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ATA DA is SSSSÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO SSPSCIAL DA FAIXA DE 

FRONTEIRAS. DURANTE O ANO DS MIL NOVECENTOS E CINQtlSNTA S DOIS. 

Aos sete dias do mês de janeiro do ano de mil novecentos 
e cinquenta e dois, na sua sede, na rua Cândido Mendes número du
zentos e dezoito, reuniu-se sob a presidência do senhor General de 
Brigada Cyro Espirito Santo Cardoso, a Comissão Especial da Faixa 
ie Fronteiras, com a presença dos senhores General de Divisão, da 
Reserva, Raul Silveira de Mello, doutores Dulphe Pinheiro Machado, 
Moacir Silva, Theodoro Arthou, Ulpiano de Barros, membros, e José 
de Moraes Dias, Secretário. 

As quatorze horas e trinta minutos, o senhor Presidente 
considerou aberta a sessão e mandou lêr a ata da sessão anterior, 
que foi aprovada. 

Na primeira parte da ordem do dia foram distribuidos os 

seguintes processos: Gen. Raul Silveira de Mello, números 461/51, 

462/51, 463/51, 464/51 e 472/51; Dr. Ulpiano de Barros, números 

385/51, 386/51, 420/51, 467/51, 479/51 e 482/51; Dr. Moacir Silva, 

números 369/51, 468/51, 473/51, 474/51, 476/51 e 480/51; Dr. Theo

doro Arthou, números 355/51, 421/51, 477/51, 478/51 e 484/51. 

Na segunda parte da ordem do dia, o senhor Presidente sub 
meteu à discussão e votação do plenário os pareceres constantes di
go os pareceres dos processos constantes da pauta. Findos os deba 
tes, a Comissão decidiu: 

- processo n 2 344/51, da Sociedade Brasileira de Imóveis 
Limitada e da Sociedade Brasileira de Mineração Limitada, sediadas-
nesta Capital, sôbre concessão de autorização para pesquisa de mi-
Aiérios, na faixa de 66 quilómetros da fronteira, sem audiência des 
A^ômissão Especial. - Vista ao Dr. Theodoro Arthou. - Relator: -

Y 

^ J^én. Raul Silveira de Mello; 

j t / ^ - processo n 2 356/51, de Prestes Eugenio de Lima, brasi

leiro, solicitando autorização para aforar terras situadas no muni 

cípio de Fóz do Iguaçu, Paraná. - Nada há que opor quanto à segu

rança nacional. - Relator: Dr. Theodoro Arthou; 

- processo n 2 459/51, de Hans Bossard, suiço, solicitan-
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do autorização para adquirir terras situadas em Bagé, Rio Grande 
do Sul. - Deferir. - Relator: Dr. Theodoro Arthou; 

- processos números 357, 358, 362, 363, 364, 374 e 384, 
todos de 1 951, respectivamente de José Antonio dos Santos, Aris 
tides Carvalho de Oliveira, Carlos Antonio Recalde, Newton Ribei 
ro da Catta Preta, José Sommer, Adauto da Silva Rocha e SUIÍDO PTa 
vio Sommer, brasileiros, solicitando autorização para aforarem 
terras situadas no município de íóz do Iguaçu, Paraná. - Nada há 
que opor quanto à segurança nacional. - Relator: Dr. Ulpiano de 
Barros; 

- processos números 365, 366, 368, 370, 371, 373, 382 

e 383, todos de 1 951, respectivamente de Julio Moacir Guimarães, 

Carlos Xavier de Miranda, Smesto Fiechter, Nivaldo Nogueira, Eu 

lampio Joaquim de Oliveira, Rubens Sommer, Evelazio Augusto Bley 

e Aníbal Carvalho de Aguiar, brasileiros, solicitando autoriza

ção para aforarem terras situadas no raunicípio de Fóz do Iguaçu, 

Paraná. - Nada há que opor quanto à segurança nacional. - Rela

tor: Dr. Moacir Silva. 

Is dezesseis horas foi encerrada a sessão, sendo marca 
da outra para o dia quatorze de janeiro corrente, 

B, para constar, foi lavrada a presente ata, que vai 

assinada pelo senhor Presidente e pelo Secretário da Comissão. 

C P^^ente^r^rS^rPr^ 

Secretário da C.E.F,/. 



I H DA 21 SESSÃO ORDINÍRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA FAIXA DE 

FRONTEIRAS. DURANTE O ANO DE MIL NOVECENTOS E j3ÍNQ(l̂ NTA S DOIS. 
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Aos quatorze dias do raês de janeiro do ano de rail nove 

centos e cinqiiênta e dois, na sua sede, na rua Cândido Mendes nd 

mero duzentos e dezoito, reuniu-se sob a presidência do senhor 

Oeneral de Brigada Cyro Espirito Santo Cardoso, a Coraissão Espe

cial da Faixa de Fronteiras, com a presença dos senhores General 

de Divisão, da Reserva, Raul Silveira de Mello, doutores Dulphe 

Pinheiro Machado, Moacir Silva, 'Theodoro Arthou, Ulpiano de Bar

ros, raerabros, e Jos-é de Moraes Dias, Secretário. 

Ãs quatorze horas s trinta minutos, o senhor Presiden

te considerou aberta a sessão e mandou lêr a ata da sessão ante

rior, que foi aprovada. 

Na priraeira parte da ordem do dia foram distribuidos 

os seguintes processos: Gen. Raul Silveira de Mello, números ... 

493/51, 494/51, 495/51, 8/52 \ 9/52; Dr. Ulpiano de Barros, núme 
ros 417/51, 496/51, 497/51, 498/51 e 499/51; Dr. Dulphe Pinheiro 

Machado, números 2/52, 3/52, 4/52, 5/52 e 6/52; Dr. Moacir Silva, 

números 246/51, 490/51, 13/52, 14/52 e 15/52; Dr. Theodoro Ar

ou, números 408/51, 409/51, 486/51, 491/51 e 492/51. 

Na segunda parte da ordem do dia, o senhor Presidente 

submeteu à discussão e votação do plenário os pareceres dos pro

cessos constantes da pauta. Findos os debates, a Comissão deci

diu: 

- processos ns. 463/51 e 464/51, respectivamente de Ha 

milton Pospissil e Alcino Monteiro Alves, brasileiros, solicitan 

do qutorização para aforarem terras situadas no raunicípio de Fóz 

do Iguaçu, Paraná. - Nada há que opor quanto à segurança nacio -

nal. - Relator: Gen. Raul Silveira de Mello; 

- processos ns. 369/51 e 476/51, respectivamente de Re 

gina Maria Lobo da Costa e Eurico Cesar de Almeida, brasileiros, 

solicitando autorização para aforarem terras situadas no municí

pio de Fóz do Iguaçu, Paraná. - Nada há que opor quanto à segu

rança nacional. - Relator: Dr. Moacir Silva; 



- 2 -

VJ 

- processos ns. 385/51 e 386/51, respectiTamente de Ri 

cardo Fiechter e Marlo Afonso Alves de Camargo,/'brasileiros, so-

licitando autorização para aforarem terras situadas no município 

de Fóz do Iguaçu, Paraná. - Nada há que opor quanto à segurança 

nacional. - Relator: Dr. Ulpiano de Barros; 

- processos ns. 461/51 e 462/51, respectivamente de 

Bento Nogueira da Costa e José Nogueira la Costa, brasileiros, 

solicitando autorização para ocuparem terras situadas no municí

pio de Guajará-Mirim, Território Federal do Guaporé. - Nada há 

que opor quanto à segurança nacional. - Relator: Gen. Raul Silvei 

.ra de Mello; 

- processo n Q 420/51, de Otto Loeffler, alemão, pedin

do autorização para adquirir terras situadas em Bagé, Rio Grande 

do Sul. - Deferir. - Relator: Dr. Ulpiano de Barros; 

- processo n 2 467/51, de Monti, Knabe & Cia. Ltda.,fir 

ma estabelecida em Pelotas, Rio Grande do Sul, com o comércio de 

artigos de eletricidade, pedindo autorização para alterar seu 

contrato social. - Baixar em diligência para que o sócio Curt 

Knabe faça prova de ter se naturalizado brasileiro. - Relator: 

Dr. Ulpiano de Barros; 

- processo n 2 468/51, de Jamil Georges, libanês, soli-

itando autorização para se estabelecer com panificação e arma

zém de secos e molhados, em Ponta Porã, Mato Grosso. - Baixar em 

diligência para que a Prefeitura informe se o têrço destinado a 

estrangeiros, nesse ramo ie negócio, ainda comporta o novo esta

belecimento. - Relator: Dr. Moacir Silva; 

- processo n 2 472/51, de "Moinho,>Matogrossense S.A." , 

solicitando autorização para se estabelecer com indústria moagei 

ra do trigo e produtos correlatos, em Corumbá, Mato Grosso. - De 

feri r . - Relator: Gen. Raul Silveira de Mello; 

- processo n 2 473/51, de João de Gouveia, português, 

pedindo autorização para se estabelecer com o ramo de barbearia, 

em Rio Grande, Rio Grande do Sul. - Deferir. - Relator: Dr. Moa

cir Silva; 

- processo n 2 474/51, de Antonio Pawlas, polonês, pe

dindo autorização para explorar, ou continuar explorando, a in-
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dústria agrícola, principalmente a orizicultura, no município de 

Livramento, Rio Grande do Sul. - Baixar em diligência para que o 

requerente faça prova de possuir, ou de ter arrendado, as terras 

em que exerce sua atividade, bem corao da extensão e localização 

das mesraas. - Relator: Dr. Moacir Silva; 

- processo n g 479/51, de Irmãos Barros & Cia. Ltda.,fir

ma estabelecida em Corumbá, Mato Grosso, cora indústria de char

que, solicitando autorização para modificar seu contrato social. 

Baixar em diligência para que a requerente junte ao processo pro 

va de quitação com o serviço militar dos sócios masculinos e pro 

va de nacionalidade das sócias. - Relator: Dr. Ulpiano de Barros; 

- processo n 2 480/51, de Marcelino Ramires, paraguaio, 

pedindo autorização para se estabelecer com o ramo de pensão, em 

Fóz do Iguaçu, Paraná. - Deferir. - Relator: Dr. Moacir Silva; 

- processo n 2 482/51, de Celedonia Morinigo Penha, pa

raguaia, solicitando autorização para se estabelecer cora o rarao 

de bar, em Pôrto Esperança, município de Corumbá, Mato Grosso. -

Deferir. - Relator: Dr. Ulpiano de Barros. 

).s dezesseis horas foi encerrada a sessão, sendo raarca 

da outra para o dia vinte e ura de janeiro corrente. 

E, para constar, foi lavrada a presente ata, oxue vai 

assinada pelo senhor Presidente e pelo Secretário da Comissão. 

Secretário da C.E.F.F. 



ATA DA 3ã gSSSÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA FAIXA DE 

FRONTEIRAS, DURANTE O' ANO DE MIL NOVECENTOS E CINQUEIíTA S DOIS, 
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Aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano de mil no
Tecentos e cinquênta e dois, na sua sele, na rua Cândido Mendes 
número duzentos e dezoito, reuniu-se sob a presidência do senhor 
General de Brigada Cyro Espirito Santo Cardoso, a Comissão Espe
cial da Faixa de Fronteiras, com a presença dos senhores General 
de DiTisão, da Reserva, Raul SilTèira de Mello, doutores Dulphe 
Pinheiro Machado, Moacir SilTa, Theodoro Arthou, Ulpiano de Bar
ros, membros, e José de Moraes Dias, Secretário. 

As quatorze horas e trinta minutos, o senhor Presidente 
considerou aberta a sessão e mandou lêr a ata da sessão anterior, 
que foi aproTada. 

Na primeira parte da ordem do dia foram distribuidos os 

seguintes processos: Gen. Raul SilTeira de Mello, números 299/47 

(cópia) e 20/52; Dr. Ulpiano de Barros, números 448/45, 79/49,80/ 

49, 31/49, 93/49, 325/49 e 377/50; Dr. Dulphe Pinheiro Machado, nú 

meros 10/52 e 11/52; Dr. Moacir SilTa, números 198/43 (cópia), 73/ 

47 e 303/50; Dr. Theodoro Arthou, número 7/52. 

ta_jejguiidau-papW-4a ordem do dia, o senhor Presidente 

submeteu à discussão s Totação do plenário os pareceres dos pro

cessos constantes da pauta. Findos os debates, a Comissão deci

diu: 

- processo n 2 246/51, de Schafik Chedid Kurban, libanês, 
pedindo autorização para continuar funcionando com o coraércio de 
fazendas e miudezas era São Gabriel, Rio Grande do Sul. - Deferir. 
Relator: Dr. Moacir SilTa; 

- processo n 2 417/51, de Moretti & Cia., solicitando au 

torizaçâo para continuar funcionando cora o coraércio de secos e rao 

lhados por atacado, era Itaqui, Rio Grande do Sul. - ArquiTar, era 

Tirtude da firma ter sido extinta. - Relator: Dr. Ulpiano de Bar

ros; 

- processo n 2 421/51, de Oronibal Mártir Brufao, urugu

aio, pedindo autorização para registrar terras situadas era Bagé, 
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Rit) Grande do Sul. - Deferir. - Relator: Dr. Theodoro Arthou; 

- processo n- 478/51, de Bibiano Lascombe, uruguaio, so 
licitando autorização para se estabelecer cora o ramo de secos e 
raolhados e engarrafamento de bebidas, era Livraraento, Rio Grande 
do Sul. - Deferir. - Relator: Dr. Theodoro Arthou; 

- processo nQ 434/51, de Reparadora de Calçados Soliraar 
Ltda., pedindo autorização para se estabelecer cora o coraércio de 
consertos e reparos de calçados, em Pelotas, Rio Grande do Sul. -
Baixar era diligência a fim de que os sócios brasileiros cora menos 
de 45 anos de idade apresentem prova de quitação com o serviço mi 
l i t a r . - Relator: Dr. Theodoro Arthou; 

- processo n 2 490/51, de Hildebrando Machado Pereira, 

residente era Dora Pedrito, Rio Grande do Sul, pedindo retificação 

de autorização. - Deferir. - Relator: Dr. Moacir Silva; 

- processo n 2 499/51, de Antonio Leraes, libanês, pedin

do autorização para se estabelecer com fábrica de sabão e importa 

ção e exportação em geral, era Uruguaiana, Rio Grande do Sul. - De 

ferir quanto à indústria de sabão s baixar era diligência quanto ao 

ramo de importação e exportação era geral, para que a Prefeitura 

informe o número ds estrangeiros e o de brasileiros estabelecidos 

individualmente cora êsse último género de negócio. - Relator: Dr. 

Ulpiano de Barros; 

- processo n- 2/52, le Indústria de Bebidas Natural Li

mitada, solicitando autorização para se estabelecer cora fabrica -

ção de bebidas em geral, compra e venda, engarrafamento de bebi -

âas cora e sera álcool, era Xapecó, Santa Catarina. - Deferir. - Re

lator: Dr. Dulphe Pinheiro Machado; 

- processo n 2 13/52, de Gorporales & Braz Ltda., pedin

do autorização para se estabelecer com o ramo de bar Q especiali

dades, em Livraraento, Rio Grande do Sul. - Baixar era diligência pa 

ra que o sócio Yelocino Braz Gallo apresente prova de quitação 

cora o serviço militar. - Relator: Dr. Moacir Silva; 

- processo n 2 14/52, de Fábrica de Fumo São Martin Ltda., 

solicitando autorização para se estabelecer com o comércio de ela 

boração de fumo, em Bagé, Rio Grande do Sul. - Deferir.' - Relator: 

Dr. Moacir Silva; 

- processos números 493, 494 e 495, todos de 1951, res-
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pectivamente de Joaquim Silveira, Gentil Nogueira Paes e Mathias 
Heibel, brasileiros, pedindo autorização para aforarem terras si 
tuadas no município de Fóz do Iguaçu, Paraná. - Nada há que opor 
quanto à segurança nacional. - Relator: Gen. Raul Silveira de Mel 
lo; 

- processos números 496, 497 e 493, todos de 1951, res 
pectivamente de Ubirajara Brandão, Antonio Vicente de Lima e An
tonio Avelino das Neves, brasileiros, solicitando autorização pa 
ra aforarem terras situadas no município de Fóz do Iguaçu, Para
ná. - Nada há que opor quanto à segurança nacional. - Relator: 
Dr. Ulpiano de Barros; 

- processo n e 355/51, de Antonio Leopoldo dos Santos, 

brasileiro, pedindo autorização para aforar terras situadas no 

município de Fóz do Iguaçu, Paraná. - Nada há que opor quanto à 

segurança nacional. - Relator: Dr. Theodoro Arthou; 

- processo n 2 477/51, de Salomão Axelrud, brasileiro, 

solicitando autorização para aforar terras situadas no município 

de Fóz do Iguaçu, Paraná. - Nada há que opor quanto à segurança 

nacional, devendo, entretanto, a Delegacia do Serviço do Patrimô 

nio da União no Estado do Paraná, órgão que encaminhou o proces-

exigir do requerente a prova ae quitação com o serviço mili 

tar. - Relator: Dr. Theodoro Arthou; 

- processo n 2 3/52, de Antonio Nogueira da Silva, bra
sileiro, pedindo autorização para continuar ocupando um lote de 
terras situado no município de Guajará-Mirim, Território Federal 
do Guaporé. - Baixar em diligência no sentido de ser ouvido o 
Serviço do Patrimônio da União. - Relator: Dr. Dulphe Pinheiro 
Machado; 

- processo n 2 4/52, de Silvino Gomes da Costa, brasilei 

ro, pedindo autorização para continuar ocupando um lote de ter

ras situado no município de Guajará-Mirim, Território Federal do 

Guaporé. - Nada há que opor quanto à segurança nacional. - Rela

tor: Dr. Dulphe Pinheiro Machado; 

- processos números 5/52 e 6/52, respectivamente de 
Glícera Gomes da Silva e Francisco Nogueira Paes, brasileiros, 
solicitando autorização para aforarem terras situadas no municí-
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pio de Fóz do Iguaçu, Paraná. - Nada há que opor quanto à segu

rança nacional. - Relator: Dr. Dulphe Pihheiro Machado; 

- processo n 9 449/51. - A Comissão aprovou a sugestão 
contida na alínea a do parecer do relator, General Raul Silvei

ra de Mello, nos seguintes termos: "digne-se S. Excia. (Sr. Mi

nistro da Agricultura,) solicitar ao Governador do Mato Grosso 

cela ao Ministério da Agricultura, a título de reserva flores -

ta l , para aproveitá-los oportunamente como melhor convier ao 

destino técnico cultural e histórico, aqueles núcleos de anti

gos cafesais do município de Vila-Bela. 

• l s dezesseis horas foi encerrada a sessão, sendo mar
cada outra para o dia vinte e oito de janeiro corrente. 

E, para constar, foi lavrada a presente ata, que vai 
assinada pelo senhor Presidente e pelo Secretário da Comissão. 

sidente .F.F. 

K 

Secretário da C.E.F.F. 
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ATA DA 4^ SESSÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA FAIXA DE 

FRONTEIRAS. DURANTE O ANO DE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS. 

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de mil 

ovecentos e cinquenta e dois, na sua sede, na rua Candido Men

des numero duzentos e dezoito, reuniu-se sob a presidência do se 

nhor General de Divisão, da Reserva, Raul Silveira de Mello, no 

iaapedimento ocasional do senhor General de Brigada Cyro Espirito 

Santo Cardoso, a Comissão Especial da Faixa de Fronteiras, coai a 

presença dos senhores doutores Dulphe Pinheiro Machado, Theodoro 

Arthou, Moacir Silva, Ulpiano de Barros, membros, e José de Mo

raes Dias, Secretário. 

Às quatorze horas e t r i n t a minutos, o senhor Presiden 

te considerou aberta a sessão e mandou lêr a ata da sessão ante

r i o r , que f o i aprovada. 

Na primeira parte da ordem do dia foram distribuidos 

os seguintes processos: Gen. Raul Silveira de Mello, núnero 25/ 

52; Dr. Ulpiano de Barros, núnero 24/52; Dr. Moacir Silva, núme-

405/51; Dr. Dulphe Pinheiro Machado, núnero 25/52; Dr. Theodo 

ro Arthou, núoiero 22/52. 

Ainda na primeira parte da ordem do dia a Comissão de 

cidiu enviar oficio ao senhor Diretor do Serviço do Patrimônio 

da União comunicando que, impressionada com o grande número de 

pedidos de concessão de terras, na faixa de fronteiras, delibe

rou solicitar-lhe seja incluída nos contratos uma cláusula pela 

qual fiquem os concessionários obrigados a fazer o aproveitamen

to racional das terras, dentro de três anos, sob pena de caduci

dade das concessões. 

A seguir, o doutor Dulphe Pinheiro Machado levantou a 

seguinte questão de ordem: se a mulher casada pelo regime da co

munhão de bens, e os filhos menores, podem obter concessões sepa 

radamente, de modo que no conjunto se elevem a mais de dois mil 
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hectares, o que lhe parece contrariar o espírito do parágrafo úni 

co do artigo 3fi do decreto-lei nfi 1 968, de 1? de Janeiro de 1940. 

A Comissão, por solicitação do doutor Theodoro Arthou, decidiu a-

diar o exame do assunto. 

Na segunda parte da ordem do dia, o senhor Presidente 

submeteu à discussão e votação do plenário os pareceres dos pro

cessos constantes da pauta. Findos os debates, a Comiss~ao deci

diu: 

- processo n« 403/51, de Alonso & Lins Ltda., firma es

tabelecida em Corumbá, Mato Grosso, com o ramo de importação e 

exportação, pedindo autorização para alterar seu contrato social. 

Deferir. - Relator: Dr. Moacir Silva; 

* - processo nc 15/52, de Bisio ác Cia. Ltda., solicitando 

autorização para se estabelecer com o ramo de bazar, especialida

des e artigos elétricos, em Livramento, Rio Grande do Sul. - Defe 

r i r . - Relator: Dr. Moacir Silva; 

- processos ns. 10/52 e 11/52, respectivamente de Rosa

ria Herrera das Neves e Antonio Avelino das Neves Filho, brasilei 

ros, Dedindo autorização para aforarem terras situadas no municí -

/ M o de Foz do Iguaçu, Paraná. - Adiar o julgamento. - Relator: Dr. 

^/Dulphe Pinheiro Machado; 

- processo n* 75/47, de Pedro Ale, sírio, pedindo auto

rização para adquirir terras situadas em Ponta Porã, Mato Grosso. 

Aguardar o decurso do prazo de tres mêses da última diligência. -

Relator: Dr. Moacir Silva; 

- processo n» 303/50, de Jacintho dos Santos & Cia., pe 

dindo concessão de terras situadas no município de Oiapoque, Ter

ritório Federal do Amapá. - Aguardar o decurso do prazo de três 

mêses da última diligência. - Relator: Dr. Moacir Silva; 

- processo n^ 198/43 (cópia), de Almeida Ale, sírio, pe 

dindo autorização para continuar funcionando com comércio ambulan 

te, em Sena Madureira, Território Federal do Acre. - Renovar a d i 
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ligência vor via aérea. - Relator: Dr. Moacir Silva; 

- processo n^ hhS/kS, de João Vitor Medina, argentino 

pedindo reconsideração do ato desta Comissão Especial, que lhe 

indeferiu o requerinento para continuar a negociar individualmen 

te, como sucessor da firma F i l a r d i ác Cia. Ltda., com o mesmo ra

mo de negocio - bar e restaurante - em Corumbá, Mato Grosso. 

Cassar a licença concedida em sessão de 2? de setembro de 1 9^5, 

tendo em vista que o requerente não cumpriu a condição de admi

t i r , no prazo de um ano, sócio brasileiro. - Relator: Dr. Ulnia-

no de Barros; 

- processo números 79/49, 80/49 e 81/49 (cópias), res 

pectivamente de João Vicente Colla, Manoel Ortega e Carlos Colla, 

brasileiros, pedindo autorização para adquirirem terras situadas 

em Clevelãndia, Paraná. - Baixar em diligência para que a Secre

taria da Agricultura, Indústria e Comércio do Estado se digne pro 

videnciar no sentido de serem reconstituídos os processos, que 

foram extraviados. - Relator: Dr. Ulpiano de Barros; 

- processo n» 93/49, de iadeireira Industrial Xanxerê 

^íida., pedindo autorização para se estabelecer com industrializa 

ção, compra, venda e exportação de madeira de pinho, em Xapecó, 

Santa Catarina, e Clevelãndia, Paraná. - Conceder mais sessenta 

dias de prazo para satisfação da exigência desta Comissão Espe

c i a l , findo o qual deverá ser cassada a autorização, se a firma 

não houver atendido. - Relator: Dr. Ulpiano de Barros; 

- processo n« 377/50, de Anete Cordeiro Saldanha, me

nor, representada por seu pai, Paulo Saldanha Sobrinho, brasilei 

ro, pedindo autorização para ocupar um lote de terras situado em 

Guajará-Mlrlm, Território Federal do Guaporé. - Arquivar, por f a l 

ta de esclarecimentos solicitados reiteradas vezes. - Relator: 

Dr. UlDiano de Barros; 

- processo n 8 525/49, de Lundgren Irmãos Tecidos S/A., 

pedindo autorização para funcionar na faixa de fronteiras. - Bai 

\ 
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xar em diligência. - Coinunicar à firraa que a Comissão lhe conce

deu o prazo de t r i n t a dias para transformar as suas ações ao por 

tador em nominativas, sob pena de nova sanção. - Relator: Dr. Ul

piano de Barros. 

As dezesseis horas f o i encerrada a sessão, sendo mar

cada outra para o dia t r i n t a e um de Janeiro corrente. 

E, para constar, f o i lavrada a presente ata, que vai 

assinada pelo senhor Presidente e pelo Secretário da Comissão. 

Presidente da C.E.F.F 

Secretario da C.E.F.F, 



dvl&l' i) f / r 

kU DA 5« SSS320 ORDIIWRIA DA COMISSÃ ECIAL DA FAIXA Dl 
FBOiITEISAS, DURA1ITB O AHO DE MIL ITOVSCÊ TOS E CIlètÍEíITA E DOIS 

r 

Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de mil no 

vecentos e cinquênta e dois, na' sua sede, na rua Cândido Mendes 

número duzentos e dezoito, reuniu-se sob a presidência do senhor 

General de DiTisão, da Reser-Ta, Raul SilTeira de Mello, no impedi 

mento ocasional do senhor General de Brigada Cyro Espirito Santo 

ij Cardoso, a Comissão Especial da Faixa de Fronteiras, com a presen 

ça dos senhores doutores Dulphe Pinheiro Machado, Moacir SilTa, 

Theodoro Arthou, Ulpiano de Barros, membros, e José de Moraes Di

as, Secretário. 

As quatorze horas e trinta minutos, o senhor Presidente 
considerou aberta a sessão e mandou lêr a ata da sessão anterior, 
que foi aproTada. 

Sa primeira parte da ordem do dia o doutor Theodoro Ar
thou solicitou ao senhor Presidente da Comissão prorrogação do 
prazo, por quinze dias, para apresentar seu parecer no processo 
número 344/51, do qual tsTe Tista, o que foi concedido. 

lia segunda parte da ordem do dia, o senhor Presidente 
•meteu à discussão e Totação do plenário os pareceres dos pro

cessos constantes da pauta. Findos os debates, a Comissão deci-
/diu: 

- processo n Q 299/47 (cópia), de João Pedro Gay, denun

ciando concessão de licença de ocupação de terras, no extinto Ter 

ritório Federal de Ponta Porã, a estrangeiros, sem autorização do 

GoTêmo Federal. - Baixar em diligência para ser reiterado o pedi 

do de esclarecimentos. - Relator: Gen. Raul SilTeira de Mello; 

- processo n Q 7/52, de Danilo Rodrigues Gomes, brasilei 

ro, pedindo autorização para aforar terras situadas no municí -

pio de Fóz do Iguaçu, Paraná. - Baixar em diligência para que a 

Delegacia do Serviço do Patrimônio da União informe se o interes

sado é raaior. - Relator: Dr. Theodoro Arthou; 

- processos ns. 10/52 e 11/52, respectiTamente de Rosa

ria Herrera das UTeres e Antonio ATelino das NeTes Filho, brasilei 
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ros, pedindo autorização para aforar terras situadas no município 

de Fóz do Iguaçu, Paraná. - Continuar com o julgamento adiado. -

Relator: Dr. Dulphe Pinheiro Machado; 

- processo n 2 20/52, de José Candia & Cia., solicitan

do autorização para se estabelecer com o comércio de automÓTeis, 

peças e acessórios, gazolina, lubrificantes, louças, material e-

létrico e demais artigos ligados ao ramo, oficina mecânica p ara 

consertos s pinturas ds automÓTeis e geladeiras, em Corumbá, Mato 

Grosso. - Deferir. - Fielator: Gen. Paul Silveira de Mello; 

- processo n 2 22/52, de Sulogia Peduzinda Fernandez Bar 

berena, uruguaia, pedindo autorização para transcrever título de 

terras situadas sm Santa Vitória do Palmar, Eio Grande do Sul. -

Deferir. - Relator: Dr. Theodoro Arthou; 

- processo n 2 24/52, de João David de Olivaira, brasi
leiro, pedindo autorização para aforar terras situadas no municí
pio de Fóz do Iguaçu, Paraná. - liada há que opor quanto à seguran 
ça nacional. - Relator: Dr. Ulpiano de Barros; 

- processo n 2 25/52, de Torres & Baranano, Ltda., pedin 
do autorização para se estabelecer com o comércio de secos e mo
lhados, fazendas e ferragens, em Bagé, Rio Grande do Sul. - Defe
r i r . - Relator: Gen. Raul Silveira de Mello. 

Is dezasseis horas foi encerrada a sessão, sendo marca
da outra uara o dia quatro de fevereiro próximo futuro. 

S, para constar, foi lavrada a presente ata, que vai as 
sinala pelo senhor Presidente e pelo Secretário da Comissão. 

Secretário da C.E.F.F. 



IM M l í SESSÃO OxWritoA DA COMISSÃO SSFSQI 
FRONTEIRAS, DURANTE O ANO DS MIL NOVECENTOS 

DA FAIXA DS 

'ENTA E DOIS. 

Aos quatro dias do mês de fevereiro/do ano de mil nove-

centos e cinqíienta e dois, na sua sede, na ima Cândido Mendes, núme 

ro douzentos e dezoito, reuniu-se sob a presidência do senhor Gene

ral de DiTisão, da Reserra, Raul Silysira de/Mello, no impedimento 

ocasional do senhor General de tírigada Cyro Espirito Santo Cardoso, 

a Comissão Especial da Faixa de Fronteiras, com a presença dos senho 

res doutores Dulphe Pinheiro Machado, Moacir SilTa, Theodoro Arthou, 

Ulpianode Barros, membros, e José de Moraes Dias, Secretário. 

Às quatorze horas e trinta minutos, o senhor Presidente 
considerou aberta a sessão e mandou ler a ata da sessão anteriai; 
que foi aprovada. 

Na priraeira parte da ordem do dia forara distribuidos os 
seguintes processos: Dr. Moacir Silva, números 198/43, 73/47 e 468/ 
51. 

Na segunda parte da ordem do dia r o senhor Presidente 

submeteu à discussão e votação do plenário os pareceres dos proces

sos constantes da pauta. Findos os debates, a Coraissão decidiu: 

- processo n 2 409/51, de Ally Josephina Jonscher Muller, 

brasileira, solicitando autorização para aforar terras situadas em 

Fóz do Iguaçú, Paraná. - Nada há que opor quanto à segurança nacio

nal. - Relator: Dr. Theodoro Arthou; 

- processo n 2 457/51, de Abero & Salmentão Ltda., pedin 
do autorização para se estabelecer com o coraércio de secos e raolha

dos, fazendas e miudezas, era Bagé, Rio Grande do Sul. - Deferir. -

Relator: Gen. Raul Silveirà de Mello; 

- processo n 2 458/51, de Candido Barreiro Cuadro, uru -
guaio, solicitando autorização para arrendar terras situadas era Ba
gé, Rio Grande do Sul. - Deferir. - Relator: Gen. Raul Silveira de 
Mello; 

- processo n 2 460/51, de Alfredo Alves Batista, brasilei 

ro, pedindo autorização para ocupar terras situadas era Pôrto Vellho, 

Território Federal do Guapofé. - Nada há que opor quanto à segurança 

nacional. - Relator: Gen. Raul Silveira de Mello; 
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- processo n 2 486/51, de Zulima de Souza Mendes, brasi-
leira,. solicitando autorização para ocupar terras situadas no Terri
tório Federal do Guaporé. - Nada há que opor quanto à segurança na
cional. - Relator: Dr. Theodoro Arthou; 

- processo n 2 491/51, de Jacintho Pereira Mesquita, uru
guaio, pedindo autorização para adquirir terras situadas em Bagé,Rio 
Grande do Sul. - Deferir, - Relator: Dr. Theodoro Arthou; 

- processo n 2 492/51, de Afrodísio Queiroz Diógenes, bra 
sileiro, solicitando autorização para aforar terras situadas em Fóz 
do Iguaçú, Paraná. - Baixar em diligência para que a Delegacia do 
Servido do Patrimônio da União no Sstado do Paraná informe se o in
teressado é de maior idade. - Relator: Dr. Theodoro Arthou; 

- processo n 2 23/52, de Leônidas Tolentino, brasileiro, 
pedindo autorização para aforar terras situadas em Fóz do Iguaçú, Pa 

raná. - Nada há que opor quanto à segurança nacional. - Relator: Dr. 
Dulphe Pinheiro Machado. •» 

As dezesseis horas foi encerrada a sessão, sendo marca
da outra para o dia onze de feyereiro corrente. 

S, para constar, foi lavrada a presente ata, que vai as
sinada pelo senhor Presidente e pelo Secretário da Comissão. 

<2 

SIDE WDA 

SSCRSTÍRIO 
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Mi M Zi ŝ sslo ORDIIIÍRIA m COMISSÃO ESPECIAL 
FROIITEIRAS. DURANTE O AIÍO DS MIL NOVECS-ITOS E DOIS. 

I 

Aos onze dias do mês de fèrereiro do /no de mil novecen
tos e cinqíienta e dois, na sua sede, na rua Cânáido Mendes, número 
duzentos e dezoito, reuniu-se sob a presidência do senhor General 
de Divisão, da Reserva, Raul Silveira de Mello, no impedimento oca
sional do senhor General de Brigada Cyro Espirito Santo Cardoso, a 
Comissão Especial da Faixa de Fronteiras, com a presença dos senho
res doutores Dulphe Pinheiro Machado, Moacir Silva,Theodoro Arthou, 
Ulpiano de Barros, membros. A sessão foi secretariada pela funcio
nária doutora Helvia Fontana Pacheco, no impedimento ocasional do 
senhor Secretário,doutor José de Moraes Dias. 

Às quatorze horas e trinta minutos, o senhor Presidente 
considerou aberta a sessão e mandou ler a ata da sessão anterior, 
que foi aprovada. 

Na primeira parte da ordem do dia foram distribuidos os 

seguintes processos: Gen. Raul Silveira de Mello, número 26/52; Dr. 

Ulpiano de Barros, números 81/49 e 28/52; Dr. Dulphe Pinheiro Macha 

do, número 27/52; Dr. Moacir Silva, números 327/51 e 429/51. 

Na segunda parte da ordem do dia, o senhor Presidente 

submeteu à discussão e votação do plenário os pareceres dos proces 

s constantes da pauta. Findos os debates, a Comissão decidiu: 

- processo n 2 198/43, de Almeida Ale, sírio, regatão no 

rio Caiaté, município de Sena Madureira, Território Federal do A-

cre, solicitando autorização para continuar funcionando. - Aguar

dar documento. - Relator: Dr. Moacir Silva; 

- processo n 2 73/47, de Pedro Ale, sírio, pedindo auto

rização para adquirir, por aforamento, terras situadas no município 

de Ponta Porã, Estado de Mato Grosso. - Nada há que opor quanto à 

segurança nacional, - Relator: Dr. Moacir Silva; 

- processo n 2 468/51 de Jamil Georges, libanês, solicitaii 

do autorização para se estabelecer cora panificação e comércio de se

cos e molhados, no município de Ponta Porã, Estado de Mato Grosso. -

Deferir, quanto ao ramo de secos e molhados. - Relator: Dr. Moacir 

Silva. • 
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As dezesgeis horas foi áncerrada a sessão, sendo marca
da outra para o dia dezoito de feyereiro corrente, 

E, para constar, foi lavrada a presente ata, que vai as 
sinapa pelo senlior Presidente e pelo Secretário da Comissão. 

sidente âa^.E.F.F. 

Secretário 
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AJà DA Saj, SESSÃO ORDINÁRIA Èà COMISglíO ESPECIAL £A FAIXA. 

DE nBBDBaiti DUEANTE O ANO gE MIL NOVECENTOS 1 CINQUENTA E DOISf 

Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de mil novecentos 

e cinqtlenta e dois, na sua sede, na ma Candido Mendes número duzen

tos e dezoito, reuniu-se sob a presidência do senhor General de Divi 

são, da Reserva, Raul Silveira de Mello, no impedimento ocasional do 

senhor General de Brlgajda Cyro Espirito Santo Cardoso, a ComissSo E^ 

pecial da Faixa de Fronteiras, com a presença dos senhores doutores 

Dulphe Pinheiro Machado, Theodoro Arthou, Moacir Silva, Ulpiano de 

Barros, membros, e Jose de Moraes Dias, Secretário. 

As quatorze horas e trinta minutos, o senhor Presidente consi 

derou aberta a sessSo e mandou ler a ata; da sessão anterior, quo f o i 

aprovada. 

Na primeira parte da ordem do dia foram distribuidos os seguifl 

tes processos: Gen. Raul Silveira de Mello, número 31/52; Dr. Ulpia

no de Barros, números 499/51, 405/51, 412/51, 4l/l/51, 467/51 e 30/52 

Dr. Moacir Silva, número 13/525 Dr. Theodoro Arthou, números 407/51, 

410/51 e 430/51-, 

Ainda na primeira parté da ordem do dia a Comissão concedwu 

ao Dr. Thfeodoro Arthou, a seu pedido, mais 10 (dez) dias de prazo em 

prorrogação aos 15 dias que foram concedidos para dar seu voto no 

processo nQ 3W51, do qual teve vista. 

Na segunda parte da ordem do dia, o senhor Presidente subme -

teu à discussão e votação do plenário os pareceres dos processos conj. 

tantes da pauta. Findos os debates, a Coraissão decidiu: 

- processo nfi 26/52, de Celestino Ferreira & Cia. Ltda., s o l i 

citando autorização para estabelecer-se com o ramo se secos e molha -

dos a varejo, no municipio de Rio Grande, Rio Grande do Sul - DEFERIR. 

REIATOR: Gen. Raul Silveira de Mello. 

- processo nfl 28/52, de Eliazar Pinto da Silva, uruguaio, pe

dindo autorização para estabelecer-se com o ramo de farmácia, no mu

nicípio de Palmeira das Missões, Rio Grande do Sul - DEFERIR. 

RELATOR: Dr. Ulpiano de Barros. 
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- processo nfi 429/01, de Frigorífico Anselmi Ltda., com sede 

no municipio de Rio Grande, Rio Grande do Sul, solicitando autori 

zação para continuar funcionando e alterar o contrato social - ADIA 

DO 0 JULGAMENTO A PEDIDO DO REIATOR, DR; MOACIR SILVA. 

- processo nfl 327/51, da Companhia de Cigarros Castelões, com 

sede em São Paulo, solicitante autorização para estabelecer-se com 

vm depósito fechado na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul - BAIXAR 

EM DILIGÊNCIA PARA JUNTADA DOS PROCESSOS: INDICADOS NA INFORMAÇÃO DE 

FLS. 18 DO PROCESSO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, ANBXO. 

REIATOR: Dr. Moacir Silva. 

- processo nfl 81/49, de Carlos Coll», brasileiro, solicitando 

autorização para adquirir terras situadas no municipio de Clevelân-

0 dia, Bstado do Paraná - BAIXAR EM DILIGÊNCIA PARA INDAGAR=SE DO MI

NISTÉRIO DA AGRICULTURA SE A COLÓNIA ESTií SOB ADMINISTRAÇÃO FEDERAL 

E QUAL 0 DECRETO DE CRIAÇÃO. 

REIATOR: Dr. Ulpiano de Barros, 

- processo nfl 27/52, de Jorge Hubscher, alemão, solicitando a^ 

torizaçâo para estabelecer-se com o ramo de fazendas, ferragens, mijj 

dezas, secos e molhados, no municipio de Tres Passos, Rio Grande do 

^ Sul - BAIXAR EM DILIGÊNCIA, A FIM DE SER ESTA COMISSÃO INFORMADA QUAN 

TO AO NUMERO DS ESTRANGEIROS E BRASIIEIROS EXERCENDO ATIVIDADE NO MJJ 

0 NICIPIO DE QUE SE TRATA. (Art. 3fl do DecLel n. 6430/Z14) 

RELATOR: Dr, Dulphe Pinheiro Machado. 

Âs dezesseis horas foi encerrada a sessSo, sendo marcada outra 

para o dia vinte e um de fevereiro corrente, 

B, para constar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada 

pelo senhor Presidente e Pelo Secretário da Comissão, 

•esidente da C^,F,F< 

A^ 
Secretário da C,E,F?Fr 



ATA ÇA SESS&O ORDINÁRIA EA COMISSÃO ESPECIAL DA FAIXA DE 

FRONTEIRAS, DURANTE £ ANO gE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA £ DOIS. 

v 

v. 

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de mil nove

centos e cinqtlenta e dois, na sua sede, na rua Candido Mendes núme 

ro duzentos e dezoito, reuniu-se sob a presidência do senhor Gene

ral de Divisão, da Reserva, Raul Silveira de Mello, no impedimento 

ocasional do senhor General de Brigada Cyro Espirito Santo Cardoso, 

a Comissão Especial da Faixa de Fronteiras, com a presença dos se

nhores doutores Dulphe Pinheiro Machado, Moacir Silva, Theodoro A£ 

thou, Ulpiano de Barros, membros, e Jose de Moraes Dias, Secretário. 

Às quatorze horas e trinta minutos, o senhor Presidente con

siderou aberta a sessão e mandou ler a ata da sessão anterior, que 

foi aprovada. 

Na primeira parte da orden do dia foram distribuidos os se

guintes processos: Gen. Raul Silveira de Mello, número 36/52; Dr. 

Iphe Pinheiro Machado, número 37/52; Dr. Moacir Silva, número .. 

327/51. 

Na segunda parte da ordem do dia, o senhor Presidente subn̂ g 

teu à discussão e votação do plenário os pareceres dos processos 

constantes da pauta. Findos os debates, a Comissão decidiu: 

- processo nQ Z|05/51, de Heinrich Henze, russo, solicitando 

autorização para registrar 2̂ 6.600 (duzentos e quarenta e seis mil 

e seiscentos) metros quatrados de terras, situadas no distrito de 

Palmitos (antigo Passarinhos), no municipio de Xapeco, Santa Cata

rina. - Deferir.- Relator: Dr. Ulpiano de Barros. 

- processo nQ 467/51, de Marti, Khobe & Cia. Ltda., estabe

lecida no municipio de Pelotas, Rio Grande do Sul, com objetos de 

eletricidade, solicitando autorização para alterar o contrato soei 

al pela elevação do capital de 2120.000,00 para O 600.000,00 - Defg 

r i r . - Relator: Dr. Ulpiano de Barros. 

- processo nQ 13/52, de Gorporales & Braz Ltda., solicitando 
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autorização para estabelecer-se com o ramo de bar e especialidades, 

no município de Livramento, Rio Grande do Sul.-Deferir: Relator: 

Moacir Silva, 

- processo nfi 37/52, de Rafael Lopes da Costa, português, 

JW felicitando autorização para estabelecer-se com o comércio de fru

tas no municipio de Rio Grande, Rio Grande do Sul,-Deferir,-Rela

tor: Dr. Dulphe Pinheiro Machado, 

- processo nfi 30/52, de Joly Rome, francês, solicitando au

torização para estabelecer-se com o ramo de padaria, no municipio 

de Ponta Porã, Mato Grosso.-Baixar em diligência para que seja a C.2 

missão informada sobre o seguinte: quantas padarias há exploradas 

individualmente por brasileiros e quantas por estrangeiros e para 

que Angel Ale informe como passou a negociar com padaria. 

- processo nfi 499/51, de Antonio Lemes, libanês, solicitando 

autorização para estabelecer-se com a indústria de fabricação de sa 

bão e importação e exportação em geral no município de Uruguaiana , 

Rio Grande do Sul.- Baixar em diligência para que a Prefeitura in

forme quantos estrangeiros há e quantos brasileiros no ramo de im -

^y^brtação e exportação em geral .- Relator: Dr. Ulpiano de Barros, 

- processo nfi Za/i/51, de Alice Pretti Gumiel, brasileira, s£ 

licitando o aforamento de 2.000 ha de terras situadas no município 

de Foz do Iguaçu, Paraná.- Nada há que opor quanto a segurança naci£ 

nal.- Relator: Dr. Ulpiano de Barros. 

- processo nfi 412/51, de Maria Antonieta Gumiel, brasileira, 

solicitando o aforamento de 2.000 ha de terras, situadas no municí

pio de Foz do Iguaçu, Paraná.-Nada há que opor quanto à segurança na 

cional.- Relator: Dr. Ulpiano de Barros. 

- processo nfi 410/51, de João Ferraz de Campos, brasileiro, 

solicitando o aforamento de 2.000 ha de terras situadas no município 

de Foz do íguaçu, Paraná.- Nada Ha que opor quanto à segurança nacifi 

nal.-Relator: Dr. Theodoro Arthou. 

- processo nfi 407/51, de Oscar Eduardo Withers, brasileiro, 

solicitando o aforamento de 2.000 ha de terras situadas no municí

pio de Fpz do Iguaçu, Paraná.- Nada há que opor quanto à segurança 

nacional.- Relator.-Dr. Theodoro Arthou. 
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- processo nfi 430/51, de Frederico Pufal, russo, solicitando 

autorização para continuar funcionando no municipio de Santa Rosa , 

Rlo Grande do Sul.- Arquivar, em virtude de o interessado haver mu

dado de atividade, estando atualmente trabalhando em caminhão de ... 

transporte de cargas no distrito de Ubiretama, antigo Laranjeiras. 

Relator: Dr. Theodoro Arthou. 

- processo nfi 31/52, da Companhia Telefónica Melhoramento e 

Re»istência, com sede em Pelotas, Rlo Grande do Sul, fazendo comuni

cação da realisação da Assembleia Geral Extraordinária, em k de dg 

zembro de mil novecentos e cinqtlenta e um, remetendo exemplar do Elá 

rio OficiaJ., que publicou a mesma. - A Comissão Ficou ciente e dete£ 

minou as devidas anotações.- Relator: General Raul Silveira de Mello. 

Âs dezesseis horas foi encerrada a sessão, sendo marcada ou

tra para o dia vinte e oito de fevereiro corrente. 

E, para constar, foi lavrada a presente ata, que vai assina

da pelo senhor Presidente e pelo Secretário da Comissão. 

Presidente da C.E.F.F. 

Secretario da C.E.F.F. 
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ATA Dà 10a. SESSÃO ORDINÁMA DA COMISSÃO ESPECIAL DA FAI 

DE FRONTEIRAS, DURANTE O ANO DE MIL NOVECENTOS E CíltoflENIA E DO 

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de mil ] 

centos e cinqtlenta e dois, na sua sede, na rua Candido Mendes n 

ro duzentos e dezoito, reuniu-se sob a presidência do senhor Gei 

ral de Divisão, da Reserva, Raul Silveira de Mello, no impedime 

ocasional do senhor General de Brigada Cyro Espirito Santo Card 

a Comissão Especial da Faixa de Fronteiras, com a presença dos 

nhores doutores Dulphe Pinheiro Machado, Theodoro Arthou, Moaci 

va, Ulpiano de Barros, membros, e Jose de Moraes Dias, Secretár 

Âs quatorze horas e trinta minutos, o senhor Presidente £ 

derou aberta a sessão e mandou lêr a ata. da sessão anterior, qt Jt 

aprovada. 

Na primeira parte da ordem do dia. foram distribuidos os 

guintes processos: Gen. Raul Silveira de Mello, número 41/52; I 

piano de Barros, número Í4.I8/5I5 Dr. Dulphe Pinheiro Machado, m 

39/52? Dr. Moecir Silva, número 247/51; Dr. Theodoro Arthou, m 

W52. 

Na segunda parte da ordem do dia, o senhor Presidente si 

teu à discussão e votação do plenário os pareceres dos process< ení 

tantes da pauta. Findos os debates, a Comissão decidiu: 

- Rfc 40/52, de Jose Bernardino Corrêa.- Registrar terras -

RIR. ~ R e l a b o r : Dr. Theodoro Arthou. 

- processo nfi 327/51 (anexo 165/51).- da Companhia de Cí 

ros Castelões S.A. - Estabelecer-se com depósito fechado, em PÍ ta 

Rio Grande do Sul - VISTA AO DR. THEODORO ARTHOU.- Relator: Dr, i l o 
Silva. 

As dezesseis horas f o i encerrada a sessão, sendo marcadí 

tra para o dia 3 de março pcoxímo vindouro. 

E, para constar, f o i lavrada a presente ata, que vai asi 

da pelo senhor Presidente e pelo Secretário da Comissão. 

/^yPresldente da^^TTf.F. 

g6Ci.6fsri.TO qs C^í/E" 



ATA DA l l a . SESSÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA FAIXA 

DE FRONTEIRAS. DURANTE O ANO DE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS 

Aos tres dias do mês de março do ano de mil novecentos e 

cinqtlenta e dois, na sua sede, na rua Candido Mendes número du -

zentos e dezoito, reuniu-se sob a presidência do senhor General 

de Brigada Cyro Espírito Santo Cardoso, a Comissão Especial da 

Faixa de Fronteiras, com a presença dos senhores General de D i y i 

são, da Reserva, Raul Silveira de Mello, doutores Dulphe Pinheiro 

Machado, Moacir Silva, Theodoro Arthou, Ulpiano de Barros, membros, 

e Jose de Moraes Dias, Secretário. 

I s quatorze horas e t r i n t a minutos, o senhor Presidente COQ 

siderou aberta a sessão e mandou lêr a ata da sessão anterior, que 

f o i aprovada. 

Na primeira parte daordem do dia foram distribuidos os se

guintes processos: Gen. Raul Silveira de Mello, números 52/52 e 

53/52; Dr. Ulpiano de Barros, números 49/52 e 50/52; Dr. Dulphe Pl 

nheiro Machado, números 47/52 e 48/52; Dr. Moacir Silva, números 

77/51 e 46/52; Dr. Theodoro Arthou, números W52, 45/52 e 53/52;. 

Na segunda parte da ordem do dia a Comissão Especial exami

nou as razões aduzidas pela Sociedade Brasileira de Imóveis Ltda., 

em recursos interpostos para o Excelentíssimo Senhor Presidente da 

República, de decisões proferidas nos processos nos. 189/51 e .... 

192/51 (Processos nos. 8/52 e 9/52), ficando adiada a decisão só -

bre os termos da informação a ser prestada. 

Âs dezesseis horas f o i encerrada a sessão, sendo marcada OJÍ 

tr a para o dia 10 de março próximo vlnéeuro, 

E, para constar, f o i lavrada a presente ata, que vai assin^ 

da pelo senhor Presidente e pelo Secretário da Comissão. 

. / ) /? 

. ( Presidente da C^fi.P.F. ^ 

2601.64:91.70 qa C* E' E* E' 



ITA DA 121 SESSÃO 0RDIIIÍ5IA M COMISSÃO ESPEM^íM ?̂ XA ^ 
FRONTEIRAS, DURANTE O ANO DS HL NOVECENTOS E^^feTA/s DOIS, 

Aos doz dias do mês de março do ano de mil novecentos e 

cinquênta e dois, na SUE[ ssde, na rua Cândido Mendás número duzen 

tos e dezoito, reuniu-se sob a presidência do senhor General de 

Divisão, da Reserva, Raul SilTèira de Mello, no impedimento ocasi 

onal do senhor General de Brigada Cyro Espirito Santo Cardoso, a 

Comissão Especial da Faixa de Fronteiras, com a presença dos se

nhores doutores Dulphe Rinheiro Machado, Moacir SilTa, Theodoro 

Arthou, Ulpiano de Barros, membros, e José ie Moraes Dias, Secre

tário. 

As quatorze horas e trinta minutos, o senlior Presidente 

considerou aberta a sessão e mandou lêr a ata da sessáo anterior, 

que foi aproTada. 

Na primeira parte da ordem do dia foram distribuidos os 

seguintes processos: Gen. Raul SilTeira de Mello, número 57/52 ; 

D̂ . Ulpiano de Barros, números 499/51, 81/49 e 479/51; Dr. Dulphe 

inheiro Machado, número 54/52; Dr. Moacir SilTa, número 56/52 ; 

Dr. Theodoro Arthou, números 492/51 e 7/52. 

Na segunda parte da ordem do dia, o senhor Presidente 

submeteu à discussão e Totação do plenário os pareceres dos pro

cessos constantes da pauta. Bindos os debates,a Comissão decidiu: 

- processo n 2 247/51, de Antonio Martins de Carvalho, 

português, pedindo autorização para se estabelecer com o comércio 

de restaurante, no município de Rio Grande, Rio Grande do Sul. -

Baixar em diligência para que a Secretaria verifique a data de fun 

cionamento das firmas estrangeiras, e, se nao dispuzer de dados, 

para que solicite à Prefeitura local. - Relator: Dr. Moacir SilTa; 

- processo n 2 418/51, da Companhia Riograndense de Adu

bos "CRA", com sede em Pôrto Alegre, pedindo autorização para ins 

talar f i l i a l no município ds Rio Grande, Rio Grande do Sul. - A-

diar o julgamento. -'Relator: Dr. Ulpiano de Barros; 

- processo n 2 429/51, do Frigorifico Anselmi Ltda., se

diado no município de Rio Grande, Rio Grande do Sul, pedindo auto 

rização para alterar seu contrato social. - Adiar o julgamento. -
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Relator: Dr. Ifòacir Silva; , J y 

- processo n Q 36/52, de Agustin^af «Vieira de Souza, por 
tuguês, solicitando autorização para contmuar funcioiaando com 
armazém de secos e molhados, no municipio de Rio Grande, Rio Gran 
de do Sul. - Deferir. - Relator: Gen. Raul Silveira' de Mello; 

- processo n 2 39/52, de Israel Rodrigues dos Santos, 
brasileiro, pedindo autorização para aforar uma gleba de terras 
situada no município de Còrumbá, Mato Grosso. - Nada há que opor 
quanto à segurança nacional. - Relator: Dr. Dulphe Pinheiro Ma
chado ; 

- processo n Q 41/52, de Julia Hoffenblatt de Porciuncu 
la, uruguaia, pedindo autorização para registrar terras situadas 
no município de Jaguarão, Rio Grande do Sul. - Deferir. - Relator: 
Gen. Raul Silveira de Mello; 

- processo n Q 46/52, de João Justiniano Melgar, brasi
leiro, pedindo autorização para continuar ocupando um lote de 
terras situado no Território Federal do Guaporé. - Baixar em d i -

^ ligência para que se informe o distrito e o município em que f i 
as terras. - Relator: Dr. Moacir Silva; 

- processos números 47/52 e 48/52, respectivamente de 

|0nisia Torres de Lima e Octávio Moreira Lima, brasileiros, meno-

s, representados por seu pai, Manoel Moreira Lima, brasileiro, 

pedindo autorização para ocuparem lotes de terras situados no mu 

nicípio de Guajará-Mirim, Território Federal do Guaporé. - Bai

xar em diligência para que se esclareça se llanoel Moreira Lima é 

requerente, arrendatário ou possuidor ds terras no local de que 

se trata. - Relator: Dr. Dulphe Pinheiro Machado; 

- processos números 49/52 e 50/52, respectivamente de 
ITicolau Soares da Silva s Antonio Izidoro dos Santos, brasilei -
ros, pedindo autorização para ocuparem lotes ds terras situados 
no município de Guajará-Mirim, Território Federal do Guaporé. -
ITada há que opor quanto à segurança nacional. - Relator: Dr. Ul
piano de Barros; 

- processos números 52/52 e 53/52, respectivamente de 

Sylvio Henry Balster e Mathilde Taddei Rocha, brasileiros, pedin 

do autorização para aforarem terras situadas no município de Fóz 
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do Iguaçu, Paraná. - Nada há que opor quanto à segurança nacional, 
devendo constar do título de ocupação e aforamento a condição de 
aproveitamento racional das terras em dado prazo. - Selator: Gen. 
Raul Silveira de Mello; 

- processo n 2 54/52, de Miguel Aguilar, paraguaio, soli 
citando autorização para se estabelecer com o ramo de tecidos e 
armarinho no raunicípio de Corumbá, Mato'Grosso. - Baixar em d i l i 
gência a fim de que a Prefeitura informe o número de comerciantes 
brasileiros e o de estrangeiros estabelecidos individualmente no 
município cora o referido género de negócio. - Relator: Dr. Dulphe 
Pinheiro Machado. 

As dezesseis horas foi encerrada a sessão, sando marca
da outra para o dia dezessete de raarço corrente. 

E, para constar, foi lavrada a presente ata, que vai as 
sinada pelo senhor Presidente e pelo Secretário da Comissão. 

^ Presidents 'da C.E/T.F. 

^ y/ 
Secretário da C.E.F.F. 



ATÂ m 138 SESSÃO ORDINÍRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA FAIXA m 
FRONTEIRAS. DURANTE O ANO DE MIL NOVECENTOS E CINQÍÍENTA E DOIS. 

Aos dezessete dias do mês de março do ano de mil nove

centos e cinquênta e dois, na sua sede, na rua Cândido Mendes nú 

mero duzentos e dezoito, reuniu-se soh a presidência do senhor 

General de Brigada Cyro Espirito Santo Cardoso, a Comissão Espe

cial da Faixa de Fronteiras, com a presença dos senhores General 

de Divisão, da Reserva, Eaul Silveira de Mello, doutores Dulphe 

Pinheiro Machado, Moacir Silva, Ulpiano de Barros, membros, e 

José de Moraes Dias, Secretário. 

As quatorze horas e trinta minutos, o senhor Presiden
te considerou aberta a sessão e mandou lêr a ata da sessão ante
rior, que foi aprovada. 

Na primeira parte da ordem do dia foram distribuidos 
os seguintes processos: Dr. Ulpiano de Barros, números 325/49, 
59/52 e 62/52; Dr. Dulphe Pinheiro Machado, número 73/52; D,. MO 
acir Silva, números 58/52 e 61/52; Dr. Theodoro Arthou, números 
68/52 e 69/52. 

A seguir, a Comissão Especial, por proposta do senhor 
Y/ General Eaul Silveira de Mello, aprovou um voto de congratulações 

com o senhor Prefeito de Vila Bela, Estado de Mato Grosso, pela 
passagem, a 19 do corrente, do bicentenário da fundação daquela 
cidade. 

Na segunda parte da ordem do dia, o senhor Presidente 
submeteu à discussão e votação do plenário os pareceres dos pro
cessos constantes da pauta. Findos os debates, a Comissão deci
diu: 

- processo n e 81/49, de Carlos Colla,, brasileiro, pe

dindo autorização para adquirir terras situadas no município de 

Clevelãndia, Paraná. - Aprovar o parecer do senhor Eelator, de 

f l s . 24. (A conclusão do parecer é a seguinte: por êsse diploma 

legal - decreto-lei n 2 3 059 de 14 de fevereiro de 1 941 - os lo 

tes variarão de 20 a 50 hectares e os títulos definitivos serão 

passados pela Divisão de Terras e Colonização, a quem compete de 
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cidir). - Relator: Dr. Ulpiano de Barros; 

f - processo n 2 77/51, de Loss & Braga Ltda., pedindo au 
torizaçâo para se estabelecer com o comércio de ferragens, bazar 
e ramos conexos a varejo, no município de Livramento, Rio Grande 
do Sul. - Deferir. - Relator: Dr. Moacir Silva; 

- processo n 2 479/51, de Irmãos Barros & Cia. Ltda., 
firma já autorizada por esta Comissão Especial a funcionar com 

^ indústria de charque, no município de Corumbá, Mato Grosso, soli 

^ citando autorização para modificar seu contrato social. - Defe
r i r . - Relator: Dr. Ulpiano de Barros; 

- processo n e 499/51, de Antonio Lemes, libanês, pedin r do autorização para se estabelecer com o ramo de importação e ex 
^ portação em geral, no município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. 

Deferir. - Eelator: Dr. Ulpiano de Barros; 

- processo n 2 56/52, de Ciro Duarte & Cia., firma já 
autorizada a funcionar com fabricação de bebidas sem álcool, no 
município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, pedindo autorização 
para elevar seu capital social. - Deferir. - Relator: Dr. Moacir 
Silva; 

- processo n 2 57/52, de Leontina Scharffemberg de Qua

dros, brasileira, pedindo autorização para aforar terras situa

das no município de Fóz do Iguaçu, Paraná. - Hada há que opor 

quanto à segurança nacional. - Eelator: Gen. Raul Silveira de 
% Mello. 

Is dezesseis horas foi encerrada a sessão, sendo marca 
da outra para o dia vinte e quatro de março corrente. 

E, para constar, f o i lavrada a presente ata, que vai 
assinada pelo senhor Presidente e pelo Secretário da Comissão. 

Secretário da C.E.F.F. 
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ATA DA 145 SESSÃO ORDINÁRIA DA CO: ESP 
FRONTEIRAS, DURANTE O ANO DE MIL NÔ CENTOS Z CINQIIÊNTA E DOIS. 

IAL DA FAIXA DE 

Aos vinte e quatro dias do |iíês de março do ano de mil no

Tecentos e cinquênta e dois, na sua sede, na rua Cândido Mendes nú 

mero duzentos e dezoito, reuniu-se sob a presidência do senhor Ge

neral de DiTisão, da Reserra, Raul SilTeira de Mello, no impedimen 

to ocasional do senhor General de Brigada Cyro Espirito Santo Car

doso, a Comissão Especial da Faixa de Fronteiras, cora a presença 

dos senhores doutores Dulphe Pinheiro Machado, Moacir Silva, Ulpia 

no de Barros, membros, e José de Moraes Dias, Secretário. 

Às quatorze horas e trinta minutos, o senhor Presidente 

considerou aberta a sessão e mandou lêr a ata da sessão anterior, 

que foi aprovada. 

Na primeira parte da ordem do dia foram distribuidos os 

seguintes processos: Gen. Raul Silveira de Mello, números 70/52 e 

77/52; Dr. Ulpiano de Barros, números 65/52 e 71/52; Dr. Dulphe Pi 

nheiro Machado, números 72/52 e 75/52; Dr. Moacir Silva, número .. 

76/52 e Dr. Theodoro Arthou, número 346/50. 

Na segunda parte da ordem do dia, o senhor Presidente sub 

meteu à discussão e votação do plenário os pareceres dos processos 

constantes da pauta. Findos os debates, a Comissão decidiu: 

- processo n s 59/52, de Gumercindo Félix Saraiva e outros, 

uruguaios, pedindo autorização para transcrever no Registro de Imó 

Tels de Santa Vitória do Palmar, Rio Grande do Sul, documentos re-

latiTOs às terras que herdaram por falecimento de seu pai Isaac Sa 

raira. - Baixar em diligência para que se junte ao processo prova 

de permanência legal no país de Basilicio Saraiva. - Relator: Dr. 

Ulpiano de Barros; 

- processo n Q 62/52, de Farmácia Santo Antonio Ltda., já 

autorizada por esta Comissão a funcionar no município de Corumbá, 

Mato Grosso, pedindo autorização para alterar seu contrato social. 

Baixar era diligência para que a requerente junte ao processo prova 

de quitação com o serviço militar dos novos sócios. - Relator: Dr. 

Ulpiano de Barros; 
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- processo n Q 325/49, de Lundgren Irmãos Tecidos S.A. -

Feito o relatório, o Secretário leu requerimento da firma, em que, 

depois de várias alegações, pedia fôsse sustada a execução da exi^ 

gência de transformação das suas açòes ao portador era nominativas 

e suspensa a aplicação de sanções. - A Coraissão, considerando que 

as explicações dadas pela firma não são satisfatórias, decidiu a-

plicar-lhe a multa de cinco mil cruzeiros, de acôrdo com o artigo 

vinte e quatro do decreto-lei número mil novecentos e sessenta e 

oito, de dezessete de janeiro de mil novecentos e quarenta. - Re

lator: Dr. Ulpiano de Barros. 

As dezesseis horas foi encerrada a sessão, sendo marcada 

outra para o dia trinta e um de março corrente. 

E, para constar, f o i lavrada a presente ata, que vai as

sinada pelo senhor Presidente e pelo Secretário da Comissão. 

Presidente da C.E.F.F. 

Secretário da C.E.F.F. 



ATA DA 15ã SESSÃO ORDINÍRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA FAIXA DE 

FRONTEIRAS. DURANTE O ANO DE MIL NOVECENTOS E CINQMNTA E DOIS. 

V 

I Pi: 

Aos trinta e um dias do mês de março do ano de mil nove

centos e cinquênta e dois, na sua sede, na rua Cândido Mendes nú

mero duzentos e dezoito, reuniu-se sob a presidência do senhor Ge 

neral de Divisio, da Reserva, Eaul Silveira de Mello, a Comissio 

Especial da Faixa de Fronteiras, com a presença dos senhores dou

tores Dulphe Pinheiro Machado, Moacir Silva, Ulpiano de Barros e 

Theodoro Arthou, membros, e José de Moraes Dias, Secretário. 

Às quatorze horas e trinta minutos, o senhor Presidente 

considerou aberta a sessão e mandou lêr a ata da sessão anterior, 

que foi aprovada. 

Na primeira parte da ordem do dia foram distribuidos os 

seguintes processos: Gen. Raul Silveira de Mello, números 80/52 e 

87/52; Dr. Ulpiano de Barros, números 106/51 e 79/52; Dr. Dulphe 

Pinheiro Machado, números 84/52 e 85/52 (apensados); Dr. Moacir 

Silva, número 86/52 e Dr. Theodoro Arthou, número 88/52. 

Ainda na primeira parte da ordem do dia a Comissão conce 

deu ao Dr. Theodoro Arthou, a seu pedido, mais quinze dias de pra 

zo em prorrogação aos dez dias que foram concedidos na oitava ses 

sio ordinária do ano corrente, para dar seu voto no processo núme 

f ro 344/51, do qual teve vista. 

Na segunda parte da ordem do dia, o senhor Presidente 
submeteu à discussão e votação do plenário os pareceres dos pro
cessos constantes da pauta. Findos os debates, a Comissio dec 
diu: 

- processo n 2 346/50, de Romeu Scirea e outros, brasilei 
ros, solicitando concessão de terras situadas no município de Xa
pecó, Santa Catarina. - Nada há que opor quanto à segurança nacio 
nal. - Relator: Dr. Theodoro Arthou; 

- processo n Q 418/51, de Companhia Riograndense de Adu

bos "CEA", com sede em Pôrto Alegre, pedindo autorização para ins 

talar f i l i a l em Eio Grande, Eio Grande do Sul. - Vista ao Dr. The 

odoro Arthou. - Eelator: Dr. Ulfiano de Barros; 

u— 

t 
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- processos números 492/51 e 7/527̂ de Afrodísio Queiroz 

Diógenes e Danilo Eodrigues Gomes, respectivamente,/brasileiros, 

pedindo autorização para aforar terras situadas no município de 

Foz do Iguaçu, Paraná. - Nada há que opor quanto à segurança na

cional. - Relator: Dr. Theodoro Arthou; 

- processo n- 44/52, de Luís Coentro, brasileiro, pedin 
do autorização para continuar ocupando um lote de terras situado 

no município de Guajará-Mirim, Território Federal do Guaporé. -

Nada há que opor quanto à segurança nacional. - Eelator: Dr. The 

odoro Arthou; 

- processo n 2 45/52, de Orlindo Torres de Lima, brasi -

leiro, menor, representado por seu pai Manoel Moreira Lima, bra

sileiro, solicitando autorização para ocupar um lote de terras si 

tuado no lugar denominado "São Francisco", Território Federal do 

Guaporé. - Baixar em diligência para ser esclarecida qual a área 

do outro lote já requerido pelo mesmo menor, e que é contíguo ao 

de que trata êste processo. - Relator: Dr. Theodoro Arthou; 

- processo n 2 51/52, de Carlos Ferreira, brasileiro, ne_ 

cessitando regularizar no Serviço do Patrimônio da União 3 000 

(três mil) alqueires de terras situadas no distrito de Sol de 

Maio, município de Foz do Iguaçu, Paraná, adquiridas por carta de 

adjudicarão, em ação contra a Companhia Paranaense de Colonização 

Espéria S.A., requer pronunciamento desta Comissão. - Baixar em 

diligência para que se indague do Serviço do Patrimônio da União 

se já teve solução o processo n 2 1 028/41;, desta Comissio, no 

qual é interessada a Companhia Paranaense de Colonização Espéria 

S.A. - Relator: Dr. Theodoro Arthou; 

- processo n 2 61/52, de França & Ringel Ltda., solici -

tando autorização para se estabelecer com venda, em comissão, de 

máquinas e instrumentos de lavoura, no município de São Gabriel, 

Rio Grande do Sul. - Deferir. - Relator: Dr. Moacir Silva; 

- processo n 2 65/52, de Pedro Casagrande, brasileiro, 

dindo autorização para aforar terras situadas no município de Foz 

do Iguaçu, Paraná. - Baixar em diligência para que se informe o 

distrito onde estão situadas as terras. - Relator: Dr. Ulpiano de 

Barros; 
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- processo n 2 71/52, de Luiz Alberto Jesus da Silva, uru 

guaio, solicitando autorização para se estabelecer com o ramo de 

compra e venda de secos e molhados, miudezas, engarrafamento de 

vinho e álcool, no município de Livramento, Rio Grande do Sul. -

Deferir. - Relator: Dr. Ulpiano de Barros; 

- processo n 2 76/52, de Alberone Jorge Nascimento, brasi 

leiro, solicitando autorização para aforar terras situadas no mu

nicípio de Foz do Iguaçu, Paraná. - Baixar em diligência para que 

se informe o distrito onde estio situadas as terras. - Relator: 

Dr. Moacir Silva. 

Âs dezesseis horas foi encerrada a sessão, sendo marcada 
outra para o dia sete de abril próximo futuro. 

E, para constar, fo i lavrada a presente ata, que vai as

sinada pelo senhor Presidente e pelo Secretário da Comissio. 

Presidente da C.E.F.F. 

Secretário da C.E.F.F. 



kTk m 16s SESSÃO ORDINÍRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA J&IXA DE 

iNO DE MIL NOVECENTOS 
AL DA Ml\ 
M ) M A 1 

Aos sete dias do mês de abr i l do ano de mil novecentos 
f f A 

e cinquenta e dois, na sua sede, na rua Cândido Mendes mímero du 

zentos e dezoito, reuniu-se sob a presidência do senhor General 

de Divisão, da Reserva, Raul Silveira de Mello, a Comissão Espe

cial da Faixa de Fronteiras, com a presença dos senhores douto

res Moacir Silva, Ulpiano de Barros, Theodoro Arthou, membros, e 

José de Moraes Dias, Secretário. 

Ãs quatorze horas e trinta minutos, o senhor Presiden
te considerou aberta a sessão e mandou lêr a ata da sessão ante
rior, que foi aprovada. 

Na primeira parte da ordem do dia foram distribuidos 
os seguintes processos: Gen. Raul Silveira de Mello, números ... 
141/49 e 89/52; Dr. Ulpiano de Barros, números 81/52 , 82/52 , 83/ 
52, 90/52 e 100/52; Dr. Dulphe Pinheiro Machado, números 91/52, 
92/52 e 93/52; Dr. Moacir Silva, números 94/52, 97/52, 98/52 e 
102/52. 

Na segunda parte da ordem do dia, o senhor Presidente 
submeteu à discussão e votação do plenário os pareceres dos pro
cessos constantes da pauta. Findos os debates, a Comissão deci
diu: 

- processo n 2 70/52, da Joalharia Mandarino Ltda., pe

dindo digo firma já autorizada a funcionar no município de Urugu 

alana, Rio Grande do Sul, com negócio de jóias, ourivesaria, óti 

ca, relojoaria e artigos de bazar, pedindo autorização para ele

var seu capital social. - Deferir. - Relator: Gen. Raul Silveira 

de Mello; 

- processo n 2 72/52, de Basilicio Dias, uruguaio, pedin 

do autorização Jara se estabelecer com padaria e comércio a reta 

lho de secos e molhados, no município de Santiago, Rio Grande do 

Sul. - Baixar em diligência para que se esclareça o número de co 

merciantes brasileiros e o de estrangeiros estabelecidos indivi

dualmente no município com o ramo de secos e molhados a retalho. 

Relator: Dr. Dulphe Pinheiro Machado; 
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- processo n 2 73/52, de Moinho Sio Pedro Ltda., pedindo 

autorização para se estabelecer com moagem, comércio e exportação 

de cereais, no município de Xapecó, Santa Catarina. - Baixar em 

diligência a fim de que se esclareça a constituição da firma Fran 

ciosi, Nardi & Cia. Ltda. - Relator: Dr. Dulphe Pinheiro Machado; 

- processo n 2 75/52, de Thais Maria da Rocha Gomes, bra 

sileira, solicitando autorização para aforar terras situadas no 

município de Foz do Iguaçu, Paraná. - Baixar em diligência para 

que se esclareça se o marido da suplicante já requereu ou obteTe 

qualquer aforamento na faixa de fronteiras. - Relator: Dr. Dulphe 

Pinheiro Machado; 

- processos números 84/52 e 85/52, de Samuel da Silva 

Pires e Manoel Ary da Silva Pires, respectivamente, brasileiros, 

pedindo autorização para aforar terras situadas no município de 

Foz do Iguaçu, Paraná. - Baixar em diligência para que se esclare 

ça o distrito onde estio situadas as terras. - Relator: Dr. Dul -

phe Pinheiro Machado. 

Is dezesseis horas foi encerrada a sessão, sendo marca

da outra para o dia quatorze de abril corrente. 

E, para constar, foi lavrada a presente ata, que vai as 

sinada pelo senhor Presidente e pelo Secretário da Comissio. 

Presidente da C.E.F.F. 

* Secretário da C.E.F.F. 



á̂A M IZi SESSÃO ORDIUÍRIA m COMISSÃO ESPECIAL DA FAIXA DE 
FROlifTEIHAS. DUEAUTE O MO DE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS. 

(A 

Aos quatorze dias do mês de albril do ano de mil novecen 
tos e cinquênta e dois, na sua sede, na rua Cândido Mendes número 
duzentos e dezoito, reuniu-se sob a presidência do senhor General 
de Divisão, da Eeserva, Raul Silveira de Mello, a Comissão Espe
cial da Faixa de Fronteiras, com a presença dos senhores doutores 
Moacir Silva, Ulpiano de Barros, membros, e José de Moraes Dias, 
Secretário. 

As quatorze horas e trinta minutos, o senhor Presidente 

considerou aberta a sessão e mandou lêr a ata da sessão anterior, 

que foi aprovada. 

Na primeira parte da ordem do dia foram distribuidos os 

seguintes processos: Dr. Dulphe Pinheiro Machado, número 73/52; 

Dr. Moacir Silva, número 101/52; Dr. Theodoro Arthou, número 99/ 

52. 

Na segunda parte da ordem do dia, o senhor Presidente 

submeteu à discussão e votação do plenário os pareceres dos pro

cessos constantes da pauta. Findos os debates, a Comissão deci

diu: 

- processo n 5 58/52, da Companhia Agrícola e Industrial 

Iguaçu, com sede em Sio Paulo, capital do Estado de Sio Paulo, s£ 

licitando concessão para o aproveitamento hidro-elétrico do Salto 

Santiago, no rio Iguaçu, município de Laranjeiras do Sul, Estado 

do Paraná. - Nada há que opor quanto à segurança nacional. - Eela 

tor: Dr. Moacir Silva; 

- processo n Q 77/52, do Frigorífico Armour do Eio Gran

de do Sul S.A., sediado no município de Livramento, pedindo que 

sejam visadas cinco vias, que apresenta, da ata da quadragésima no 

na assembléia geral ordinária, realizada a vinte e oito de dezem 

bro de mil novecentos e cinquenta e um, que elegeu sua nova dire

toria. - Baixar em diligência para que se esclareça se foi cumpri 

da a exigência desta Comissio Especial, pela qual a sociedade foi 



obrigada a transformar, no prazo de três anos, suas ações ao por 

tador em ações nominativas. - Eelator: Gen. Eaul Silveira de Mel 

lo; 

- prooesso n 2 86/52, de Jayme Araujo dos Santos, brasi 

leiro, pedindo autorização para aforar terras situadas no munici, 

pio de Foz do Iguaçu, Paraná. - Nada há que opor quanto à seguran 

ça nacional. Eelator: Dr. Moacir Silva; 

- processo n 9 89/52, de Joaquim Carneiro, brasileiro , 

solicitando autorização para continuar ocupando um lote de ter

ras situado no municipio de Pôrto Velho, Território Federal do 

Guaporé. - Nada há que opor quanto à segurança nacional. - Eela

tor: Gen. Baul Silveira de Mello; 

- processo n 2 90/52, de Eairaunda Barbosa, brasileira , 

casada, pedindo autorização para continuar ocupando um lote de 

terras situado na margem esquerda da rodovia Guajará-Mirim-Iata, 

no Território Federal do Guaporé. - Baixar em diligência para 

que a peticionária declare qual o regime do casamento, se seu ma 

rido também possui terra na faixa de sessenta e seis quilómetros 

da fronteira e qual o município e distrito onde está situada a 

terra. - Eelator: Dr. Ulpiano de Barros; 

- processo n 2 94/52, de João Antonio de Oliveira, bra

sileiro, solicitando autorização para ocupar um lote de terra si. 

tuado na baía Eica, Território Federal do Guaporé. - Nada há que 

opor quanto à segurança nacional. - Eelator: Dr. Moacir Silva; 

- processos números 97/52 e 98/52, de Elda Furtado Ara 

ujo e Euzébio Ghiotto, respectivamente, brasileiros, pedindo au

torização para aforar terras situadas no município de Foz do I -

guaçu, Paraná. - Baixar em diligência para que se esclareça qual 

o distrito onde estão situadas as terras. - Eelator: Dr. Moacir 

Silva; 

- processo n 2 100/52, de Thomaz Friesen, natural da Si 

béria, solicitando autorização para adquirir terras situadas no 

município de Bagé, Eio Grande do Sul. - Baixar em diligência pa

ra que a Secretaria declare qual a relaçio de áreas pertencentes 

a estrangeiros para a área do município. - Relator: Dr. «Ulpiano 

de Barros; 

à 
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- processo n 9 102/52, de Barros & Teixeira Ltda., pedin 
do autorização para se estabelecer com livraria, papelaria e tipo 
grafia, no município de Corumbá, Mato Grosso. - Deferir. - Eela
tor: Dr. Moacir Silva. 

As dezesseis horas foi encerrada a sessão, sendo marca
da outra para o dia vinte e oito de abril corrente. 

E, para constar, foi lavrada a presente ata, que vai as 
sinada pelo senhor Presidente e pelo Secretário da Comissão. 

Presidente da C.E.F.F. J 

Secretário da C.E.F.F. 



ATA DA 18a. SESSÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA FAIXA DE 
FRONTEIRAS. DURANTE O ANO EE MIL NOVECENTOS E CINQÚENTA E DOIS. 

'y 
Aos vinte e oito dias do mês de a b r i l do ano de mil nove 

centos e cinquenta e dois, na sua sede, na rua Cândido Mendes núme 
•TÊÊÊ 

ro duzentos e dezoito, reuniu-se sob a presidência do senhor Gene

r a l de Brigada Aguinaldo Caiado de Castro, a Comissão Especial da 

Faixa de Fronteiras, com a presença dos senhores General de Divi

são, da Reserva, Raul Silveira de Mello, doutores Moacir Silva, Ul 

piano de Barros, Theodoro Arthou, membros, e José de Moraes Dias, 

Secretário. 

As quatorze horas e t r i n t a minutos, o senhor Presidente 

considerou aberta a sessão e mandou lêr a ata da sessão anterior, 

que f o i aprovada. 

Na primeira parte da ordem do dia foram distribuidos os 

seguintes processos: Gen. Raul Silveira de Mello, números 116/52, 

121/52 e 125/52; Dr. Ulpiano de Barros, números ia5/5l. 452/51, .. 

112/52 e 117/52; Dr. Dulphe Pinheiro Machado, números 111/52, 115/ 

52, 118/52 e 122/52; Dr. Moacir Silva, números 106/52, 107/52, ... 

108/52 e 109/52; Dr. Theodoro Arthou, números l|27/5l e 12i|/52. 

Na segunda parte da ordem do dia, o senhor Presidente 

submeteu â discussão e votação do plenário os pareceres dos proces. 

sos constantes da pauta. Findos os debates, a Comissão decidiu: 

- processo nc 106/51, de Meceslau Hordejuk, polonês, pe

dindo autorização para se estabelecer com fábrica de móveis de ma

deira, no município de Santo Angelo, Rlo Grande do Sul. - Indefe

r i r , em virtude de já estar excedido o terço reservado a estrangei 

ros no ramo referido. - Relator: Dr. Ulpiano de Barros; 

- processo no Í4.08/51, de Bernardina Recalde, brasileira, 

casada, pedindo autorização para aforar terras devolutas situadas 

no município de Foz do Iguaçu, Paraná. - Baixar em diligência para 
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que se informe o regime de "bens no casamento e se o mariào da su

plicante requereu ou já obteve outras terras na faixa de f r o n t e i 

ras. - Relator: Dr. Theodoro Arthou; 

- processo nc 68/52, da Associação Comercial e Indus

t r i a l de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, consultando sôbre a cons

tituição da firma "Real Frigorífico Uruguaianense Ltda." - Nâo to 

mar conhecimento. - Relator: Dr. Theodoro Arthou; 

- processo nc 79/52, de Gabriel Charpentier, francês, so 

licitando autorização para adquirir, por compra, terras situadas 

no município de Eagé, Rio Grande do Sul. - Baixar em diligência 

a fim de que se esclareça se o interessado efetuou a compra das 

terras de que trata o processo nc I69/I1.8, desta Comissão; 

- processo nc 80/52, de Romano & Lanziani, pedindo auto 

rização para se estabelecer com fábrica de calçados em pequena es 

cala, no município de Uruguaiana, Rio Gíande do Sul. - Deferir. -

Relator: Gen. Raul Silveira de Mello; 

- processo nc .87/52, de Felipe K a l i l , uruguaio, estabe

lecido com o comércio de fazendas e armarinho, no município de Ba 

gé. Rio Grande do Sul, solicitando autorização para aumentar seu 

capital social. - Deferir. - Relator: Gen. Raul Silveira de Mello. 

As dezesseis horas f o i encerrada a sessão, sendo marca

da outra pera o dia t r i n t a de a b r i l corrente. 

E, para constar, f o i lavrada a presente ata, que vai as_' 

sinada pelo senhor Presidente e pelo Secretário da Comissão. 

f 
Presidente da C.E.F.F. 

Secretario da C.E.F.F. 7^ 
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ATA DA 12a. SESSÃO ORDINÃfílA DA COMISSÃO ESPECIAL DA FAIXA DE 

FRONTEIRAS. DURANTE O ANO _DE MIL NOVECENTOS E CINÇÚENTA E DOIS. 

Aos t r i n t a dias do mês de a b r i l do ano de mil novecentos 

e cinquênta e dois, na sua sede, na rua Cândido Mendes número du

zentos e dezoito, reuniu-se sob a presidência do senhor General de 

Brigada Aguinaldo Caiado de Castro, a Comissão Especial da Faixa 

de Fronteiras, com a presença dos senhores General de Divisão, da 

Reserva, Raul Silveira de Mello, doutores Moacir Silva, Ulpiano de 

Earros, Theodoro Arthou, membros, e José ce Moraes Dias, Secretário. 

As dez horas, o senhor Presidente considerou aberta a ses_ 

são e mandou lêr a ata da sessão anterior, que f o i aprovada. 

Na primeira parte da ordem do dia foram distribuídos os 

seguintes processos: Gen. Raul Silveira de Mello, números 229/51, 

128/52 e 129/52; Dr. Ulpiano de Barros, números 93A9, 232/51, ... 

253/51, 23V51, 10-9/51, 100/52 e 150/52; Dr. Moacir Silva, números 

198/43, 2211/51, 225/51, 226/51, 55/52, 125/52 e 151/52, Dr. Theodo 

ro Arthou, números 48V51 e 152/52. 

Na segunda parte da ordem do dia, o senhor Presidente 

submeteu â discussão e votação do plenário os pareceres dos proces. 

sos constantes da pauta. Findos os debates, a Comissão decidiu: 

- processo nc 8/52, da Sociedade Brasileira de Mineração 

Limitada, com sede nesta Capital, pedindo reconsideração da deci

são proferida no processo número 189/51, desta Comissão Especial.-

Adiar o julgamento. - Relator: Gen. Raul Silveira de Mello; 

- processos números 81/52, 82/52 e 83/52, de Raul Joa

quim de Quadros Gomes, Carmem Quadros Gomes e Raul Rodrigues Gomes, 

respectivamente, brasileiros, solicitando autorizagão para aforar 

dois mil hectares de terras, cada um, no município de Foz do Igua

çu, Paraná. - Baixar em diligência para que se informe o d i s t r i t o 

onde estão situadas as terras, e, quanto ao casal, qual das áreas 
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prefere. - Relator: Dr. Ulpiano de Barros; 

- processo nc 101/52, de Importadora Uruguaianense de Má

quinas Limitada, pedindo autorização psra se estabelecer com o co -

mércio de aparelhos, máquinas e artefatos de metal, máquinas agrí

colas, motores industriais, e t c , no município de Uruguaiana, Rlo 

Grande do Sul. - Baixar em diligência para que a firma altere a clá 

usula décima-sexta do seu contrato social, a flm de pô-la de acôrdo 

com o que estatui o artigo segundo do decreto-lel n» 6 4.5°• de 17 

de a b r i l de 1 9ij4. - Relator: Dr. Moacir Silva; 

- processos números 107/52 e 108/52, de Augusto Waldrigues 

e Theophilo Beira Xavier, respectivamente, brasileiros, pedindo au

torização para aforar terras situadas no município de Foz do Iguaçu, 

Paraná. - Nada há que opor quanto â segurança nacional. - Relator: 

Dr. Moacir Silva. 

Âs onze horas e t r i n t a minutos f o i encerrada a sessão, sen 

do marcada outra para o dia sete de maio próximo futuro. 

E, para constar, f o i lavrada a presente ata, que vai assi 

nada pelo senhor Presidente e pelo Secretário da Comissão. 

Presidente da C.E.F.F. 

Secretário da C.E.F.F. 



ATA DA 20a. SESSÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA FAIXA DE 
FRONTEIRAS. DURANTE O ANO DE MIL NOVECENTOS E CINCUENTA E DOIS. 

í 

Aos sete dias do mês de maio do ano de /mil novecentos e 

A cinqúenta e dois, na sua sede, na rua Cândido Mendes número duzen

tos e dezoito, reuniu-se sob a presidência do senhor General de 

Brigada Aguinaldo Caiado de Castro, a Comissão Especial da Faixa 

•*> de Fronteiras, com a presença dos senhores General de Divisão, da 

Reserva, Raul Silveira de Mello, doutores Dulphe Pinheiro Machado, 

Moacir Silva, Ulpiano de Barros, membros, e José de Moraes Dias, 

Secretário. ^ 

As dez horas, o senhor Presidente considerou aberta a 

sessão e mandou lêr a ata da sessão anterior, que f o i aprovada. 

Na primeira parte da ordem do dia foram distribuídos os 

seguintes processos: Gen. Raul Silveira de Mello, números l l r f /S?, 

148/52, 149/52 e 150/52; Dr. Ulpiano de Barros, números 79/52, ... 

133/52, 13V52, 135/52, 136/52 e 144/52; Dr. Dulphe Pinheiro Macha 

do, números 5V52, 151/52 e 152/52; Dr. Moacir Silva, números 137/ 

52, 138/52, 139/52, 141/52, 142/52 e 143/52. 

Na segunda parte da ordem do dia, o senhor Presidente 

submeteu â discussão e votação do plenário os pareceres dos proces 

sos constantes da pauta. Findos os debates, a Comissão decidiu: 

- processo nfi 198/43 (cópia), de Almeida Ale, sírio, pe

dindo autorização para exercer comércio ambulante no município de 

Sena Madureira, Território do Acre. - Arquivar, em virtude de ter 

o requerente deixado de comerciar. - Relator: Dr. Moacir Silva; 

- processos números 22V51, 22^/51 e 226/51, de Rigon & 

Filhos, Napp & Cia. e Max Keller, respectivamente, solicitando au

torização rara exercer atividade comerclal no município de Santo An 

gelo, Rlo Grande do Sul. - I n s i s t i r nas diligências junto â Prefei 

tura Municipal. - Relator: Dr. Moacir Silva; 

H 
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L 

- processo nc 229/51, de Transportadora Santo Angelense 

Ltda., solicitando autorização para se estabelecer com o ramo de 

transportes em geral, no município de Santo Angelo, Rlo Grande do 

Sul. - Eaixar em diligência para que o sócio Guilherme Schmld fa

ça prova de quitação com o serviço m l l l t a r . - Relator: Gen. Raul 

Silveira ce Mello; 

-.processo nc Í4I3/5I, ce Santlna Pretti Gumiel, brasilei 

ra, casada, solicitando autorização para aforar terras situadas 

no município de Foz do Iguaçu, Paraná. - Eaixar em diligência pa

ra que se esclareça em que d i s t r i t o estão situadas as terras e 

qual o regime de casamento da requerente. - Relator: Dr. Ulpiano 

de Barros; 

- processo no ij.52/51, de Oscar Prochnau, russo, s o l i c i 

tando autorizagão para adquirir dois terrenos e registrar título 

de outro, todos situados no município de Chapecó, Senta Catarina. 

Deferir. - Relator: Dr. Ulpiano de Earros; 

- processo nc 5V52, de Miguel Aguilar, paraguaio, s o l i 

citando autorização para se estabelecer com o ramo de tecidos e ar 

marinho, no município de Corumbá, Mato Grosso. - Indeferir, em vir 

tude de' já estar excedido o terço reservado a estrangeiros no ra

mo com que o requerente pretende se estabelecer. - Relator: Dr. 

Dulphe Pinheii^ Machado; 

- pi^cesso no 112/52, de Abrahão Alie, sírio, comercian 

te em Corumbá, Mato Grosso, pedindo seja reconsiderada a decisão 

que indeferiu o seu pedido de organizar a firma Irmãos Alie Ltda., 

composta do requerente e de seu irmão Muhamed Alie Esmael Ghanem, 

também sírio. - Indeferir, tendo em vista o que dispõe o parágra

fo único do artigo 2c do Decreto-lei nc 6 ij.30, de 1? de a b r i l de 

1 yh^.. - Relator: Dr. Ulpiano de Earros; 

- processo nc 116/52, de Edmund Hartmann, alemão, pedin 

do autorizagão para se estabelecer, individualmente, em sucessão â 
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firma Hartmann Irmãos, com o ramo de fazendas, miudezas, secos e mo 

lhados, no município de Cruz Alta, Rio Grande do Sul. - Deferir. 

Relator: Gen. Raul Silveira de Mello; # 

- processo no 117/52, de Felix Sopena Diaz, espanhol, es

tabelecido com o comércio de roupas feitas e anexos, para crianças, 

e calçados, no município de Pelotas, Rio Grande do Sul, solicitando 

autorização para aumentar seu capital social. - Deferir. - Relator: 

Dr. Ulpiano ce Barros; 

- processo no 121/52, de Francisco Vicente Velo, espanhol, 

pedindo autorização para se estabelecer com o ramo de bebidas e ca

fés inho a varejo, no município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. 

Deferir. - Relator: Gen. Raul Silveira de Mello; 

-.processo n» 123/52, de Vicente Ferreira de Araujo, uru

guaio, solicitando autorização para registrar título de terras s i t u 

adas no município de Arroio Grande, Rio Grande do Sul. - Deferir. -

Relstor: Gen. Rrul Silveira de Mello; 

- processo nc 128/52, de Fiorentino Eurtet, italiano, so

licitando autorização para adquirir terras situadas no município de 

Santo Angelo, Rio Grande do Sul. - Eaixar em diligência para que se 

esclareça a proporcionalidade de terras que cabem a estrangeiros, no 

município. - Relator: Gen. Raul Silveira de Mello; 

- processo nc 129/52, de Gustav Theodor Mueller, russo, pe 

dindo autorização para adquirir terras situadas no município de Cha 

pecó, Santa Catarina. - Deferir. - Relator: Gen. Raul Silveira de 

Mello. 

As onze horas e t r i n t a minutos f o i encerrada a sessão,sen 

do marcada outra para o dia doze de maio corrente. • 

E, para constar, f o i lavrada a presente ata, que val assi 

nada pelo senhor Presidente e pelo Secretário da Comissão. 

Presidente da C.E.F.F. 

ecretário da C.E.F.F. / 



ATA DA 21a. SESSÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA FAIXA DE 

FRONTEIRAS. DURANTE O ANO DE MIL NOVECENTOS E CINQUENi&A E DOIS 

Aos doze dias do mês de maio do ano de mil novecentos e 

cinquenta e dois, na sua sede, na rua Cândido MeMes número duzen

tos e dezoito, reunlu-se sob a presidência do senhor General de 

Brigada Aguinaldo Calado de Castro, a Comissão Especial da Faixa 

de Fronteiras, com a presença dos senhores General de Divisão, da 

Reserva, Raul Silveira de Mello, doutores Dulphe Pinheiro Machado, 

Ulpiano de Barros, Theodoro Arthou, membros, e Helvia Fontana Pa

checo, no impedimento ocasional do Secretário. 

Ãs dez horas, o senhor Presidente considerou aberta a 

sessão e mandou lêr a ata da sessão anterior, que f o i aprovada. 

Na primeira parte da ordem do dia foram distribuídos os 

seguintes processos: Gen. Raul Silveira de Mello, números 155/52, 

156/52 e 157/52; Dr. Ulpiano de Barros, números 530/51, Í4I6/51 e 

59/52; Dr. Dulphe Pinheiro Machado, números 5/52, 15V52 e 158/52; 

Dr. Moacir Silva, números 155/52, 159/52 e 160/52; Dr. Theodoro Ar 

thou, números ii-58/5l e 51/52. 

Na segunda parte da ordem do dia, o senhor Presidente 

submeteu â discussão e votação do plenário os pareceres dos proces 

sos constantes da pauta. Findos os debates, a Comissão decidiu: 

- processos ns. 8/52 e 9/52, em que as Sociedades Brasi 

l e i r a de Mineração Ltda. e Brasileira de Imóveis Ltda. solicitam 

ao Senhor Presidente da República reconsideração dos despachos exa 

rados nos processos números 189/51 e 192/51, respectivamente. - A 

Comissão Especial, aprovando, por unanimidade, as conclusões do pa 

recer do Relator, decidiu encaminhar os processos ao Senhor Presi

dente da República, propondo sejam mantidas as decisões recorri

das. - Relator: Gen. Raul Silveira de Mello. 
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As doze horas, f o i encerrada a sessão, sendo marcada ou

tra para o dia dezesseis de maio corrente. 

E, para constar, f o i lavrada a presente ata, que vai as

sinada pelo senhor Presidente e pelo Secretário da Comissão. 

Presidente da C.E.F.F. 

^ 

Secretario da C.E.F.F. 



ATA DA 22a. SSSSÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 

FRONTEIRAS. DURANTE O ANO DE MIL NOVECEN 

3* KX A 

FAIXA DE 

E CINQUENTA E DOIS. 

Aos dezesseis dias do mês de maio do áno de mil novecen

tos e cinquenta e dois, na sua sede, na rua Cândido Mendes número 

duzentos e dezoito, reuniu-se sob a presidência do senhor General 

de Brigada Aguinaldo Caiado de Castro, a Comissão Especial da Fai

xa de Fronteiras, com a presença dos senhores General de Divisão, 

da Reserva, Raul Silveira de Mello, doutores Dulphe Pinheiro Macha 

do, Moacir Silva, Ulpiano de Barros, membros, e José de Moraes Di

as, Secretário. 

Às dez horas, o senhor Presidente considerou aberta a 

sessão e mandou lêr a ata da sessão anterior, que f o i aprovada. 

Na primeira parte da ordem do dia f o i distribuido ao se

nhor doutor Moacir Silva, para relatar e dar parecer, o processo 

número 165/52. 

Na segunda parte da ordem do dia, o senhor General Presi 

dente, na qualidade também de Secretário Geral do Conselho de Segu 

rança Nacional, deu ciência â Comissão da parte da ata do mesmo 

Conselho digo da parte da ata da sessão do mesmo Conselho, realiza 

da em 22 de dezembro de 1 951, na qual ó senhor Ministro da Agricul 

tura teceu considerações gerais sôbre o aproveitamento das jazidas 

de manganês existentes no país, e, particularmente, sôbre as de U-

rucum, concluindo por afirmar "que as suas divergências com a Secre 

ta r i a Geral (referia-se âs sugestões desta Comissão Especial, apro 

vadas pelo senhor Presidente da República, entre elas a que consi

dera caducas as concessões de autorizações para lavra, dadas ao Es 

tado de Mato Grosso pelos Decretos 11.221, 11.222, 11.225 e 11.224, 

de 4 de janeiro de 1 943 - processo no 15/50) não são grandes, uma 

vez que esta, a Secretaria Geral, se baseou no fato de que o Esta-
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do de Mato Grosso não vinha explorando as minas, porém, isso f o i 

esclarecido posteriormente, tanto que o Departamento Nacional da 

Produção Mineral possui os relatórios de produção desde 1 945"• 

Bn face dessa declaração do senhor Ministro da Agricul 

tura, o senhor General Presidente convocou esta sessão para que 

a Comissão reexamine a sua decisão anterior e manifeste sua opi

nião sôbre se considera ainda a ocorrência de caducidade das con 

cessões. 

A Comissão, por unanimidade, decidiu que, havendo desa 

parecido, com o esclarecimento do senhor Ministro da Agricultura, 

o principal fundamento de suas sugestões - o não aproveitamento, 

pelo Estado, das jazidas, conforme assinalara o parecer do dou

tor Consultor Jurídico daquele Ministério - as concessões ao Go

vêrno do Estado estão de pé, devendo, entretanto, ser o assunto 

submetido â apreciação e decisão f i n a l do senhor Presidente da 

República, a fim de que Sua Excelência mantenha ou torne sem efe 

i t o seu despacho anterior. 

Âs doze horas, f o i encerrada a sessão, sendo marcada 

outra para o dia dezenove de maio corrente. 

E, para constar, f o i lavrada a presente ata, que vai 

assinada pelo senhor Presidente e pelo Secretário da Comissão. 

Presidente da C.E.F.F. / 

Secretario da C.E.F.F. 



ATA DA g^a. SESSÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA FAIXA DE 
FRONTEIRAS. DURANTE O ANO DE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS, 

Aos dezenove dias do mês de maio do ano de mil novecen-

S tos e cinquenta e dois, na sua sede, na rua Cândido Mendes número 

duzentos e dezoito, reuniu-se sob a presidência do senhor General 

de Brigada Aguinaldo Caiado de Castro, a Comissão Especial da Fai

xa de Fronteiras, com a presença dos senhores General de Divisão, 

da Reserva, Raul Silveira de Mello, doutores Dulphe Pinheiro Macha 

do, Moacir Silva, Ulpiano de Barros, membros, e José de Moraes Di

as, Secretário. 

Âs dez horas, o senhor Presidente considerou aberta a 

sessão e mandou lêr a ata da sessão anterior, que f o i aprovada. 

Na primeira parte da ordem do dia,foi distribuido ao se

nhor doutor Moacir Silva, para relatar e dar seu parecer, o proces. 

so número $05/50. 

Na segunda parte da ordem do dia, o senhor Presidente 

submeteu â discussão e votação do plenário o parecer do processo 

número 5itV5l, referente aos seguintes processos do Departamento 

Nacional da Produção Mineral: 

DNPM nc 5 hS>h/k9» qne deu causa aos Decretos números ... 

29 621, 29 622 e 29 625, de 31 de maio de 1 951, pelos quais f o i 

a Sociedade Brasileira de Imóveis Ltda. autorizada a pesquisar mi

nérios de ferro e manganês; 

DNPM nc 7 686/I4I1., que deu causa ao Decreto número 29 505, 

de 50 de a b r i l de 1 951, pelo qual f o i a Sociedade Brasileira de 

Mineração Ltda. autorizada a lavrar minério de ferro; 

DNFM nc 5 l̂ SS/hS, que deu causa ao Decreto número 29 500, 

de 22 de fevereiro de 1 951, pelo qual f o i a Sociedade Brasileira 

de Mineração Ltda. autorizada a pesquisar minérios de manganês , fer 
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ferro e associados, todos no Município de Corumbá, Mato Grosso,, con 

cessões essas feitas sem prévia audiência desta Comissão Especial. 

Findos os debates, a Comissão decidiu adiar o julgamento. 

As doze horas, f o i encerrada a sessão, sendo marcada ou

tra para o dia vinte e seis de maio corrente. 

E, para constar, f o i lavrada a presente ata, que vai assi 

nada pelo senhor Presidente e pelo Secretário da Comissão. 

Presidente da C.E.F.F. 

Secretário da C.E.F.F. 



ATA DA 2lia. SESSÃO ORDINÃRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA FAIXA DE 
FRONTEIRAS. DURANTE O ANO DS MIL NOVECENTOS E CINQUENT̂  E DOIS. 

Aos vinte e seis dias do mes de maio do áno de mil nove

centos e cinquenta e dois, na sua sede, na rua Cândido Mendes núme 

^ j / ro duzentos e dezoito, reuniu-se sob a presidência do senhor Gene-

r a l de Brigada Aguinaldo Caiado de Castro, a Comissão Especial da 

Faixa de Fronteiras, com a presença dos senhores General de Divi

são, da Reserva, Raul Silveira de Mello, doutores Dulphe Pinheiro 

Machado, Moacir Silva, Ulpiano de Barros, membros, e José de Mora 

es Dias, Secretário. 

Ãs dez horas, o senhor Presidente considerou aberta a ses 

são e mandou lêr a ata da sessão anterior, que f o i aprovada. 

Na primeira parte da ordem do dia, foram distribuidos os 

seguintes processos: Gen. Raul Silveira de Mello, números 166/52 e 

171/52; Dr. Ulpiano de Barros, números 65/52, 167/52 e 168/52; Dr. 

Dulphe Pinheiro Machado, números 169/52 e 170/52; Dr. Moacir Silva, 

números 76/52, 97/52 e 98/52. 

Na segunda parte da ordem do dia, o senhor Presidente 

submeteu â discussão e votação do plenário os pareceres dos proces. 

sos constantes da pauta. Findos os debates, a Comissão decidiu: 

- processo nc 93A9, de Madeireira Industrial Xanxerê L i 

mitada, pedindo autorização para se estabelecer com industrializa

ção, compra, venda e exportação de madeira de pinho e de outras qua 

lidades, nos municípios de Chapecó, Santa Catarina, e Clevelãndia, 

Paraná. - Cassar a autorização. - Relator: Dr. Ulpiano de Barros; 

- processo no 25$/5l, de Sociedade Agrícola Comercial L i 

mitada, pedindo autorização para se estabelecer com exportação de 

alfafa e comércio de secos e molhados, por atacado, no município de 

Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. - Reiterar a diligência junto ao 

Prefeito Municipal. - Relator: Dr. Ulpiano de Barros; 
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/ /- i - processo nc 327/51, da Companhia ô& Cigarrc/s Castelões, 

| [/ com sede na capital do Estado de São Paulo, pedindo adtorização pa-

J ra instalar um depósito fechado na cidade de Pelota/, Rio Grande do 

Sul, para ahastecimento de seus carros de vendas nessa região. - Pre

liminarmente . considerar que se aplica ao caso o disposto no artigo 

56 do Decreto-lei nfi 1 968, de I7-I-I9Í4.O, uma vez que a firma jâ fun 

cionava no país antes da publicação dêsse Decreto-lei. No mérito. 

deferir o pedido, devendo a gerência do depósito ser confiada a bra 

s i l e i r o . - Relator: Dr. Moacir Silva; 

- processo nfi 550/511 de José Antonio Aramburu, uruguaio, 

solicitando autorização para adquirir terras situadas no município 

de Itaqui, Rio Grande do Sul. - Deferir. - Relator: Dr. Ulpiano de 

Barros; 

- processo nfi 1+18/51, de Companhia Riograndense de Adubos 

"CRA", estabelecida em Pôrto Alegre, com o ramo de industrialização, 

comércio e importação de adubos, máquinas, artigos e produtos para o 

fomento dessas atividades, pedindo autorização para instalar uma f i 

l i a l no município de Rio Grande, Rio Grande do Sul. - Manter a deci

são anterior, no sentido de que conste dos estatutos que a maioria 

dos membros da diretoria será de brasileiros natos e que a maioria 

das ações pertencerá sempre a brasileiros. - Relator: Dr. Ulpiano de 

Barros; 

- processo nfi 419/51, de Arthur Sauer & Cia. Ltda., firma 

já autorizada a funcionar no município de Ijuí, Rio Granàe do Sul, 

com o ramo de transporte.de passageiros e encomenàas, solicitanào 

autorização para moàificar o seu contrato social. - Deferir. - Rela 

tor: Dr. Ulpiano àe Barros; 

- processo nfi 429/51, de Frigorífico Anselmi Ltda., com se 

de no município de Rio Granàe, Rlo Grande, âo Sul, peàinào autoriza

ção para alterar o seu contreto social. - Baixar em àiligência para 

que a firma requerente cumpra as seguintes exigências: a)- provar a 

nacionalidade do sócio Antonio Manoel Pereira; b)- provar que os só 



,;: •> . • " 
r I tf cios estrangeiros têem permanência legal no país^ cf)- provar que os 

JT sócios brasileiros estão quites com o serviço mi l i t a r ; dí)- regulari 

zar a situação da firma Schuch, Canhada & Cia., peranté esta Comis

são Especial. - Relator: Dr. Moacir Silva; 

- processo nc 3/52, de Antonio Nogueira da Silva, brasilei 

ro, pedindo autorização para ocupar terras situadas no município de 

Guajará-Mirim, Território Federal do Guaporé. - Aguardar a remessa, 

pelo Serviço do Patrimgnio da União, do processo nc I88/J4B, necessá 

rio ao julgamento dêste pedido. - Relator: Dr. Dulphe Pinheiro Ma

chado ; 

- processo no 10/52, de Rosária Herrera das Neves, brasi

l e i r a , casada, pedindo autorização para aforar terras situadas no 

município de Foz do Iguaçu, Paraná. - Baixar em diligência para que 

a requerente esclareça qual o regime de bens no casamento. - Rela -

tor: Dr. Dulphe Pinheiro Machado; 

- processo nc 11/52, de Antonio Avelino das Neves Filho, 

brasileiro, solicitando autorização para aforar terras situadas no 

município de Foz do Iguaçu, Paraná. - Baixar em diligência para que 

o requerente faça prova de quitação com o servi.ço m i l i t a r . - Rela -

tor: Dr. Dulphe Pinheiro Machado; 

- processo nc 55/52, de Laneira Brasileira S.A. - lndús -

t r i a e Comércio, pedindo autorização para se estabelecer com lava -

gem, comércio, exportação, importação e industrialização de lã e 

seus sub-produtos, por conta própria ou alheia, no município de Pe
lotas, Rio Grande do Sul. - Baixar em diligência para que a socieda de faça constar dos estatutos que a maioria dos membros da direto -r i a será de brasileiros natos e que a maioria das ações pertencerá sempre a brasileiros. - Relator: Dr. Moacir Silva; - processo nc 59/52, de Gumercindo Félix Saraiva e outros, uruguaios, pedindo autorização para transcrever, no Registro de Imóveis, títulos de terras situadas no município de Santa Vitória do Pal mar, Rio Grande do Sul. - Deferir. - Relator: Dr. Ulpiano de Barros; 
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- processo nc 73/52, de Moinho São Pedro íáraaT, soJicitan 

do autorização para se estabelecer com o ramo de moagem de cereais, 

comércio e exportação, no município de Chapecó, Santa Catarina. 

Deferir. - Relator: Dr. Dulphe Pinheiro Machado; 

- procésso nfi 79/52, de Gabriel Charpentier, francês, pe

dindo autorização para adquirir terras situadas no município de Ea

gé, Rio Grande do Sul. - Deferir. - Relator: Dr. Ulpiano ce Barros; 

- processosnfis. 91/52, 92/52, 93/52, 151/52, 152/52 e ... 

158/52, de Antonio Feliciano de Freitas, Augusto Lopes Pereira, An

dré Avelino de Meneses, Manoel Canuto Gomes, Antonio Alípio e Silva 

e Jaime Peixoto de Alencar, respectivamente, brasileiros, pedindo 

• autorização para ocupar terras situadas no Território Federal do Gua 

poré. - Nada há que opor quanto â segurança nacional, devendo ser es 

clarecido o d i s t r i t o onde estão situadas eis terras. - Relator: Dr. 

Dulphe Pinheiro Machado; 

- processo nfi 99/52, de Alexandre Winter e outros, s o l i c i 

tando autorização para adquirir terras situadas no município de Ba

gé, Rio Grande do Sul. - Deferir. - Relator: Dr. Theodoro Arthou; 

- processo nfi 100/52, de Thomaz Friesen, natural da Sibé

r i a , pedindo autorização para adquirir terras situadas no município 

de Bagé, Rio Grande do Sul. - Deferir. - Relator: Dr. Ulpiano de 

Barros; 

- processo nfi 106/52, de Renovadora de Pneus •OK" Ltda., 

estabelecida em Pôrto Alegre, com negócio de renovação de pneus, so 

licitando autorização para instalar uma f i l i a l no município de Pelo 

tas, Rio Grande do Sul. - Baixar em diligência para que se esclare

ça se a f i l i a l , já em funcionamento, está dirigida, ou não, por bra 

s i l e i r o . - Relator: Dr. Moacir Silva; 

- processo nfi 111/52, de Wilhelm Horvath & Cia. Ltda., so 

licitando autorização para se estabelecer com indústria de cerâmica 

em geral, no município de Eagé, Rio Grande do Sul. - Deferir. - Re

lator: Dr. Dulphe Pinheiro Machado; 

- processo nfi 115/52, de Adolfo Palet Martinez, espanhol, 



AftA pedindo autorização para se estabelecer com varejo rde garbos, no 

m\inicípio de Rio Grande, Rio Grande do Sul. - Deí$fir. - Relator: 

Dr. Dulphe Pinheiro Machado; 

- processo no 118/52, de Javier Ismael de Avila, urugua

io , solicitando autorização para adquirir terras situadas no muni

cípio de Santa Vitória do Palmar, Rio Grande do Sul. - Deferir. -

Relator: Dr. Dulphe Pinheiro Machado; 

- processo nc 122/52, de Orlando Franco Acosta, uruguaio 

pedindo autorização para adquirir 50 ha de terras situadas no muni 

cípio de Santa Vitória do Palmar, Rio Grande do Sul. - Eaixar em 

diligência para que a Prefeitura informe se o requerente possui ou 

tras terras no município. - Relator: Dr. Dulphe Pinheiro Machado; 

- processo nc 12V52, de Hans Bossard, suiço, solicitan

do autorização para adquirir terras situadas no município de Bagé, 

Rio Grande do Sul. - Deferir. - Relator: Dr. Theodoro Arthou; 

- processo nc 125/52, de Francisco L. A. Kloppenburg e 

outros, alemães, pedindo autorização para adquirir terras situadas 

no município de Bagé, Rlo Grande do Sul. - Deferir. - Relator; Dr. 

Moacir Silva; 

- processo no l$0/52, de The Texas Company (South Ameri

ca) Ltd., com sede nesta Capital, pedindo autorização para abrir es 

critório de atlvidade comercial de petróleo e seus derivados, no 

município de Rio Grande, Rio Grande do Sul. - Preliminarmente, con 

siderar que se aplica ao caso o disposto no artigo 56 do Decreto -

l e i no l 968, de 1? de janeiro de 1 9i|.0, tima vez que a firma já 

funcionava no país antes da publicação dêsse Decreto-lei. No méri

to, deferir o pedido, devendo a gerência do escritório ser confia

da a brasileiro. - Relator: Dr. Ulpiano de Barros; 

- processo nc 155/52, de Irmãos Grando, Ltda., solicitan 

do autorização para se estabelecer com negócio de madeiras e erva 

mate, no município de Chapecó, Santa Catarina. - Deferir. - Rela

tor: Dr. Ulpiano de Barros; 

- processo no 15I4/52, de Guy Pereira de Almeida, brasilei 
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A/' ro, pedindo autorização para aforar terras situadas áo^unicípip de 

Foz do Iguaçu, Paraná. - Baixar em diligência para que se esclareça 

em que d i s t r i t o estão as terras. - Relator: Br. Ulpiano de Barros; 

- processo no 135/52, de Mauro Pereira de Almeida, brasi

l e i r o , solicitando autorização para aforar terras situadas no muni

cípio de Foz do Iguaçu, Paraná. - Baixar em diligência para que o 

interessado informe se possui outras terras na faixa de 66 km, e se 

esclareça em que d i s t r i t o estão situadas. - Relator: Br. Ulpiano de 

Barros; 

- processo no 136/52, de Julio de Aguiar Botto de Barros, 

brasileiro, pedindo autorização para aforar terras situadas no muni 

cípio de Foz do Iguaçu, Paraná. - Baixar em diligência para que se 

declare qual a fronteira e qual o d i s t r i t o em que estão as terras.-

Relator: Dr. Ulpiano de Barros; 

- processo nc 139/52, de Shell-Mex Brazil Ltd., com sede 

nesta Capital, solicitando autorização para instalar um depósito de 

abastecimento de petróleo e seus derivados, no município de Ijuí, 

Rio Grande do Sul. - Preliminarmente. considerar que se aplica ao 

caso o disposto no artigo 36 do Decreto-lei nc 1 968, de 17 de jarei 

ro de 1 940, uma vez que a firma já funcionava no país antes da pu

blicação dêsse Decreto-lei. No méritot deferir o pedido, devendo a 

gerência do depósito ser confiada a brasileiro. - Relator: Dr. Moa

ci r Silva; 

- processos ns. 141/52, 142/52 e 143/52, de João Mourão 

Veras, Pedro Cametá e Francisco Peres Fernandes, respectivamente, 

brasileiros, pedindo autorização para ocupar terras situadas no Ter 

ritório Federal do Guaporé. - Nada há que opor quanto â segurança 

• nacional, devendo ser esclarecido o d i s t r i t o onde estão situadas as 

terras. - Relator: Dr. Moacir Silva; 

- processo nc 144/52, de João Cordeiro da Silva, b r a s i l e i 

ro, pedindo autorização para continuar ocupando terras situadas no 

município de Pôrto Velho, Território Federal do Guaporé. - Baixar 
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em diligência para que se declare em que d i s t r i t o estão as terras. -

Relator: Dr. Ulpiano de Barros; 

- processo no 154/52, deDomingos José Lameira, português, 

pedindo autorização para se estabelecer com padaria, no município 

de Rio Branco, Território Federal do Acre. - Deferir, contra o voto 

do Dr. Ulpiano de Barros. - Relator: Dr. Dulphe Pinheiro Machado; 

- processo nfi 160/52, de Kolahkiewcz & Cia. Ltda., pedin

do autorização para se estabelecer com o comércio de secos e molhs 

dos, fazendas e miudezas, no município de São Luiz Gonzaga, Ri^ 

de do Sul. - Eaixar em diligência para que a firma transfo] 

contrato social, de modo que seja atendido o que dispõe o 

do Decreto-lei nfi 1 968, de 17 de Janeiro de 1 9^0. - Relal 

Moacir Silva; 

- processo nfi l6$/52, de Agostini & Sangalli, s o l i c i t ^ 

autorização para se estabelecer com oficina mecânica para autoi 

consertos em geral, comércio a varejo de peças e acessórios, nc 

nicípio de Chapecó, Santa Catarina. - Deferir. - Relator: Dr. 

Silva. 

As doze horas e quinze minutos, f o i encerrada a sessão, 

do marcada outra para o dia dois de junho próximo futuro. 

E, para constar, f o i lavrada a presente ata, que vai assi

nada pelo senhor Presidente e pelo Secretário da Comissão. 

residente da C.E.F.F. 

Secretário da C.E.F.F. 



ATA DA 25?. SESSÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA FAIXA DI 

FRONTEIRAS, DURANTE O ANO DS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA S DOIS. 

Aos dois dias do raês de junho do ano de rail novecentos e 

cinquenta e dois, na sua sede, na rua Cândido Mendes número duzen

tos e dezoito, reuniu-se sob a presidência do senhor General de 

Brigada Aguinaldo Caiado de Castro, a Comissão Especial da Faixa 

de Fronteiras, com a presença dos senhores General de Divisio, da 

Reserva, Raul Silveira de Mello, doutores Moacir Silva, Ulpiano de 

Barros, Theodoro Arthou, raerabros, e José de Moraes Dias, Secretá

rio. 

Às dez horas, o senhor Presidente considerou aberta a 

sessão e mandou lêr a ata da sessão anterior, que foi aprovada. 

Na primeira parte da ordem do dia, foram distribuidos os 

seguintes processos: Gen. Raul Silveira de Mello, números 77/52 e 

176/52; Dr. Ulpiano de Barros, números 174/52 e 175/52; Dr. Dulphe 

Pinheiro Machado, números 27/52 e 122/52; Dr. Moacir Silva, núme

ros 429/51, 438/51 e 51/52, estes dois últimos redistribuídos. 

Na segunda parte da ordera do dia, a Coraissão dedicou-se 

ao exame do processo n 2 344/51 (D.N.P.M. números 5 484/49, 5 485/49 

e 7 686/44), havendo o senhor General Presidente resolvido, afinal, 

redistribuí-lo ao doutor Moacir Silva, solicitando-lhe tambéra o 

seu parecer sôbre o assunto. 

0 doutor Theodoro Arthou declarou-se impedido, deixando, 

por isso, de tomar parte nos debates. 

As doze horas, foi encerrada a sessão, sendo marcada ou

tra para o dia treze de junho corrente. 

E, para constar, foi lavrada a presente ata, que vai assi_ 

nada pelo senhor Presidente e pelo Secretário da Comissão. 

/ Presidente da C.S.F.F. / 

yL < sár^a*, yr( \ 
^Secretário da C.E.F.F. / 

AC. 



ATA DA 26a. SESSÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 
FRONTEIRAS. DURANTE O ANO DE MIL NOVECENTOS E Clj/ÇIÍBNfA E DOIS, 

DA^flXA ^ 
5fA E DO] 

Aos treze dias do més áe junho do ano de mil novecentos e 

cinquenta e dois, na sua sede, na rua Cândido Mendes número duzentos 

e dezoito, reuniu-se soh a presidência do senhor General de Brigada 

Aguinaldo Caiado de Castro, a Comissão Especial da Faixa de Frontei 

ras, com a presença dos senhores doutores Dulphe Pinheiro Machado, 

Moacir Silva, Ulpiano de Barros e Theodoro Arthou, membros, e José 

de Moraes Dias, Secretário. 

As dez horas, o senhor Presidente considerou aberta a ses. 

são e mandou lêr a ata da sessão anterior, que f o i aprovada. 

Na primeira parte da ordem do dia foram distribuidos os 

seguintes processos: Dr. Ulpiano ce Earros, números 62/52, 180/52 e 

185/52; Dr. Dulphe Pinheiro Machado, números 72/52, 1814/52 e 185/52; 

Dr. Moacir Silva, números 177/52, 178/52 e 179/52. 

Na segunda parte da ordem do dia, o senhor Presidente sub 

meteu â discussão e votação do plenário os pareceres dos processos 

constantes da pauta. Findos os debates, a Comissão decidiu: 

- processo no 232/51, de Luiz Daranco, italiano, s o l i c i 

tando autorização para registrar título de terras situadas no dis

t r i t o de Catuípe, município de Santo Angelo, Rio Grande do Sul. -

Eaixar em diligência para que a Secretaria desta Comissão se d i r i j a 

ao Prefeito de Santo Ângelo e ao Delegado de Catuípe solicitando-

Ihes providências no sentido de o requerente enviar prova de perma

nência legal no país. - Relator: Dr. Ulpiano de Barros; 

- processo no 5Í4Í4/51, referente aos seguintes processos do 

Departamento Nacional da Produção Mineral: DNPM no 7 686/I1I4., DNPM 

nc 5 1;8V1;9 e DNFM nc 5 485/I4.9. - Eaixar em diligência para que o Mi 

nistério da Agricultura se digne prestar as seguintes informações; 

a) as localizações e as áreas das pesquisa» e das lavras autorizadas 
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' nos decretos enumerados no ítem nc 25 do parecer õjbg&ãío? Moacir 

Silva; e também a indicação dos nomes dos proprietários do solo, em 

cada uma dessas áreas; b) se todas essas pesquisas foram realizadas, 

ou não, e, no caso afirmativo, se e/oluiram para a fase das lavras 

correspondentes; c) nos casos de lavras, em que situação se encon

tram, em atividade, ou não; e, se houver casos negativos, por que se 

acham paralizadas e desde quando; d) se a Sociedade Erasileira de Mi 

neração Ltda. e a Sociedade Erasileira de Imóveis Ltda., ou quaisquer 

de seus sócios, individualmente, são detentores de outras autoriza

ções de pesquisa ou de lavra, allm das constantes dos decretos enume 

rados no item a, acima; e) tendo em vista o que dispõe o art. 18, § 

único do Cpdigo de Minas, relativamente âs autorizações de pesquisa, 

qual tem sido o critério adotado pelo D.N.P.M., no sentido de, á se

melhança, restringir o número de autorizações de lavra e a extensão 

máxima da área t o t a l das mesmas; f ) fazer acompanhar as informações 

de um mapa em escala reduzida, localizando as áreas de pesquisa e de 

lavra e indicando os respectivos Decretos de concessão. Impedido o 

doutor Theodoro Arthou. 

- processo no 1+16/51, de Angelo P r i o r i , italiano, pedindo 

autorização para continuar funcionando com o comércio de secos e mo

lhados, no município de Itaqui, Rio Grande do Sul. - Arquivar, em v i r 

tude de o requerente não mais residir em Itaqui. - Relator: Dr. Ulpia 

no de Earros; 

- processo nc 1^7/51, de Jacinto Inácio de Oliveira, portu

guês, solicitando autorização para se estabelecer com fábrica de mó

veis no município de Pelotas, Rio Grande do Sul. - Deferir. - Relator: 

Dr. Theodoro Arthou; 

- processo nc i|.8V5l, de Reparadora de Calçados Solimar L i 

mitada, pedindo autorização para se estabelecer com o comércio de con 

sertos e reparos de calçados, no município de Pelotas, Rio Grande do 

Sul. - Deferir. - Relator: Dr. Theodoro Arthou; 

- processo nc 65/52, de Pedro Casagrande, brasileiro, s o l i -
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jy - citando autorização para aforar terras situadas^ nomuj^sçlpio/de Foz 

do Iguaçu, Paraná. - Nada há que opor quanto a/á^mrança nacional. -

Relator: Dr. Ulpiano de Barros; ^ 

- processo nc 69/52, de Naor Lopes Pereira, consultando sõ 

bre sociedades civis que exploram indústria pecuária. - Arquivar. -

Relator: Dr. Theodoro Arthou; 

- processo nc 88/52, de Luiz dos Santos, uruguaio, pedindo 

autorização para registrar título de terras situadas no município de 

Itaqui, Rio Grande do Sul. - Baixar em diligência a fim de que o re

querente faça prova de permanência legal no país e para que se escla 

reça a proporcionalidade de terras pertencentes a brasileiros e a es. 

trangeiros em relação â area t o t a l do município. - Relator: Dr. Theo 

doro A.rthou; 

- processo nc 132/52, de Filomena Asbú Mendes, libanêsa, 

solicitando autorização para se estabelecer com o comércio de fazen

das, louças, brinquedos e armarinho, no município de Alegrete, Rio 

Grande do Sul. - Deferir. - Relator: Dr. Theodoro Arthou; 

- processo nc 167/52, de Companhia Cimento Portland Itaú, 

com sede em Itaú de Minas, Estado de Minas Gerais, pedindo autoriza

ção para explorar calcáreo e montar fábrica de cimento no município 

de Corumbá, Mato Grosso. - Baixar em diligência parq que conste dos 

Estatutos que a diretoria será sempre constituida de maioria de bra 

sile i r o s , a maioria das apões pertencerá sempre a brasileiros e que 

aos administradores brasileiros serão sempre atribuidos poderes de 

administração pelo menos iguais aos do administrador estrangeiro. -

Relator: Dr. Ulpiano de Barros; 

- processo nc 168/52, de José Francisco Pereira, português, 

pedindo autorização para se estabelecer com negócio de exportação de 

cereais, no município de Pelotas, Rio Grande do Sul. - Deferir. - Re 

lator: Dr. Ulpiano de Barros; 

- processo no 17V52, de Indústria Madeireira Santo Antonio 

Ltda., pedindo autorização para se estabelecer com exportação digo 



exploração de serrarias e fábrica de aplainados, no município de Cha 

| pecó, Santa Catarina. - Deferir. - Relator: Dr. Ulpiano de Barros; 

- processo n C 175/52, de Adelino Romão Aquino, que se de

clara reservista de primeira categoria, solicitando concessão de vin 

te e cinco hectares de terras devolutas no município de Foz do Igua

çu, Paraná. - Baixar em diligência para que a Delegacia do Serviço 

do Patrimônio da União no Sstado do Paraná preste informações. - Re-

| lator: Dr. Ulpiano de Barros. 

A seguir, o senhor General Presidente leu uma carta da So

ciedade Brasileira de Mineração Limitada, assinada pelo senlior Jorge 

Chamma, dirigida ao senhor Presidente da. República, e referente aos 

processos números 8/52 e 9/52, desta Comissão Sspecial. 

As doze horas, f o i encerrada a sessão, sendo marcada outra 

para o dia dezesseis de junho corrente. 

E, para constar, f o i lavrada a presente ata, que vai assi

nada pelo senhor Presidente e pelo Secretário da Comissão, 

Presidente da C.E.F.F. 

Secretario da C.E.F.F. 
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ATA DA 22a. SESSÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA 
FRONTEIRAS. DURANTE O ANO DE MIL NOVECENTOS E CI^UE^A^ 

DE 
DOIS. 

Aos dezesseis dias do mes de junho do ano de i f i l novecen

tos e cinquenta e dois, na sua sede, na rua Cândido Mendes número 

duzentos e dezoito, reuniu-se sob a presidência do senhor General 

de Brigada Aguinaldo Caiado de Castro, a Comissão Especial da Faixa 

de Fronteiras, com a presença dos senhores doutores Dulphe Pinheiro 

Machado, Moacir Silva, Ulpiano de Barros e Theodoro Arthou, membros, 

e José de Moraes Dias, Secretário. 

As dez horas, o senhor Presidente considerou aberta a ses. 

são e mandou lêr a ata da sessão anterior, que f o i aprovada. 

Na primeira parte da ordem do dia foram distribuidos os 

seguintes processos: Dr. Ulpiano de Barros, números 187/52, 188/52 e 

189/52i Dr. Dulphe Pinheiro Machado, números 191/52 e 192/52; Dr. 

Theodoro Arthou, números 193/52, 19V52 e 195/52. 

Na segunda parte da ordem do dia, o senhor Presidente sub

meteu â discussão e votação do plenário os pareceres dos processos 

•>« constantes da pauta. Findos os debates, a Comissão decidiu: 

- processo nc 503/50, de Jacintho dos Santos Sc Cia., f i r 

ma comercial brasileira, pedindo concessão de terras situadas no mu 

nicípio de Oiapoque, Território Federal do Amapá. - Aguardar o decur 

so de seis mêses, que fica prevalecendo pera os Territórios em geral, 

para, então, ser renovado o pedido de providências, devendo o ofício 

aludir a que a firma precisa enviar requerimento a fim de regularizar 

sua situação perante esta Comissão Especial. - Relator: Dr. Moacir 

Silva; 

- processo nfi 23Í4/51» óe José Fischer, russo, pedindo auto 

rização para adquirir terras situadas no município de Santo Ângelo, 

Rio Grande do Sul. - Arquivar, tendo em vista que não f o i possível 

descobrir o paradeiro do requerente. - Relator: Dr. Ulpiano de Barros; 

- processo nfi 27/52, de Jorge Hubscher, alemão, solicitando 
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v 

res 

endas,/ferragens, 

Passos', Rlo Gran-

r U/ autorização para se estabelecer com o ramo 
y 

miudezas, secos e molhados, no município d 

de do Sul. - Deferir. - Relator: Dr. Dulphe Pinheiro Machado; 

- processo nc 62/52, de Farmácia Santo Antônio Ltda., já 

autorizada a funcionar, no município de Corumbá, Mato Grosso, pe

dindo autorização para modificar seu contrato social. - Deferir. -

Relator: Dr. Ulpiano de Barros; 

- processo nfl 72/52, de Baslllclo Dias, uruguaio, s o l i c i 

tando autorização para se estabelecer com o ramo.de padaria e comér 

cio a retalho de secos e molhados, no município de Santiago, Rlo 

Grande do Sul. - Deferir. - Relator: Dr. Dulphe Pinheiro Machado; 

- processos números 76/52, 97/52 e 98/52, de Alberone Jor 

ge Nascimento, Elda Furtado Araujo e Euzebio Ghiotto, respectivamen 

te, brasileiros, solicitando autorização para aforar terras situadas 

no município de Foz do Iguaçu, Paraná. - Nada há que opor quanto â 

segurança nacional. - Relator: Br. Moacir Silva; 

- processo nfi 109/52, de Coelho, Pinto & Cia. Ltda., pedin 

do autorização para se estabelecer com exploração da indústria de 

construção c i v i l e obras em geral, no município de Pelotas, Rlo Gran 

de do Sui. - Deferir. - Relator: Dr. Moacir Silva; 

- processo nfi 122/52, de Orlando Franco Acosta, uruguaio, 

pedindo autorização para adquiidr terras situadas no município de San 

ta Vitória do Palmar, Rio Grande do Sul. - Deferir.- Relator: Lr. Dul 

phe Pinheiro Machado; 

- processo nfi 131/52, de Sociedade Hoteleira Querência Limi 

tada, pedindo autorização para se estabelecer com o comércio de hotel 

no município de Bagé, Rio Grande do Sul. - Baixar em diligência para 

que a firraa modifique seu contrato social, adaptando-o às exigências 

do artigo l i j . do decreto-lei nfi 1 968, de 17 de janeiro de 1 91+0, e do 

artigo 2o do decreto-lei no 6 430, de 17 de a b r i l de 1 9Í+Í4.. - Relator: 

Dr. Moacir Silva; 

- processo no 137/52, de Waldemar Greenhalgh Kirschner, bra 

s i l e i r o , solicitando autorização para aforar terras situadas no municí 
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/J'' pio de Foz do Iguaçu, Paraná. - Nada. há que opor q̂ flÉÍnto à yBeguran 

. Jlâ&tCvito O] ça nacional, devendo ser esclarecido qual onde estão 

situadas as terras. - Relator: Dr. iVloacir^ilva; 

- processo nc 138/52, de Celestino Lagrêca, italiano, pe 

dindo autorização para se estabelecer com fábrica de móveis no mu

nicípio de Corumbá, Mato Grosso. - Eaixar em diligência para que a 

Prefeitura informe o número de comerciantes brasileiros e o de es

trangeiros estabelecidos individualmente no município com o mesmo 

ramo de negócio. - Relator: Dr. Moacir Silva; 

- processo no 153/52, de Serapião de Freitas Souza, bra

s i l e i r o , pedindo autorização para pesquisar água mineral no municí 

pio ce Lavras do Sul, Rio Grande do Sul. - Nada há que opor quanto 

à segurança nacional. - Relator: Dr. Moacir Silva; 

- processo nfi 159/52, de Reinoldo Ruschel, brasileiro, so 

licitando autorização para se estabelecer com o ramo de serraria, no 

município de Chapecó, Santa Catarina. - Independe de autorização. -

Relator: Dr. Moacir Silva; 

- processo nfi 169/52, de Juan Anair Acosta, uruguaio, pe

dindo autorização para se estabelecer com o ramo ce representações, 

comissões, consignações e conta própria, no município de Livramento, 

Rio Grande do Sul. - Deferir. - Relator: Dr. Dulphe Pinheiro Machado; 

- processo nc 170/52, de Antonio Albrizzi Moraga, paragua

io, solicitando autorização para se estabelecer com oficina mecânica, 

no município de Porto Murtinho, Mato Grosso. - Deferir. - Relator: 

Dr. Dulphe Pinheiro Machado; 

- processo nfi 18Í+/52, de Mirhan & Jeffery Ltda., solicitan 

do autorização para se estabelecer com o comércio de tecidos, armari 

nho, calçados, e t c , no município de Corumbá, Mato Grosso. - Deferir. 

Relator: Dr. Dulphe Pinheiro Machado; 

- processo nfi 185/52, dè Indústrias Ardéa Ltda., pe 

torizaçâo para se estabelecer com o comércio de conservas alimentíci

as, no município de Pelotas, Rio Grande do Sul. - Deferir, Relator: 
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Tr. Dulphe. Pinheiro Machado. 

A seguir, o Secretário leu trecho de Boletim da Secretaria 

Geral do Conselho de Segurança Nacional, aue publicou referências e-

logiosas do senhor General Cyro Espirito Santo Cardoso, ex-Presiden

te desta Comissão Especial, aos senhores membros e ao Secretário. 

Às onze horas e vinte minutos, f o i encerrada a sessão, se 

do marcada outra para o dia vinte e três de junho corrente. 

E, para constar, f o i lavrada a presente ata, que vai assi

nada pelo senhor Presidente e pelo Secretário da Comissão. 

Presidente da C.E.F.F. 

Secretário da C.E.F.F. 



ATA DA 2o± SSSSÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO E3PSCIAL DA FAIXA DE 
FRONTEIRAS, DURANTE O ANO DE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS. 

.A 
QJ* AOS vinte e tres dias do mes de junho do ano de mil nove 

centos e cinquenta e dois, na sua sede, na rua Candido Mendes núnie_ 

ro duzentos e dezoito, reuniu-se sob a presidência do senhor Gene

r a l de Brigada Aguinaldo Caiado de Castro, a Comissão Especial da 

Faixa de Fronteiras, com a presença dos senhores doutores Dulphe 

Pinheiro Machado, Moacir Silva, Ulpiano de Barros, membros, e José 

de Moraes Dias, Secretário. 

As dez horas, o senhor Presidente considerou aberta a ses_ 

sâo e mandou lêr a ata da sessão anterior, que f o i aprovada. 

Na primeira parte da ordem do dia foram distribuidos os 

seguintes processos: Dr. Ulpiano de Barros, números 13U/52, 136/ 

52, lZili/52 e 197/52; Dr. Dulphe Pinheiro Machado, números 10/52, 

&i/52 e 85/52; Dr. Moacir Silva, números 106/52 e 198/52 e Dr. 

Theodoro Arthou, números /4O6/5I e 199/52. 

Na segunda parte da ordem do dia, o senhor Presidente 

submeteu a discussão e votação do plenário os pareceres dos proces_ 

sos constantes da pauta. Findos os debates, a Comissio decidiu: 

- processo ne /i29/51, referente a pedido do Frigorifico 

-.An^lmi Ltda., com sede em Rio Grande, encaminhado pela Secretaria 

Y' df Agricultura do Rio Grande do Sul, solicitando licença, a título 

recário, por sessenta dias, para poder arquivar, na Junta Comerei 

a l , a ata de aumento de capital e admissão de novos sócios, alegan 

do que obteve financiamento do Banco do Brasil e que não sendo ar

quivada incontinenti a referida ata, a sociedade permanecerá em si 

tuação irregular, com risco de ser cortado aquêle financiamento, o 

que acarretará graves consequências de ordem interna na referida 

sociedade, bem como, e principalmente, ao abastecimento de carne 

ao municipio de Rio Grande, de que sao únicos fornecedores. - Con

ceder autorização, em caráter excepcional, a t i t u l o precário, para 

o funcionamento da sociedade, pelo prazo improrrogável de sessenta 


