern manitestac;lic~ 
politicas nem 1 eligiosas 

Art.º fl.º O pavilbao do ,, Club de Regnta:- Poi to Ale
hrre" mostra urna estrella azul 111arinho. com 
cinco bicos, sobre um fundo hrnnco. 

~ unico. A. mesma bandeirn, mu rrata, seni o tli ... t iu
ctivo do Club. 

C.-\Pl'ITLO ll 

Dll Uh·ec·torin e l'iCUl-1 mem hrol'\ 

A rt.0 li.0 ~en\ administl ado por um preliidcnte, um 
vice-presidente, um 1.0 e 2.0 secretarios, um 
1.0 e !2.0 thesoure\ros, um insh·nctor de remo, 
um instructor dc- ntttstiio e mu zelador. * 1.º Os membros dn directoria serio cleitos an
nnalmente, cm sessi\o de asscmbléa gcrnl 
ordinaria. que se rcalisart\ na primeira quin· 
zena de Setembro. 

§ :l.º Sompre que n1gar qunlquer dos curgos da 
c\irectoria, o substituto será eleito ou nomcado: 
eleito, quando faltarem mais de li mezcs para 
findar o mandato, e nomeado. caso contrario. 

§ 3.0 A commissao de s~·ndicancia, composta de 
11uatro membros, será nomeada pela directo
ria eleita, e farii. parte da mesma. 

Art.0 7.0 Ao presidente compete: 
a) convocar, presidir e encerrar us sessi1es ele 

directoria e de asscmbléa geral ; 
li) i·epresentar o Club, nos actos externos. ou 

nomear qnem o represente : 



., .. 
e) assignur, coni o thcsoureil'o, o~ cheques 1•ara 

retiradas de dinhciro ew deposito; 
d) representar cm juizo, juntttmeote com o :ie

cretario e tbe~oureiro ; 
e) providenciar cm todos os casos urgentes, de 

competenda da directoria. scientificanclo-a na 
primeira sc:;sao; 

f) decidir. como arbitro, nos ca:ios de em¡n\tl'. 
nas sessóeil, tanto de direr.torhi como de av 
scrubléu gPral. 

Art.º 8.0 Ao Yicc-prosidente competo: 
Substituir o presidente, em todos os seu:< im
pedimentos. 

Art.º 9.0 .Ao J •0 ~ccrctuio compete: 
a) lavrar as actas de todas as ses:>oes, tazcr a 

correspondencia ~ ular pelos lirros e do
cumentos sob a sua guarda; 

b) representar cm juizo, juntamente com o ¡ll'c· 
sidente e thesourciro; 

e) fazer aos socios, admittidO!- ou licenciado::.. 
as devidas corumunica~ües ¡ 

d) substituir o ,·ice·presidente, cm !.uas falta~ e 
ircpedimentos. 

Art." 10.0 Ao '1.0 secretario compete: 
Substituir o 1.0

, em todos os scus imvedi
mentos. e auxilial-o, quando necessario fór. 
no servi~o geral do expediente. 

Art.º l t.0 Ao 1.0 thcsoureiro compete: 
a) ter sob sua guarda os lirro~ de e::.criptnra~ao 

e titulos de renda; 
b) arrecadar a renda do Clnb. depositandt• o 

saldo cm casas bancarias; 



1) assignar os cheques de retiradas de dinheiro 
cm deposito, juntamente com o presidente; 

d) participar, cm sessao de directoria, os nomes 
dos socios atrazados ~cis mezes no paga
mento de suas mcnsalidades; 

e) aprescntar, annualmcotc, A directoria, o ba
laocete da rcceita e dcspesa; 

/) representar em juizo, juntamente com o pre-· 
si<lente o 1.0 secretario. 

Arr.º 1 ~." Ao ~.0 thesoureiro compete: 
Substituir o l.<", em t-0dos os seus impedi· 
montos. 

Art.0 l:l.0 Ao instructor de remo compete: 
11) dirigir o cnsaio de remo e ensinar aos asso

ciados os primeiros <'XCrcicios; 
b) organizar gnarnii;oes, qucr para passeios quer 

para ro¡atas ; 
f) fnzer mantcr rigorosa. observancia no uni

forme; 
a) nomcar auxiliiues que julgar necessarios, e 

organizar um quadro de timoneiros; 
t) comparecer, á sédo ~ocial, todos os domingo!-.. 

Art.0 14.º A.o instructor de nata~l'io compete: 
a) instruir os socios em natac;áo, prohibindo a 

sallida oro emb.arcac;oo~ aox que nao soube
rem nadar. 

Art.º lf>.0 Ao zclador compete: 
a) ter a scu cargG e sob sua guarda todo o 

material do Clab; 
b) entender-se com o prel'idcnte, quanto ás des

pesas urgentes, que tiver de fazer. 



.Art.0 16.0 A.' directoria eru geral compete: 
a J man ter e fazer observar as disposicoes con

tidas ncstes estatatos e regulamentos ; 
bJ organizar o relatorio annual para ser aprc

sentado á asscml>léa gcral, comprehendondo 
o balancete e a demonstrac;áo da receita e 
despesa¡ 

e) reunir-se cm sossao ordinaria, uma \'ez por 
mez, e extraordinariamente, quando convo
cada pelo presidente; 

d) resolver todos os assumptos materiaes e ur
gentes, que se ofterccerem . 

.Art.0 17.0 As sessoos de directoria, para screm validas, 
é necessario que a ellas comvarei;am, pelo 
menos, oito membros. 

Árt° 18.0 Nio bavendo numero sufficicnte na primcira 
convocac;ao, na segunda fonccionará com qual
quer numero. 

CAPITCLO TII 

Dus asi;embléas ~eraes 
.Art.° 1 ~.º A a!!sembléa gerul reunir-se-al, em sessio or

dinaria, duas vczes por anno : na primeira 
quinzena de Setembro, para elei~o da nova 
directoria, e na primeira de Outubro, para 
posse da mesma. 

Art.0 20.0 As scssoes de assembléa goral funccion1mlo 
desde que a ellas compar~am, no minimo, 
15 socios quites com a tbesonraria. Nao 
havendo numero. o presidente fará a segunda 
convoca"3<>, e, ncsse caso, rcalizar-sc-ao com 
qnalquer numero de socios quit~. 



() -
An.0 :!l! A n-.,..embl¡;a geral extraordinaria será com·o

cada sempre que a diroctoria a jnlgar con
veniente, ou qoando :?O socios, quites com a 
tbc:-ouraria, reqnercrem·n'a por escripto. ex
plicando o motivo cla respectiva conYocpc;ao. 

Art.0 i~." :\s sessoes de assembléa geral ser~o annun
ciadas pela imprcosa, quatl'o dias antes da 
111\ta fixada para a sua rcalizac;ao. 

CAPITULO 1 V 

))¡\~ cathe~odas de soelo8 

Art.~ ':?:t0 lfavcrá as scguintes catbegorias lile socios: 
houorarioi,i, berufcitore~, activos, auxiliares e 
licenciados. 

a) Rcrao socios honorarios, as pc!<soas que pres
tarem valiosos sen•ic;os ao Club, e que, por 
tlroposta da directoria, em sessilo de assem-, 
blí>a geral, sejam, com delibera~ao unanimc 
considerados corno taes. 

b) Scrilo socios bcmfeitores, as pes!'Oas 11uc, a 
juizo da directoria, fizercru juz a es<-0 titulo, 
por auxilio µrestado ao Club e forem consi
derados como taos, em ses5liio de asscmbléa 
geral 

rJ Scrao socios actiro:-, as pcssoas com idadc 
nunca inferior a lG annos. que satisfizerem 
o pagamento da joia de ~:1:-.000 e mcnsali
dade de 5 .. 000. 

,1) Scriio socio~ auxiliares. as pcssoas que con
tribuirem com a joia de lO 000 e mensali
llade de 21000. 



-, 
t-J Senio socios lkendatlos, as pessoas que, re

tirando-so 1lcsta capital, no minimo por -! 
mezes, participarem a Ana ausencia, por os
cri pto, i\ direct-0ria.. 

<'APITULO Y 

Dos tliretto~ e cleYeres •lo~ socio8 

Art.0 2-J.0 Ao :-;ocio activo, quite com a thosouraria, ag. 
sisto o dircito de: 

•t) tomar parte nas sessiicg ele assernbléa geral, 
votar o ser votado ; 

u) frequentar o Club e i\.~sistir a qualquer di
vereao promovida por elle ; 

r) utilizar-se do todo o material do l'lnb: 
dJ passnr do uma catlrngoria do socio para ou-

tra, mediante partici pa1ra.o por escri pto; 
P) licenciar-so ou domittir-sc, mediante partici

pa~ao 1>or escripto; 
¡ 1 reqnerer, do accordo COUl o artigo 21.•, n 

convoca~iio de as::.:cmbléa geral extraordinaria; 
ff) alugar armarios do Club. mediante o paga

mento de :l 000 annnaes ; 
11) pedir Jiceu~a. pelo prazo winimo de seis me

ze:c-:, snjoitando-sc á dclibera~ao da directorh1, 
e ficando privado de froquentar o Club, du
rante esse periodo, semprc que, por motivo 
de ortlcm p1ivada, nao poudcr contribuir 
com a mcnsalidade da classe u que pertencc1. 
tEssa liceni:a poderá ser prorogada, mediante 
novo podido. sempre que pcnoistirem os moti
vos que a detcrwinaram). 



Art.0 l!fl.11 .A.o socio auxiliar assistc º' mc~mos direit-0~ 
do activo, coro ei:cep<;ito dos items a. e e t, 
do Art.0 24.0 • 

~ unico. Poderá utilizar-se do material do Club, ex
ceptuando o fluctuante. 

Art.0 ·!6.0 Sao devere~ dos socio~ : 

a) pagar pontualmentc as suas mensalidadel!, ou 
outro qualquer compromisso assumido peraote 
o Club ; 

b) acceitar cargos e comwissocs para que forcw 
norueados, salvo motivo de ordem privada ; 

e) indemnizar toda e qualquer avaria ou estrago 
feítos na séde ou material do Club. provada 
a sua culpabilidade ¡ 

á) pagar as mensalidl\dCS atrazadas c¡uunclo, bu· 
vendo-se licenciado, regressarem á capital antes 
do prazo mínimo de quatro mezes, cóntados !la 
data de ~na licen~a; 

e) participar, por escripto, á directoria, quando 
licenciados, o seu rcgrcs~ á capital ou a re
rnrsio á. cla~se a que perteocerem ; 

fJ restituir ao Club sen distinctivo. mediante 
in<\emniza~ao, l)Uaodo, por qualquer motivo, 
deixarem de ser socios ; 

g) renovar a loca~íio do armario, urna \'cz tintlo 
o prazo ; caso contrario, ~erá desapropriado • 

hJ cumprir. fielmente, 88 prescri~oes rle~tt·~ e:t· 
tatutos e regulamentos. 
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UAPITIJLO Yl 

Dns eltutlna<:.nt•!o; 
Art.<> 21." Sao motivo8 de climina~llo : 

a) o atrazo de seis mezes, no pagamento das 
mensalidades ; 

hJ a aggress¡¡o A. qualquer pessoa na séde social 
ou fóra della, qnando uniformizado ; 

e) a participa~ao em questoes pouco honrosas. 
~ unico. A.o socio eliminado conforme o item ,,a", as

siste o direito de reentrar para socio, sómente 
decorridos doze mezes da elata da elimina~o. 
snjeitando-so a nova vota~¡¡o, bem como ao 
pagamento dos atrazs.dos e nova joia. 

<.:APITLLO Yll 
• Dls1>osi<:o~s 2;eralt.'s 

Art 0 2~.º O Club nao ~crA dissolvido dPsde que, cw 
opposi~ii.o, hajam cinco voto~. 

Resolvida a dissolu~ao, os haveres do Club 
reverteriio cm beneficio da Santa Casa de 
Misericordia, dcsta capital, e os premios con
quistados soriio entregues á IJiga Nautica 
Rio-Granclense. 

- Art.0 :2~.0 As resoJu~oes, tanto de directoria como de 
assembléa geral, serilo, sempre, mediante vo
ta<{áo nominal. 

Art.° 30.0 Nos casos omis8os nestes estatutos e rega
lamentos, a directoria providenciará até a 
primeira sessao de assemblh geral, que re· 
solvorá definitivamente. 



10 

Art " :H.0 O ,,Regulamcnto para o~ remadores·· e o 
.,Rcgulamento do dormitorio" sao partes in
tegrautes destes estatutos. 

A1 t." 3t.0 ~ao poderá ser concedida dcmissao ou Jicenr:a 
ao c;ocio que nao estivcr quite com a thcsou
raria. 

Art.º :l:t0 Ptm\ a ndmissi\o do qualquer socio prece
derá, semprc, proposta fornecida pelo Club, 
1¡ue deverA ser prccnchida o assi!rnada, de 
proprio punho, IH~lo cnmlhiato. 

An.0 :i.t.0 ~i\o poderá sm· socio acth'o deste f"lul> a 
pessoa que, como tal, ñzer parte le outra 
~ocieclade t•ongcaere . 

..\.rt° :3:,.0 E" preciso ser ~ocio activo um anno. para 
poder ser eleito a •111nlq11cr cargo 1fa rlire
ctoria. 

Art. " :lti.0 O pavilhilo do ('lub sori\ i~ndo: • 
rl) 1111.s datas nacionacs; 
b) nos dias de festas do Club ; 
t•J l'W funeral : por CSJ)ar:o 1le tres dia:-. por fal

lccimcnto do ~ocio . 
..\.rt.0 :n.0 Os botes tomarAo como nome, o prenomc tla 

madrinha escolhida cm n~~cmbléa :!eral ex-
traordinaria. ~ 

. .\rt.0 :lK0 Estes estatutos, uma vez approvados, sú po
dcráo 8Cr reformados pela asserobléa geral 
extraordinaria para essc fim convocada, 11ua
tro aunos após a data. <lo sua approvat¡ifo. 

Art.0 :rn.0 Aos dois socios activos quo forem mais assi
duos nos exercicioH ele remo serifo conferidas, 
annualmento, dnas mcclalbas de prata: urna, 
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ao remador que tiver o maior numero de 
sabida~. durante o anno; outra, ao que ti ver 
o maior numero de sahidas, aos domingos, 
sendo, no mínimo, 2G. 

Em qualquer dos dois casos contar-se-á, 
sómcnte, urna sabida por dia. 

As cluas mcdalhas em l1ypotbcsc alguma 
¡1oderao ser conferidas ao mesmo remador. • 

·-'-9 ....... _ 



Regulameuto para os remadores 

Art.º 1.0 Os socios activos tem necessidade de saber 
nadar, sendo vedado o embarque nos bot~ 
aos que nio o souberem. 

Art.0 2.0 Nao poderá sahir bote algnm, sem levar como 
timoneiro um socio constante do quadro d• 
timoneiros organizado pelo instructor, salvo 
com especial permissao do mesmo ou dos 
seus auxiliares. 

Art. • 3.0 Todo socio é obrigado a fazer a sna apren
dizagem em assento fixo e só passará. a 
remar cm assento movel quando o instructor 
jolgal-o capaz. Os que, porém, ao entrar 
para o Club, declararcm já saber remar, só 
poderao sahir em assentos moveis, depois 
de se submetterem a examc perante o in
structor ou auxiliares . 

.i.rt.• 4.0 Depois de entrar o sol nao é permittida a 
sabida de botes, assim como a essa hora j á 
se devem ter recolbido, os que tenham sabido 
dllJ'antc o dia ; salvo cm noites de loar, e 
isto com a devida licen~a do instruct.or ou 
de seus auxiliares. 
~estes cxercicios nocturnos, toda a tripu

la~áo é responsavel por qualquer avaria. 
Art.º f>.0 As ordens dos timoneiros deverao ser rigo

rosamente cumpridas. Em caso de desobe
diencia, o remador incorrerá nas seguiot~ 
penas : 



a) admoesta<;áo do instructor e observa~ao no 
Ji11ro de sahidas; 

b) na reincidencia, será suspenso por tres mozes ¡ 
e) repetindo-~e. ainda, a falta, será expulso do 

Club. 
Art.1• 6.0 Os botes sao privativo-; dos -;ocios do Club, 

nio podcndo nelles embarcar· 
lt) as pessoas propostas para socios e ainda 

náo acceitas; 
bJ as pessoas pertencente~ a outras sociedades 

desta capital. 
~ unico. Os forasteiros, que souberem remar, poderáo 

embarcar nos botes, sujeitando·sc, porém, ao 
presente rcgulamento. 

Art.° 7.0 O instructor ou seus auxiliares sáo os unicos 
que tem o direito de cscolher as goarni~es 
para os botes e f azer soa distriboi~. sendo 
todos os socios obrigaclos a respeitar o com
prir incontinente as suas orden~. 

Art.O Kº Durante as viagcns, os timoneiros Sio respon
saveis por quaesquer occorrencias e sAo abri
gados a justlficarem-se na primeira scssio 
de direct-0ria1 caso tenha acontecido alguma 
cousa projuclicial ao Club ou ás soas pro
priedades. 

Are.• 9.0 Em caso de avaria, a directoria deciclirá se 
a tripula~ deve inclemnizal-a e fi:tará o 
quantum . 

.Art.0 10.• Só é permittido aos remadores embarcarem 
nos botes devida.ment,e uniformizados. 

O uniforme do Club é o segointe: 
a) calcao azul marinho; 



lJ) camiseta branca. C'Om estrella azul mariuho 
no peito; 

e) :<a patos com sola de borracha; 
d; chapeo de fazenda azul marinho; 
e) cinto azul * unico. Tratando-se de rcprescnta~:1o externa, cm 

nractcr official, o remador é obrigado a tra
jar cal~ao e chapeo branco:::. 

Art.° 11.0 Os ~cios que o qujzercm, poderáo deixar a-. 
p~as do seu uniforme no Club, dcvendo, 
porém, marral·as convenientemente. 

Art.º 12.0 Os timoneiro:-; sao obrigados a fazer os Jan· 
c;amentos de suas tripula~oe!!, no Livro de 
sahidas, mencionando o destino, antes M 

. cada partida. 

Regulamento do dormitorio 

Art.0 1.0 E' obriga~ilo dos socio..; portarem-sc colll a 
devida docencia e acatamonto aos estatuto~ 
e rcgulamentos em vigor. 

Are.º ·> 0 O dormitorio é privativo dos ..;ocios activos. 
só podenllo nelle pernoitar as tripulai;i'ies 
combinadas para remar de madrugada. 

Art.' iJ.0 'rodas ossas clisposi~oes devem ser rigorosa
mente cuw pridas; qualqner inobservancia será 
punida com as penas do Art.0 5.0 do ,. Regu
lamento dos Remadores·¡. 



OTHELO UOSA, ot'ttclnl J>rivath'o <lo lte
dstl·o Es1>eciul. nu sfde <lo munkit>io 
•le Porto Aleg1·('. 

t 'ertifico que á tls. 2 e , .. do lino n.0 1, de rcgi::,
tro de sociedades civis, fiz, om l!l de Abril de 1917, a 
inscrip~ao da socicdade denominada "Club de Regata:. 
Porto alegre", de conformidade com os respectivos c::.
tatuto~. neste cartorio archivados. 

Certifico mais que arclJivei tambem um excmplar 
do n.0 no, de 18 do mesmo mez e anno, do jornal ,,A 
Federa.i;ao", no qual foram, em extracto, publicado::
:iquellcs estatutos. 

Eu. Gil Saint-Martin Ribciro, ajudantc do official. 
o escrevi. E ea, Otbelo Rosa, official do Registro E ... -
pecial, subscrcvo e assigno. 

Porto Alegro, (sobre 400 réis de sello cstndoal) 
:!8 de Oatuhro de J 921. 

Q. official, (assignado) Othelo llo:-.a. 



Directoria para o extwcicio de 
1921 a 1922 

Carlos Drügg F.0 • 

Frcd. G. Bins . . 
Arthur Panitz . . 

Presidente 
Vice presidente 

1.0 tbesoureiro 
Osear Di~ Campos . 2.0 ,, 
Oswaldo G. Pedreira 
Cyro Mena . 
Osear Bins ... 

Urbano Peró . . . 

Manoel D. :Mazza. 

1.0 secretario 

,. 
Instructor de remo 

., do natac;ao 
Zelador 


