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- processo no 557/52, de Industrial de Pinho Ltda., pe

dindo autorização para se estabelecer com extração, serragem e a-

parelhamento de madeiras de pinho e o seu respectivo comércio, no 

município de Chapecó, Santa Catarina. - Deferir. - Relator: Dr. 

Ulpiano de Barros; 

- processos números 560/52, 361/52 e 56Í4/52, em que o 

Chefe, substituto, da Delegacia do Serviço do Patrimônio da Uhião 

no Paraná encaminha requerimentos de Domingos Francisco Zardo, Jo 

sl Ayres da Silva e Ricardo Norberto Schmidt, respectivamente, bra 

sileiros, solicitando aforamento de áreas de terras situadas no 

município de Foz do Iguaçu, no referido Estado. - Baixar em d i l i 

gência para que se informe em que fronteira estão as áreas reque

ridas. - Relator: Dr. Ulpiano de Barros; 

- processos números 562/52 e 5̂ 5/52, em que o Chefe, su 

bstituto, da Delegacia do Serviço do Patrimônio da União no Para

ná encaminha requerimentos de Anna Alda Menezes e Gabriela Klai-

ner Borba, respectivamente, brasileiras, solicitando aforamento 

de áreas de terras situadas no município de Foz do Iguaçu, no re

ferido Estado. - Baixar em diligência para que se esclareça se os 

maridos das interessadas já possuem ou requereram outras terras, 

e, em caso afirmativo, qual o regime de bens no casamento. - Rela 

tor: Gen. Raul Silveira de Mello. 

A seguir, o plenário da Comissão deliberou solicitar âs 

autoridades interessadas que, nos processos encaminhados ao seu e 

xame, referentes a aforamento de terras, seja esclarecida a fron

teira onde estão as mesmas situadas. 

Âs onze horas e trinta minutos o senhor Presidente enca; 

rou a sessão e marcou outra para o dia vinte e sete de outubro cor 

rente. 

E, para constar, f o i lavrada esta ata, que vai assinada 

pelos senhores Presidente e Secretário da Comissão. 

Presidente da C.E.F.F. 

Secretário d^C^E^F^ 



ATA DA QUADRAGÉSIMA-NQKA SESSÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 
ESPECIAL DA FAIXA DE FRONTEIRAS. DURAÍÍTE O ANO DE MIL NOVECENTOS 

E CINQUENTA E DC>IS. 

Aos vinte e sete dias do mes de outubro do airo de mil no

vecentos e cinqúenta e dois, na sua sede, na rua Cândido Mendes nú

mero duzentos e dezoito, reuniu-se a Comissão Especial da Faixa de 

Fronteiras, sob a presidência do senhor General de Divisão Aguinal

do Caiado de Castro, com a presença dos senhores General de Divisão, 

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

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

de Moraes Dias, Secretário. 

Ãs dez horas o senhor General Presidente da Comissão con

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

f o i aprovada. 

Na primeira parte da ordem do dia foram distribuidos os 

seguintes processos: General Raul Silveira de Mello, números 280/52, 

362/52 e 363/52i àoutor Ulpiano de Barros, números 418/51, 320/52 e 

385/52; àoutor Dulphe Pinheiro Machaào, número 389/52; àoutor Moa

cir Silva, números 226/51, 247/51, 429/51 e 388/52; àoutor Theoàoro 

Arthou, números 227/52 e 390/52. 

Na segunàa parte àa oràem ào àia, o senhor Presiáente sub 

meteu â áiscussão e votação ào plenário os pareceres àos processos 

constantes àa pauta. Finàos os debates, a Comissão àeciàiu: 

- processo n» 275/51, referente a publicação, no Diário 

Oficial, àe àecreto àe concessão àe autorização â Emprêsa àe Comér

cio e Mineração Tropical Ltàa., para funcionar no município àe Pelo 

tas, Rio Grande ào Sul, sem prévia auàiência àesta Comissão Especi

al. - Verificaào que a firma f o i autorizaàa a funcionar pela Secre

taria àa Agricultura ào referiào Estaáo, arquive-se o processo.-Re 

lator: Dr. Moacir Silva; 

- processo no 3/52, em que o Diretor àa Divisão àa Proàu-
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ção. Terras e Colonização do Território Federal do Guaporé/comuni

ca que Antonio Nogueira da Silva, brasileiro nato, requereu permis. 

são para continuar ocupando vm lote de terras situado ho município 

de Guajará-Mlrlm, no referido Território. - A Comissão decidiu man 

dár Informar que o pedido já f o i atendido no processo no I88/Í4.8, em 

que é Interessado o requerente. - Relator: Dr. Dulphe Pinheiro Ma-

>chado, 

- processo no 177/52, de Peryllo Theodoro Cavalheiro, bra 

s i l e i r o , pedindo autorização para aforar uma gleba de terras com a 

área de 7 200 hectares, situada no município de Corumbá, Mato Gros 

so. - Nada há que opor quanto à segurança nacional. - Relator: Dr. 

Moacir Silva; 

- processo no 190/52, de De Simone à Cia. Ltda. (Einprêsa 

Hldro-ELétrica), estabelecida no município de Ponta Porã, Mato 

Grosso, pedindo autorização para obter a concessão do aproveitamen 

to da cachoeira "Quatro Quedas", no r l o Amambai. - Baixar em d i l i 

gência para que a requerente seja notificada a apresentar o contra 

to constitutivo da primitiva sociedade e os de alterações que f a l 

tam, e a esclarecer porque não solicitou permissão, antes, para o-

perar na fronteira. - Relator: Dr. Theodoro Arthou; 

- processo nfi 551+/52, em que o Diretor da Divisão da Pro 

dução. Terras e Colonização do Território Federal do Guaporé comu

nica que Epifânio Mejia, boliviano, requereu permissão para seu f i 

lho menor Aldemir Mejia Brasil, brasileiro nato, continuar ocupan

do um lote de terras situado no município de Guajará-Mlrlm, no re

ferido Território. - A Comissão decidiu opinar pelo indeferimento, 

uma vez que, para outro f i l h o menor do mesmo pai, já f o i pedida a 

concessão de outras terras. - Relator: Dr. Theodoro Arthou; 

- processo nfi 55Ó/52, de Luiz Antunes & Cia., firma esta 

belecida em Pôrto Alegre, Rio Grande do Sul, com o ramo de exporta 

çâo de vinhos e seus derivados, pedindo autorização para instalar 

f i l i a l no município de Pelotas, no mesmo Estado. - Deferir. - Rela-
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tor: Dr. Moacir Silva; 

- processos números 358/52 e 359/52, em que /) Chefe, Su 

hstituto, da Delegacia do Serviço do Patrimônio da União no Para

ná encaminha requerimentos de Sady Vidal e José Santos Villordo, 

respectivamente, brasileiros, solicitando aforamento de áreas de 

terras situadas no município de Foz do Iguaçu, no referido Estado. 

Nada há que opor quanto â segurança nacional, limitadas as áreas 

ao máximo de dois mil hectares, cada uma. - Relator: Dr. Theodoro 

Arthou; 

- processo nc 3^5/52, em que o Chefe, substituto, da De 

legacia do Serviço do Patrimônio da União no Paraná encaminha re

querimento de Snilio Laurindo Casarin, brasileiro, pedindo autori 

zação para aforar área de terras medindo aproximadamente dois mil 

hectares, situada no município de Foz do Iguaçu, no referido Esta 

do. - Nada há que opor quanto à segurança nacional, limitada a á-

rea ao máximo de dois mil hectares. - Relator: Dr. Dulphe Pinhei

ro Machado; 

- processos números 567/52 e 368/52, de Alberto Orlando 

Luiz Pereira e Onésimo Valle do Espírito Santo, brasileiros, soli 

citando autorização para aforar áreas de terras medindo sete mil 

e dez mil e setenta e cinco hectares, respectivamente, situadas no 

município de Corumbá, Mato Grosso. - Nada há que opor quanto â se 

gurança nacional, limitadas as áreas ao máximo de dois mil hecta

res, cada uma. - Relator: Dr. Dulphe Pinheiro Machado; 

- processo nfi 569/52, de José Langer, alemão, solicitan 

do autorização para adquirir terras situadas no município de Bagé, 

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

- processo nfi 570/52, de Aloysius Grunwald, alemão, pe

dindo autorização para adquirir terras situadas no município de 

Bagé, Rio Grande do Sul. - Deferir. - Relator: Dr. Theodoro Arthou; 

- processo nc 580/52, de Abdo Brahin Nader, libanês, es 

tabelecido com loja de fazendas no município de Rio Grande, Rio 
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Grande do Sul, pedindo autorização para aumentar seu capital social. 

Deferir. - Relator: Dr. Theodoro Arthou. 

Às onze horas e quarenta e cinco minutos o senhor Presiden 

te encerrou a sessão e marcou outra para o dia três de novembro pró

ximo futuro. 

E, para constar, f o i lavrada esta ata, que vai assinada pe 

los senhores Presidente e Secretário da Gomissão. 

Presidente da G.E.F.F. 

Secretário da G.E.F.F. 

JLCL 
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ATA DA QUINQUAGBSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPE

CIAL DA FAIXA DE FRONTEIRAS. DURANTE O ANO DE MIL ITOVEffiNTOS E 
CINQUENTA E DOIS. 

• 

Aos três dias do mês de novembro do ano de mil novecentos 

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

tos e dezoito, reuniu-se a Comissão Especial da Faixa de Fronteiras, 

sob a presidência do senhor General de Divisão Aguinaldo Caiado de 

Castro, com a presença dos senhores General de Divisão, Reformado, 

Raul Silveira de Mello, doutores Dulphe Pinheiro Machado, Moacir 

Silva, Ulpiano de Barros, Theodoro Arthou, membros, e José de Mora

es Dias, Secretário. 

Ãs dez horas o senhor General Presidente da Comissão con

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

f o i aprovada. 

Na primeira parte da ordem do dia foram distribuidos os 

seguintes processos: Gen. Raul Silveira de Mello, números 228/51 e 

395/52; doutor Dulphe Pinheiro Machado, números 39V52 e 395/52; dou 

tor Moacir Silva, número 596/52 e doutor Theodoro Arthou, números 

592/52. 597/52 e 1+01/52. 

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: 

- processos ns. 79A9 e 80/1+9, em reconstituição, de i n -

teresse de João Vicente Colla e Manoel Ortega, respectivamente, — 

Arquivar, por nâo ter esta Comissão Especial podido localizar os in 

teressados. - Relator: Dr. Ulpiano de Barros; 

- processo nQ 50/52, de Joly Rome, francês, pedindo auto

rização para se estabelecer com padaria no município de Ponta Porã, 

Mato Grosso. - Indeferir, em virtude de já estar excedido o têrço 

reservado a estrangeiros no referido ramo. - Relator: Dr. Ulpiai» õe 

Barros; 
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- processo no $16/52, de Juracy Soares d ̂Mellof Leite, 

brasileira, declarando ter desistido do pedido de aforamento de 

terras situadas no município de Corumbá, Mato Grosso, em virtude 

de seu marido Amaury Ramos Furquim Leite haver requerido outras 

terras, solicita devolução de documentos. - Devolver os documen

tos. - Relator: Dr. Moacir Silva; 

- processo n© 357/52, de Sociedade Anónima Casa Pratt, 

com sede nesta cidade, pedindo autorização para instalar um es

critório de vendas de artigos do seu comércio, no município de 

Pelotas, Rio Grande do Sul. - Deferir. - Relator: Dr. Moacir Sil 

va; 

- processos ns. 562/52 e 565/52, em que o Chefe, subs

ti t u t o , da Delegacia do Serviço do Patrimônio da União no Paraná 

encaminha requerimentos de Anna Alda Menezes e Gabriela KLainer 

Borba, respectivamente, brasileiras, solicitando aforamento de á 

reas de terras situadas no município de Foz do Iguaçu, no referi 

do Estado, - Baixar em diligência para que se esclareça se os ma 

ridos das interessadas Já possuem ou requereram outras terras, 

e, em caso afirmativo, qual o regime de bens no casamento. - Re

lator: Gen. Raul Silveira de Mello; 

- processo no 571/52, em que o Diretor Geral do Depar

tamento Nacional da Produção Mineral do Ministério da Agricultu

ra encaminha requerimento da Sociedade Brasileira de Imóveis L i 

mitada para prosseguir nas suas pesquisas de manganês, ferro e 

associados, no município de Corumbá, Mato Grosso. - Baixar em di 

ligência para que sejam reiteradas as solicitações constantes dos 

ofícios ns. 257/52-A, de 20-6-52 e 558/52-A, de 18-8-52, desta 

Comissão Especial, dirigidos ao senhor Ministro da Agricultura. 

Absteve-se de votar o doutor Theodoro Arthou, que se considerou 

impedido. - Relator: Dr. Moacir Silva; 

- processo no 572/52, de Abrahão Goichemberg, rumeno, 

solicitando autorização para se estabelecer com comércio a varê-
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jo de fazendas e armarinho, no município de Uruguaiana, Rio Grande 

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

- processo nc 375/52, de Luiz Egídio Donetti, italiano, 

pedindo autorização para se estabelecer com comércio de bazar e v i 

draçaria, no raunicípio de Uruguaiana, Rlo Grande do Sul. - Deferir. 

Relator: Gen. Raul Silveira de Mello; 

~ processo nc 37^/52, de Adolfo Papaleo, italiano, soli

citando autorização para se estabelecer com comércio por grosso de 

géneros alimentícios, no município de Uruguaiana, Rio Grande do 

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

- processo nc 575/52, de Epifânio Silva, paraguaio, pedin 

do autorização para adquirir terras situadas no município de Pôrto 

Murtinho, Mato Grosso. - Deferir, sem prejuizo da regularização das 

terras perante o Serviço do Patrimônio da União. - Relator: Dr. Ul 

piano de Barros; 

- processo no 378/52, de Hilda Rocha, brasileira, solici 

tando autorização para aforar área de terras medindo 8 255 hecta

res, situada no raunicípio de Corumbá, Mato Grosso. - Nada há que 

opor quanto à segurança nacional, limitada a área ao máximo de dois 

mil hectares. - Relator: Dr. Dulphe Pinheiro Machado, 

- processo nc 579/52, de Clotilde Cavalheiro Bastos, bra 

sileira, casada, pedindo autorização para aforar área de terras me 

dindo 5 999,65 ha, situada no município de Corumbá, Mato Grosso. -

Baixar em diligência para que se esclareça se o marido da suplican 

te é foreiro, proprietário ou requerente de terras. - Relator: Dr. 

Dulphe Pinheiro Machado; 

- processo nc 581/52, em que o senhor Ministro da Agricul 

tura encaminha o processo D.N.P.M. no 1 Í4.52/52, referente a pedido 

da sociedade Knorr & Cia., estabelecida no raunicípio de Cruz Alta, 

Rio Grande do Sul, para instalar uma usina hidro-elétrica. - Nada 

hâ que opor quanto è segurança nacional. - Relator: dr. Dulphe Pi

nheiro Machado; 
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- processo nQ 589/52, em que o senhor Governador do Terri 

tório Federal do Amapá submete ao pronunciamento desta Comissão Es

pecial os pedidos de concessão de terras, no município de Oiapoque, 

formulados por Beatriz Oliveira Batista, Brasileira Fernandes Mon -

teiro, Benedito Antônio Figueiredo, Benedita da Silva Lima, Catari-

^ na Seabra Maciel, Cândido Cardoso Maciel, Cipriana Braga Martins, 

Deocleciano Amoras Nascimento, Iracema Vilhena do Nascimento, Louri 

val Batista da Silva, Luiza Fortaleza Batista, Manoel Vitorino dos 

^ Santos, Miguel de Almeida Maciel, Oredo Amoras Nascimento, Pedro Al 

cântara do Nascimento, Raimundo Barbosa, Raimundo Pena, Rodolfo Maj? 

ques Antônio dos Santos, Thomaz Pena, Valdemar Batista, Wilson H i l l 

de Araújo, e Zacarias N. & Salim, firma comercial, na pessôa de Jo

sé Jorge Pardauil, todos de nacionalidade brasileira. - A Comissão 

decidiu aprovar o parecer do relator, dr. Dulphe Pinheiro Machado, 

cujo teór é o seguinte: Beatriz Oliveira Batista, Brasileira Fernan 

des Monteiro, Benedita da Silva Lima, Iracema Vilhena do Nascimento, 

e Luiza Fortaleza Batista, sendo casadas, devem provar que seus res 

pectivos maridos nâo são possuidores de terras na faixa fronteiriça 

e nem hajam requeriào qualquer concessão. Catarina Seabra Maciel, 

solteira, Lourival Batista da Silva, Miguel de Almeida Maciel, Ro

dolfo Marques António dos Santos, Thomaz Pena, Valdemar Batista, Wll 

son H i l l de Araújo, tendo requerido pequenas áreas, que constituem 

lotes urbanos, estão enquadrados na parte f i n a l do artigo lo do de

creto-lei no 2 610, de 1 9Í+.0. Tratando-se de brasileiros, que re

quereram lotes de pequena área, para fins agrícolas, nada há a opor 

quanto âs concessões pedidas por Benedito Antônio Figueiredo, Cândi 

do Cardoso Maciel, Cipriana Braga Martins, solteira, Deocleciano A-

moras Nascimento, Manoel Vitorino dos Santos, Oredo Amoras Nascimen 

to, Pedro Alcântara do Nascimento, Raimundo Barbosa e Raimundo Pe

na. 0 processo deve baixar em diligência quanto â firma Zacarias 

N. & Salim, a fim de que o senhor Governador do Território se digne 

prestar esclarecimentos a respeito da situação da referida firma. 

- processo no 592/52, de Leite <fc Cia. Ltda., pedindo auto 
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rização para se estabelecer com comércio de secos e molhados, no mu 

nicípio de Corumbá, Mato Grosso. - Eaixar em diligência para que a 

requerente Junte prova de quitação com o serviço militar dos sócios 

João Batista Rodrigues Leite e Expedito Bicudo e para que a Secreta 

ria apense, provisoriamente, o processo em que é interessada a f i r 

ma Irmãos Barros & Cia. Ltda. - Relator: Dr. Theodoro Arthou; 

- processos ns. 597/52 e,14-01/52, em que a Livraria do Gio 

bo S.A., com sede em Pôrto Alegre e f i l i a i s nos municípios de Pelo

tas e Rio Grande, Rio Grande do Sul, solicita autorização para re

formar seus estatutos, transformando em ações ordinárias ao porta

dor as ações ordinárias nominativas que representam parte de seu ca 

pitai social. - Indeferir, uma vez que até hoje não foram alteradas 

as normas legais em que se baseou o parecer de f l s . 5 a 7 do proces 

so n« 52I+/I4.9, desta Comissão Especial. Os documentos constantes do 

processo no 597/52, que fica prejudicado, devem ser restituídos â 

Presidência da República, com cópia da decisão. - Relator; Dr. Theo 

doro Arthou. 

Às onze horas e quarenta e cinco minutos o senhor Presiden 

te encerrou a sessão e marcou outra para o dia dez de novembro cor

rente. 

E, para constar, f o i lavrada esta ata, que vai assinada 

pelos senhores Presidente e Secretário da Comissão. 

1 / A-** -À*^-
« £ 

Presidente da C.E.F.F. 

Secretário da C.E.F.F. 

.AC. 



ATA DA QUINQUAGÉSIMA-PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 
ESPECIAL DA FAIXA DE FRONTEIRAS. DURANTE O ANO DE MIL NOVECENTOS E 

CINQUENTA E DOIS., 

Aos dez dias do mês de novembro do ano de mil novecentos 

e cinqúênta e dois, na sua sede, na rua Cândido Mendes número duzen 

tos e dezoito, reuniu-se a Comissão Especial da Faixa de Frontei

ras, sob a presidência do senhor General de Divisão Aguinaldo Caia 

do de Castro, com a presença dos senhores General de Divisão, Re

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

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

de Moraes Dias, Secretário. 

Ãs dez horas o senhor General Presidente da Comissão con 

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

f o i aprovada. 

Na primeira parte da ordem do dia foram distribuidos os 

seguintes processos: Gen. Raul Silveira de Mello, números 598/52, 

405/52 e 1+11/52; doutor Dulphe Pinheiro Machado, números 528/52 e 

408/52; doutor Ulpiano de Barros, números 407/52, 406/52 e 410/52; 

doutor Moacir Silva, número 409/52 e doutor Theoàoro Arthou, núme

ro 404/52. 

Na segunàa parte àa oràem ào àia, o senhor Presiáente 

submeteu à áiscussão e votação ào plenário os pareceres àos proces. 

sos constantes àa pauta. Finàos os àebates, a Comissão àeciàiu: 

- processo nc 226/51, àe Max Keller, alemão, solicitanào 

autorização para se estabelecer com serraria no município àe Santo 

Ângelo, Rio Granàe ào Sul. - Comunicar ao Prefeito local, por ofí

cio, o àeferimento ào peàiào e arquivar o processo. - Relator: Dr. 

Moacir Silva; 

- processo no 228/51, àe Theoàoro Rlttmann, alemão, pe

àinào autorização para continuar funcionanào com fábrica de aguar-

àente no município àe Santo Ângelo, Rio Granàe ào Sul. - Comunicar 
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ao Prefeito local, por ofício, o àeferimento ào peàiào e arquivar o 

processo. - Relator: Gen, Raul Silveira àe Mello; 

- processo n» 21+7/51, àe Antonio Martins àe Carvalho, por 

tuguês, peàinào autorização para se estabelecer com restaurante no 

município àe Rio Granàe, Rio Granàe ào Sul. - Baixar em àiligência 

para que se esclareça se Luís Pereira àe Carvalho f o i autorizaào a 

funcionar. - Relator: Dr. Moacir Silva; 

- processo no I4I8/51, àe Companhia Riogranàense àe Aàubos 

"CRA", estabeleciàa em Pôrto Alegre, Rio Granàe ào Sul, com inàus-

trializaçâo, comércio e importação àe aàubos, máquinas e objetos pa 

ra o fomento àessas ativiàaàes, peàinào autorização para explorar 

f i l i a l no município àe Rio Granàe, no referiào Sstaào. - Conceàer 

trinta àias àe prazo para satisfação àe exigência àesta Comissão Es 

pecial. - Relator: Dr. Ulpiano àe Barros; 

- processo no 227/52, àe Socieàaàe Maàeireira Inàústria! 

São Miguel Ltàa., solicitanào autorização para se estabelecer com o 

ramo àe serragem e beneficiamento àe maàeira àe pinho e àe l e i , cul 

tura àe terras para proàução agrícola e pecuária pastoril, no muni

cípio àe Chapecó, Santa Catarina, - Deferir. - Relator: Dr. Theoào

ro Arthou; 

- processo nQ $20/52, àe Paulino Gomes & Cia, Ltàa., f i r 

ma já autorizaàa a funcionar no município àe Corumbá, Mato Grosso, 

com inàústria salaàeiril, criação e engoràa àe gaào e inàústrias con 

gêneres, peàinào autorização para moàificar seu contrato social. -

Deferir. - Relator: Dr. Ulpiano àe Barros; 

- processo no $3V52, àe Ceàro e Terras, Limi taàa, peàin

ào autorização para se estabelecer com o ramo àe compra e venàa àe 

terras, colonização em geral, inàústria extrativa àe maàeiras, sua 

comercialização e exportação, no município àe Chapecó, Santa Catari 

na, - Baixar em àiligência para que a firma faça constar ào contra

to social que o gerente àeverá ser brasileiro nato. - Relator: Dr. 

Theoàoro Arthou; 

- processo no 385/52, em que a "Fazenáa Boàoquena Ŝ .", 
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commica que transferiu sua sede do Estado de São Paulo para esta 

Capital. - A Comissão decidiu ficar ciente. - Relator: ^ r . Ulpiano 

de Barros; 

- processo no 388/52, de Sahib & Cia., autorizada a fun

cionar com o ramo de secos e molhados, no raunicípio de Corumbá, Ma 

to Grosso, pedindo autorização para alterar seu contrato social. -

Deferir. - Relator: Dr. Moacir Silva; 

- processo no 390/52, em que Claro da Silva e José Lou

renço do Amaral, residentes em Cáceres, Mato Grosso, fazem denún

cia de invasão das terras que requereram ao Serviço do Patrimônio 

da União, por Airton Fonseca Montecchi, que alega tê-las comprado 

do Estado de Mato Grosso. - Enviar côpia da denúncia ao Governador 

do Estado de Mato Grosso e ao Serviço do Patrimônio da União, dan

do-se ciência dessa decisão aos interessados. - Relator: Dr. Theo

doro Arthou; 

- processo no 393/52, de Josef Edmundo Schirmer, alemão, 

pedindo autorização para adquirir terras situadas no município de 

Bagé, Rio Grande do Sul. - Deferir. - Relator: Gen. Raul Silveira 

de Mello; 

- processo n» 39Í4/52, de Ademar Araujo Andrade, brasilei 

ro, pedindo autorização para aforar área de terras com dois mil e 

quinhentos hectares, situada no raunicípio de Corumbá, Mato Grosso. 

Nada há que opor quanto à segurança nacional, devendo o processo 

ser encaminhado ao Serviço do Patrimônio da União. - Relator: Dr. 

Dulphe Pinheiro Machado; 

- processo no 595/52, de Nadyr Fragelli Andrade, brasi

leira, casada, solicitando autorização para aforar área de terras 

com dois mil e quinhentos hectares, situada no município de Corum

bá, Mato Grosso. - Eaixar em diligência para que a requerente es

clareça se é casada com Ademar Araujo Andrade e, em caso afirmati

vo, qual o regime de bens no casamento. - Relator: Dr. Dulphe Pi

nheiro Machaào; 
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- processo nc 596/52, de Cerâmica São Francisco Limita

da, pedindo autorização para se estabelecer com fábrica de artefa 

tos de cerâmica, no município de Toledo, Estado do Paraná. - Defe 

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

A seguir, o doutor Moacir Silva pediu a palavra para co 

municar que está de viagem marcada, para o Estado do Paraná, nes

ta semana, a fim de realizar, na fronteira daquele Estado, a d i l i 

gência que devia ter realizado no ano próximo passado, e que, por 

motivo de fôrça maior, não realizou. 

Às onze horas e quarenta e cinco minutos o senhor Presi 

dente encerrou a sessão e marcou outra para o dia dezessete de no 

vembro corrente. 

E, para constar, f o i lavrada esta ata, que vai assinada 

pelos senhores Presidente e Secretário da Comissão. 

Presidente da C.E.F.F. 

Secretário da C.E.F.F. 



ATA DA QUINQUAGÉSIMA-SEGI3TJDA SESSÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 
ESPECIAL DA FAIXA DE FRONTEIRAS. DURANTE 0 ANO DE MIL NOVECENTOS E 

CINQUENTA E DOIS. 

Aos dezessete dias do mês de novembro do ano de mil novecen 

tos e cinqúênta e dois, na sua sede, na rua Cândido Mendes número du

zentos e dezoito, reuniu-se a Comissão Especial da Faixa de Frontei -

ras, sob a presidência do senhor General de Divisão Aguinaldo Caiado 

ide Castro, com a presença dos senhores General de Divisão, Reformado, 

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

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

Ãs dez horas o senhor General Presidente da Comissão consi

derou aberta a sessão e mandou lêr a ata da reunião anterior, que f o i 

aprovada. 

Na primeira parte da. ordem do dia foram distribuidos os se

guintes processos: Gen. Raul Silveira de Mello, números 563/52, k21/ 

52 e 1422/52; doutor Ulpiano de Barros, números 1418/52, 1+20/52 e k26/ 

52; doutor Dulphe Pinheiro Machado, número 1+25/52; doutor Theodoro Ar 

thou, número I4II+/52. 

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

teu â discussão e votação do plenário os pareceres dos processos cons 

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

- processo no 280/52, de Bromberg Comercial S.A., com sede 

em Pôrto Alegre, e f i l i a i s nos municípios de Pelotas e Rlo Grande, Es 

tado do Rio Grande do Sul, pedindo autorização para continuar funcio

nando em substituição è firma Bromberg S.A. - Importadora Comercial e 

Técnica. - Baixar em diligência a fim de que a requerente modifique 

seus estatutos, para que deles conste que as ações serão nominativas 

e pertencerão sempre em maioria a brasileiros e que a administração 

será constituida permanentemente de maioria de brasileiros natos, ob

servado o que determina o artigo 2c do decreto-lei no 6 I4.30, de 1? de 
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abril de 1 9Í4J4.. - Relator: Gen. Raul Silveira de M e l l o j A / ^ / 

- processo no 528/52, de Unstadt & Westerich íc Cia/ Ltda., 

pedindo autorização para se estabelecer com o ramo de serraria e usi 

na, no município de Chapecó, Santa Catarina. - Baixar em diligência 

para que a firma se adapte âs disposições do artigo ll+i item I I I , do 

decreto-lei n» 1 968, de 17 de janeiro de 1 91+0, e artigo 2o do de

creto-lei ne 6 ii.50, de 17 de abril de 1 Shk. - Relator: Dr. Dulphe 

Pinheiro Machado; 

- processo no 598/52, de Venância Corrêa de Arruda, brasi

leira, pedindo autorização para aforar área de terras com dois mil e 

quinhentos hectares, aproximadamente, situada no município de Corum

bá, Mato Grosso. - Nada há que opor quanto â segurança nacional, li

mitada a área ao máximo de dois mil hectares e desde que o marido da 

requerente, com quem viva em comunhão .de bens, e filhos menores impú 

beres, nâo possuam terras no município nem estejam em vias de o con

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

- processo n» Í4.05/52, de Sociedade Anónima Indústria e Co

mércio Chapecó, pedindo autorização para se estabelecer com o comér

cio, industrialização e fabricação de produtos suinos, no município 

de Chapecó, Santa Catarina. - Baixar em diligência a fim de que cons 

te dos estatutos que a maioria do capital pertencerá sempre a brasi

leiros e, quanto â gerência, que será observado o disposto no artigo 

20 do decreto-lei no 6 I+.50, de 17 de abril de 1 9Í+4. - Relator: Gen. 

Raul Silveira de Mello; 

- processo no Í+.OÍ+/52, de Antonio Duarte da Cruz, português, 

estabelecido com o ramo de manufatura de fumo, no município de Pelo

tas, Rio Grande do Sul, pedindo autorização para aumentar seu capital 

social. - Deferir. - Relator: Dr. Theodoro Arthou; 

- processo no I4.06/52, de José Nogueira Paes, brasileiro, 

pedindo autorização para aforar área de terras com dois mil hectares, 

situada no município de Guairá, Paraná. - Nada há que opor quanto à 

segurança nacional. - Relator: Dr. Ulpiano de Barros, 

- processo no 407/52, de Florestal Brasileira S.A., com se 

de nesta capital, autorizada por esta Comissão Especial a funcionar 



• • • > é' • i 

no município de Pôrto Murtinho, Mato Grosso, com fábrica de extratos 

tânicos de quebracho, solicitando autorização para reformar seus es

tatutos. - Deferir, - Relator: Dr. Ulpiano de Barros; 

- processo nc I4.O8/52, de José Nilo dos Santos, brasileiro, 

pedindo autorização para aforar área de terras comnil hectares, apro 

ximadamente, situada no município de Guairá, Paraná. - Nada há que o 

por quanto à segurança nacional. - Relator: Dr. Dulphe Pinheiro Ma

chado ; 

- processo nc 1+10/52, de José de Souza Ferreira, brasilei

ro, solicitando autorização para aforar área de terras medindo dois 

mil hectares, situada no município de Peabirú, Paraná. - Nada há que 

opor quanto à segurança nacional, dispensada a exigência do senhor 

Relator sôbre a situação da gleba em relação â fronteira. - Relator: 

Dr. Ulpiano de Barros; 

- processo no 1+11/52, de Arthur Villa, brasileiro, s o l i c i 

tando autorização para aforar área de terras com dois mil hectares, 

aproximadamente, situada no município de Corumbá, Mato Grosso. - Na

da há que opor quanto à segurança nacional, limitada a área ao máxi

mo de dois mil hectares. - Relatorr Gen. Raul Silveira de Mello. 

Às onze horas e quarenta e cinco minutos o senhor Presiden 

te encerrou a sessão e marcou outra para o dia vinte e quatro de no 

vembro corrente. 

E, para constar, f o i lavrada esta ata, que vai assinada pe 

los senhores Presidente e Secretário da Comissão. 

Presidente da C.E.F.F. 

Secretário da C.E.F.F. 



ATA DA QUINQUAGÉSIMA-TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 
ESPECIAL DA FAIXA DE FRONTEIRAS. DURANTE O ANO DE MIL NOVECENTOS E 

CINQUENTA E DOIS.. 
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Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de mil 

novecentos e cinqúenta e dois, na sua sede, na rua Candido Mendes 

número duzentos e dezoito, reuniu-se a Comissão Especial da Faixa 

de Fronteiras, sob a'presidência do senhor General de Divisão Agui

naldo Caiado de Castro, com a presença dos senhores General de Divi 

são. Reformado, Haul Silveira de Mello, doutores Dulphe Pinheiro Ma 

chado, Ulpiano de Barros, Theodoro Arthou, membros, e José de Mora

es Dias, Secretário. 

Às dez horas o senhor General Presidente da Comissão con

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

f o i aprovada. , 

Na primeira parte da ordem do dia foram distribuidos os 

seguintes processos: Gen. Raul Silveira de Mello, números Í427/52, 

450/52 e 451/52; doutor Ulpiano de Barros, números 81/52, 14-52/52 e 

14-54/52; doutor Dulphe Pinheiro Machado, números 424/52 , 429/52 e .. 

455/52; doutor Theodoro Arthou, números 1+11/51, 45/52 e 428/52. 

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: 

- processos números 562/52 e 565/52, em que o Chefe, subs. 

t i t u t o , da Delegacia do Serviço do Patrimônio da União no Paraná en 

caminha requerimentos de Anna Alda Menezes e Gabriela Klainer Borba, 

respectivamente, brasileiras, solicitando aforamento de áreas de ter 

ras situadas no município de Foz do Iguaçu, no referido Estado.-Na 

da há que opor quanto â segurança nacional, limitadas as áreas ao 

máximo de dois mil hectares, cada uma. - Relator: Gen. H aul Silvei

ra de Mello; 

- processo no 409/52, em que o Chefe da Delegacia do Ser-
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viço do Património da União no Paraná encaminha requerimento de Sa 

bina de Luz Santos, brasileira, solicitando aforamento de area de 

terras com sete mil e vinte e oito metros quadrados, situada no mu 

nicípio de Guairá, no referido Estado. - Baixar em diligencia para 

que a requerente faça prova de que seu marido não possui nem reque 

reu terras no municipio. - Relator: Dr. Moacir Silva; 

- processo nfi 4l4/52, de "Automóveis e Maquinas Ltda.", 

pedindo autorização para se estabelecer com o comercio de automó

veis, maquinas, ferramentas, acessórios, lubrificantes, combustí

veis e materiais elétricos, no município de Chapecó, Santa Catari

na. - Deferir. - Relator: Dr. Theodoro Arthou; 

- processo nfi 418/52, de Demétrio Pereira Leite, profes

sor no povoado de Corixa, comunicando que Ati l a Jose da Silva, que 

se diz comprador das terras do povoado, o cercou com arame, deter

minando isso a retirada dos habitantes. - Dirija-se o interessado 

a Delegacia do Serviço do Património da União, em Cuiabá, à qual 

deve ser enviada cópia da denúncia. - Relator: Dr. Ulpiano de Bar 

ros; 

- processo n« 420/52, de Irmãos Moro & Cia., solicitando 

autorização para se estabelecer coai o ramo de extração, beneficia

mento e comercio de madeiras, no município de Chapecó, Santa Cata

rina. - Deferir, com a condição de, dentro de noventa dias, os só

cios apresentarem prova de quitação com o serviço m i l i t a r . - Rela

tor: Dr. Ulpiano de Barros; 

- processo nfi 421/52, em que o Chefe da Delegacia do Ser 

viço do Patrimônio da União no Paraná encaminha requerimento de Jo 

ão Maria Pimpão, brasileiro, solicitando autorização para aforar £ 

rea de terras com dois mil hectares, situada no município de Peabi. 

ru, no referido Estado. - Nada ha que opor quanto à segurança naci 

onal, limitada a a'rea ao ma'ximo de dois mil hectares. - Relatori 

Gen. Raul Silveira de Mello; 

- processo n« 422/52, em que o Chefe da Delegacia do Ser 
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viço do Patrimônio da União no Paraná encaminha requerimento de Ve 

nevlrito da Cunha, brasileiro, pedindo autorização para aforar á-

rea de terras com dois mil hectares, aproximadamente, situada no 

município de Guairá, no referido Estado. - Nada há que opor quanto 

ã segurança nacional, limitada a área ao máximo de dois mil hecta

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

- processo nc 1+25/52, de Antonio Ayala, espanhol, pedin

do autorização para se estabelecer com o comércio de géneros colo

niais, importação e exportação, no municipio de Rio Grande, Esta

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

to local esclareça sôbre o motivo por que a firma em aprêço i n i c i 

ou suas atividades em lc de janeiro do corrente ano, sem prévia l i 

cença desta Comissão Especial. - Relator: Dr. Dulphe Pinheiro Macha 

do; 

- processo no ̂ 26/52, de Migueis & Cia. Ltda., emprêsa de 

navegação f l u v i a l , com sede no município de Corumbá, Mato Grosso, 

já autorizada por esta Comissão Especial a funcionar, pedindo auto 

rização para modificar o seu contrato social, mudando a denomina

ção social para Emprêsa de Navegação Migueis Ltda., excluindo e ad 

mitindo sócios e aumentando o capital para Cr$ 6 750 000,00. - De

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

As onze horas e quarenta e cinco minutos o senhor Presi

dente encerrou a sessão e marcou outra para o dia primeiro de de

zembro vindouro. 

E, para constar, f o i lavrada esta ata, que vai assinada 

pelos senhores Presidente e Secretário da Comissão. 

Presidente da C.E.F.F. 

* Secretário da C,E.F.F. 

.AÇ̂  



ATA DA QUINQUAGÉSIMA-QUARTA SSSSÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 
SSPECIAL DA FAIXA DE FRONTEIRAS. DURANTE O ANO DE MIL NOVECENTOS E 

CINQUENTA E DOIS. 

Ao primeiro dia do mes de dezembro do ano de mil novecen 

tos e cinqiiênta e dois, na sua sede, na rua Cândido Mendes número 

duzentos e dezoito, reuniu-se a Comissão Especial da Faixa de Fron 

teiras, sob a presidência do senhor General de Divisão Aguinaldo 

Caiado de Castro, com a presença dos senhores General de Divisão, 

Reformado, Raul Silveira de Mello, doutores Dulphe Pinheiro Macha

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

Dias, Secretário. 

Ãs dez horas o senhor General Presidente da Comissão con 

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

f o i aprovada. 

Na primeira parte da ordem do dia foram distribuidos os 

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

517/52, 441/52, 1+44/52 e 44b/52i doutor Ulpiano de Barros, números 

409/52 , 437/52 , 4^2/52, e 1+47/52; doutor Dulphe Pinheiro Machado, 

números 75/52, 338/52, 379/52. 439/52 e 1+40/52; doutor Theodoro Ar 

thou, números 292/52, 443/52 e 1+45/52. 

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 1+11/51, em que o Chefe da Delegacia do Ser 

viço do Patrimônio da União no Paraná encaminha requerimento de Ber 

ijardo Augusto da Veiga, brasileiro nato, solicitando autorização pa 

ra aforar área de terras com dois mil hectares, aproximadamente, si 

tuada no município de Peabiru, no referido Estado. - Nada há que 

opor quanto à segurança nacional, limitada a área ao máximo de dois 

mil hectares. - Relator: Dr. Theodoro Arthou^ 

- processo nc 1+29/51, em que o Frigorífico Anselmi Limi-
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tada pede autorização para continuar funcionando no município de 

Rio Grande, Rio Grande do Sul, sob a forma de sociedade anónima. -

Baixar em diligência para que a companhia modifique os estatutos, 

a fim de que dêles conste que os cinqtiênta e um por cento (51^) 

das ações nominativas pertencerão sempre a brasileiros. - Relator: 

Dr. Moacir Silva; 

- processo no 45/52, em que o Diretor da Divisão de Pro

dução, Terras e Colonização do Território Federal do Guaporé comu

nica que Manoel Moreira Lima, brasileiro nato, solicitou autoriza

ção para seu f i l h o menor Orlindo Torres de Lima, brasileiro nato, 

ocupar um lote de terras situado no município de Guajará-Mirim, no 

mencionado Território. - Baixar em diligência para que sejam apen

sados os processos relativos aos pedidos feitos por Otávio Moreira 

Lima e Onísia Torres de Lima. - Relator: Dr. Theodoro Arthou; 

- processo n» 81/52, em que o Chefe da Delegacia do Ser

viço do Patrimônio da União no Paraná encaminha requerimento de Ra 

u l Joaquim de Quadros Gomes, brasileiro, pedindo autorização para 

aforar área de terras com dois mil hectares, situada no município 

de Foz do Iguaçu, no referido Estado. - Arquivar, em virtude de o 

interessado ter falecido. - Relator: Dr. Ulpiano de Barros; 

- processo nc 424/52, em que a Companhia Mate Laranjeira 

S.A., com sede na capital do Estado de São Paulo, s o l i c i t a aprova

ção da ata de sua assembléia geral extraordinária de cinco de no

vembro último, que aprovou o aumento do capital social de Cr$ .... 

. 40.000.000,00 para Cr$ 60.000.000,00, e, conseajUentemente, reformou 

o artigo terceiro dos estatutos. - Deferir. - Relator: Dr. Dulphe 
\ 

Pinheiro Machado; 

- processo n» 428/52, em que Almenio Garcia, brasileiro, 

pede autorização para aforar área de terras com 7 259 hectares, s l 

tuada no município de Corumbá, Mato Grosso. - Baixar em diligência 

para que o interessado declare se êle ou sua mulher possui qualquer 

outra terra na faixa fronteiriça e prove que ocorrem as circunstân 

cias especiais a que alude a parte f i n a l do artigo terceiro do de 
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creto-lei nc 1 968, de 17 de janeiro de 1 9̂ 0- - Relator: Dr. The 

odoro Arthou; 

- processo nfi 1+29/52, em que Eduardo Silva, brasileiro, 

s o l i c i t a autorização para aforar área de terras com 5 381,1+1 hec- . 

tares, situada no município de Corumbá, Mato Grosso. - Nada há que 

opor quanto à segurança nacional, limitada a área ao máximo de 

dois mil hectares. - Relator: Dr. Dulphe Pinheiro Machado; 

- processo nc 1+30/52, em que Alberto João de Deus Lima, 

brasileiro, pede autorização para aforar área de terras com 7 259 

hectares, situada no município de Corumbá, Mato Grosso. - Nada há 

que opor quanto à segurança nacional, limitada a área ao máximo 

de dois mil hectares. - Relator: Gen. Raul Silveira de Mello; 

- processo nc 1+31/52, em que o Chefe da Delegacia do Ser 

viço do Patrimônio da União no Paraná encaminha requerimento de 

Lourenço Bahia Lopes, brasileiro nato, solicitando autorização pa 

ra aforar ârea de terras com 210 hectares, aproximadamente, situa 

da no município de Guairá, no referido Estado. - Nada há que opor 

quanto â segurança nacional. - Relator: Gen. Raul Silveira de Mel 

lo; 

- processo no 1+32/52, em que a firma José C. Estima & 

Filho Limitada pede autorização para se estabelecer com o comércio 

de jóias, relógios e bazar, em sucessão à firma individual de José 

de Carvalho Estima, no município de Rlo Grande, Rio Grande do Sul. 

Deferir. - Relator: Dr. ̂ Ipiano de Barros, 

- processo no 1+33/52, em que Antonio da Silva, português, 

sol i c i t a autorização para se estabelecer com o ramo de açougue, no 

município de Rio Grande, Rio Grande do Sul. - Deferir. - Relator: 

Dr. Dulphe Pinheiro Machado; • 

- processo n c 1+.31+/52, em que Gumercindo Felix Saraiva, 

uruguaio, pede autorização para adquirir até 500 hectares de terras 

particulares, situadas no município de Santa Vitória do Palmar, Rio 

Grande do Sul. - Deferir, ressalvados os possíveis direitos da Uni-
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Iftilão quanto às terras devolutas situadas na faixa de sessenta e 

seis quilómetros das fronteiras, na forma do que dispõe o Decre

to-lei número sete mil setecentos e vinte e quatro, de dez de ju 

lho de mil novecentos e quarenta e cinco. - Relator: Dr. Ulpiano 

de Barros. 

Às onze horas e quarenta e cinco minutos o senhor Presi 

dente encerrou a sessão e marcou outra para o dia áéz de dezem

bro corrente. 

E, para constar, f o i lavrada esta ata, que vai assinada 

pelos senhores Presidente e Secretário da Comissão. 

Presidente da C.E.F.F. 

Secretario da C.E.F.F. 

.AC. 



ATA DA QUINCUAGESIMA-QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 
ESPECIAL DA FAIXA DE FRONTEIRAS. DURANTE O ANO DE MIL NOVECENTOS E 

CINQUENTA E DOIS. 

V 

Aos dez dias do mês de dezembro do ano de mH novecentos 

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

zentos e dezoito, reunlu-se a Comissão Especial da Faixa de Frontei 

ras, sob a presidência do senhor General de Divisão Aguinaldo Cala 

do de Castro, com a presença dos senhores General de Divisão, Refor 

mado, Raul Silveira de Mello, doutores Theodoro Arthou, Ulpiano de 

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

Às quatorze horas e trinta minutos o senhor General Pre

sidente da Comissão considerou aberta a sessão e mandou lêr a ata 

da reunião anterior, que f o i aprovada. 

Na primeira parte da ordem do dia foram distribuidos os 

seguintes processos: Gen. Raul Silveira de Mello, números 227/51 • 

2$0/5l e Í4.50/52; doutor Ulpiano de Barros, números 233/51, 83/52, 

46/52 e 90/52; doutor Dulphe Pinheiro Machado, números 234/52, ... 

286/52 e 1+49/52; doutor Theodoro Arthou, números 45/52 , 288/52, .. 

314/52 e 451/52. 

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 no 299/47, em que João Pedro Gay denuncia a 

concessão de licenças de ocupação de terras, no extinto Território 

de Ponta Porã, sem autorização do Govêrno Feàeral. - Enviar o pro

cesso ao Serviço ào Patrimônio àa União. - Relator: Gen. Raul S i l 

veira àe Mello; 

- processo no 292/52, em que Delciàio ào Amaral Filho e 

outros, brasileiros, solicitam o aforamento àe área àe terras com 

8 000 hectares, situaàa no município àe Corumbá, Mato Grosso. - Bai 
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xar em diligência para que se indague dos interessados se o pedi

do em causa importa na desistência do pedido dos 3 600 hectares, 

denominados "Nesga", de que trata o processo no M.F.-238.606/48. 

Relator; Dr. Theodoro Arthou; 

- processo no 317/52, em que Miracy Cavalheiro Bodstein, 

brasileira, pede o aforamento de área de terras com 10 000 hecta

res, situada no município de Corumbá, Mato Grosso. - A Comissão 

não vé inconveniente, quanto à segurança nacional, desde que seja 

limitada a área a 2 000 hectares, condicionada, ainda, â prova do 

aproveitamento racional das terras dentro de três anos, sob pena 

de nulidade da concessão. - Relator: Gen. Raul Silveira de Mello; 

- processo nc I4.09/52, em que o Chefe da Delegacia do Ser 

viço do Patrimônio da União no Paraná encaminha requerimento de 

Sabina da Luz Santos, brasileira, casada, pedindo o aforamento de 

área de terras com 7 028 metros quadrados, situada no município 

de Guaíra, no aludido Estado. - A Comissão não vê inconveniente, 

quanto â segurança nacional, em que seja concedida à requerente a 

área pleiteada, condicionada â prova do aproveitamento racional 

das terras dentro de três anos, sob pena de nulidade da concessão. 

Relator: Dr. Ulpiano de Barros; 

- processo no Í+.37/52, em que Pedro Valle, brasileiro, re 

quer o aforamento de terras com a área de 8 1+00 hectares, situada 

no município de Corumbá, Mato Grosso. - A Comissão não vê inconve 

niente, quanto à segurança nacional, desde que seja limitada a á-

rea a 2 000 hectares, condicionada, ainda, è prova do aproveitamen 

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

da concessão. - Relator: Dr. Ulpiano de Barros; 

- processo no 14+1/52, em que o Chefe da Delegacia do Ser 

viço do Patrimônio da União no Paraná encaminha requerimento de 

V i r g i l i o Nogueira Paes, brasileiro, solicitando o aforamento de á-

rea de terras com 2 OOC hectares, situaàa no município de Peabirú, 

no referiào Estaáo. - A Comissão não vê inconveniente, quanto á se 
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gurança nacional, desde que seja limitada a área a 2 OOO hectares, 

condicionada, ainda, â prova do aproveitamento racional das terras 

dentro de três anos, sob pena de nulidade da concessão. - Relator: 

Gen. Raul Silveira de Melloi 

- processo n» Í1Í42/52, em que o Chefe da Delegacia do Ser 

viço do Património da União no Paraná envia requerimento de Clóvis 

Cunha Vianna, brasileiro, solicitando o aforamento de área de ter

ras com 2 000 hectares, situada no município de Foz do Iguaçu, no 

referido Estado. - A Comissão não vê inconveniente, quanto â segu 

rança nacional, desde que seja limitada ã área a 2 000 hectares, 

condicionada, ainda, á prova do aproveitamento racional das terras 

dentro de três anos, sob pena de nulidade da concessão. - Relator: 

Dr. Ulpiano de Barrosi 

- processo no 1)13/52, em que o Chefe da Delegacia do Ser 

viço do Patrimônio da União no Paraná remete requerimento de Edgar 

do Amaral, brasileiro, solicitando o aforamento de área de terras 

com 2 000 hectares, situada no município de Foz do Iguaçu, no refe 

rido Estado. - A Comissão não vê inconveniente, quanto â segurança 

nacional, desde que seja limitada a área a 2 000 hectares, condici 

onada, ainda, à prova do aproveitamento racional das terras, den

tro de trés anos, sob pena de nulidade da concessão. - Relator: Dr. 

Theodoro Arthou; 

- processo nc Í1I4V52, em que o Chefe da Delegacia do Ser 

viço do Patrimônio da União no Paraná encaminha requerimento dè Gas 

par Peixoto Costa, brasileiro, pedindo autorização para aforar á-

rea de terras com 2 000 hectares, aproximadamente, situada no muni 

cípio de Foz do Iguaçu, no referido Estado. - A Comissão não vê in 

conveniente, quanto â segurança nacional, desde que seja limitada 

a área a 2 000 hectares, condicionada, ainda, à prova do aproveita 

mento racional das terras, dentro de três anos, sob pem de nulida 

de da concessão. - Relator: Gen. Raul Silveira de Mello; 

- processo nc kk.5/52, em que o Chefe da Delegacia do Ser 
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viço do Patrimônio da União no Paraná envia requerimento de Alípio 

Ayres de Carvalho, brasileiro, pedindo o aforamento de área de ter 

ras com 2 000 hectares, situada no município de Foz do Iguaçu, no 

aludido Estado. - A Comissão não vê inconveniente, quanto á segu

rança nacional, desde que seja limitada a área a 2 000 hectares, 

condicionada, ainda, â prova do aproveitamento racional das terras 

dentro de três anos, sob pena de nulidade da concessão. - Relator: 

Dr. Theodoro Arthou, 

- processo no kk.6/52, em que o Chefe da Delegacia do Ser 

viço do Patrimônio da União no Paraná encaminha requerimento de Ra 

ul Rubens Rodmann, brasileiro, pedindo o aforamento de área de ter 

ras com 2 000 hectares, situada no município de Peabirú, no meneio 

nado Estado. - A Comissão não vê inconveniente, quanto â segurança 

nacional, desde que seia limitada a área a 2 000 hectares, condici 

onada, ainda, è prova do aproveitamento racional das terras dentro 

de três anos, sob pena de nulidade da concessão. - Relator: Gen. 

Raul Silveira de Mello; 

- processo no 141+7/52, em que Ajax Ramos Furquim, brasi

leiro, requer o aforamento de terra com a área de 8 235 hectares, 

situada no município de Corumbá, Mato Grosso. - Eaixar em diligên

cia a fim de ser ouvida a Delegacia do Serviço do Patrimônio da U-

nião em Mato Grosso sôbre as condições das terras. - Relator: Dr. 

Ulpiano de Earros. 

As dezesseis horas o senhor Presidente encerrou a sessão 

e marcou outra para o dia quinze de dezembro corrente. 

E, para constar, f o i lavrada esta ata, que vai assinada 

pelos senhores Presidente e Secretário da Comissão. 

Presidente da C.E.F.F. 

Secretário da C.E.F.F. 

.AC. 



ATA DA QUINQUAGÊSIMA-SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 
ESPECIAL DA FAIXA DE FRONTEIRAS. DURANTE O ANO DE MIL NOVECENTOS E 

CINQUfiNTA E DOIS. 

Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de mil nove

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

mero duzentos e dezoito, reuniu-se a Comissão Especial da Faixa 

de Fronteiras, sob a presidência do senhor doutor Dulphe Pinhei

ro Machado, no impedimento ocasional do senhor General de Divisão 

Aguinaldo Caiado de Castro, com a presença dos senhores doutores 

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

de Moraes Dias, Secretário. 

Ãs dez horas o senhor Presidente considerou aberta a 

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

A seguir, o doutor Moacir Silva transmitiu ideias gerais, 

ilustradas com a planta do Estado, sôbre a sua recente viagem ao 

Paraná, prometendo fazer relatório minucioso em outra sessão, pa

ra, logo após, apresentar o relatório escrito e devidamente docu

mentado . 

Na primeira parte da ordem do dia foram distribuidos os 

seguintes processos: Gen. Raul Silveira de Mello, números 455/52, 

45V52, 455/52 e 458/52; doutor Ulpiano de Barros, números 167/52, 

459/52, 4ÓO/52, 461/52 e 462/52; doutor Dulphe Pinheiro Machado, 

números 595/52, 466/52, 467/52 e 468/52; doutor Theodoro Arthou, 

números 5U/52, 465/52, 46V52 e 465/52. 

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 255/51, em que a Sociedade Agrícola e Comer 

ciai Ltda. pede autorização para se estabelecer com o ramo de expor 

tação de alfafa e outros produtos coloniais e comércio de secos e 

molhados por atacado, no município de Santo Ângelo, Rio Grande do 
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Sxol. - Eaixar em diligência para que se Junte ao processo certidão 

de idade do sócio Rodolfo Burmann e o contrato aditivo resultante 

da retirada de sócios. - Relator: Dr. Ulpiano de Barros; 

- processo no 1+6/52, em que o Diretor da Divisão da Pro

dução, Terras e Colonização do Território Federal do Guaporé comu

nica que João Justiniano Melgar, brasileiro, requereu permissão pa 

ra continuar a ocupar lote de terras com aproximadamente duzentos 

metros de frente por oitocentos de fundos, situado no município de 

GuaJará-Mirim, no referido Território. - A Comissão não vê inconve 

niente, quanto à segurança nacional, em que seja concedido ao re

querente o lote pleiteado, condicionada à prova do aproveitamento 

racional das terras, dentro de três anos, sob pena de nulidade da 

concessão. - Relator: Dr. Ulpiano de Barros; 

- processo nc 82/52, em que o Chefe da Delegacia do Ser

viço do Patrimônio da União no Paraná encaminha requerimento de 

Carmem Quadros Gomes, brasileira, casada, solicitando o aforamento 

de área de terras com dois mil hectares, situada no município de 

Peabirú, no referido Estado. - A Comissão não vê inconveniente, 

quanto à segurança nacional, desde que seja limitada a área a dois 

mil hectares, condicionada, ainda, â prova do aproveitamento rácio 

nal das terras dentro de três anos, sob pena de nulidade da conces 

são. Se, na medição, se verificar a existência de maior área, de

ve ser ouvida novamente a Comissão. - Relator: Dr. Ulpiano de Bar

ros; 

- processo nc 8$/52, em que o Chefe da Delegacia do Ser

viço do Patrimônio da União no Paraná envia requerimento de Raul 

Rodrigues Gomes, brasileiro, pedindo o aforamento de área de ter

ras com dois mil hectares, situada no município de Foz do Iguaçu, 

no aludido Estado. - Prejudicado o pedido, uma vez que o interessa 

do optou pela área requerida pela espôsa. - Relator: Dr. Ulpiano de 

Barros; 

- processo nQ 90/52, em que o Diretor da Divisão da Prõdu 
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Produção, Terras e Colonização do Território Federal do Guaporé co 

munica que Raimunda Barbosa, brasileira, requereu permissão para 

continuar a ocupar lote de terras com duzentos metros de frente por 

oitocentos de fundos, situado no município de GuaJará-Mirim, no re 

ferido Território. - A Comissão não vé inconveniente, quanto ã se

gurança nacional, em que seja concedida à requerente o lote pleite 

ado, condicionada â prova do aproveitamento racional das terras, 

dentro de três anos, sob pena de nulidade da concessão. - Relator: 

Dr. Ulpiano de Barros. 

As onze horas e t r i n t a minutos o senhor Presidente encer 

rou a sessão e marcou outra para o dia vinte e dois de dezembro em 

curso. 

E, para constar, f o i lavrada esta ata, que vai assinada 

pelos senhores Presidente e Secretário da Càmissão. 

Presidente da C.E.F.F. 

Secretário da C.E.F.F. 

.AC. 
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ATA DA QUINQUAGÉSIIVIA-SETIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 
ESPECIAL DA FAIXA DE FRONTEIRAS. DURANTE O ANO DE MIL NOVECENTOS E 

CINQtTÊNTA E DOIS. 

Aos vinte e três dias do mês de dezembro do ano de mil 

novecentos e cinqiUênta, e dois, na sua sede, na rua Cândido Men

des número duzentos e dezoito, reuniu-se a Comissão Especial da 

Faixa de Fronteiras, sob a presidência do senhor General de Divi 

sâo Aguinaldo Caiado de Castro, com a presença dos senhores Gene 

ral de Divisão, Reformado, Raul Silveira de Mello, doutores Dul

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

e José de Moraes Dias, Secretário. 

As dez horas o senhor General Presidente da Comissão 

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

rior, que f o i aprovada. 

Na primeira parte da ordem do dia foram distribuidos 

os seguintes processos: doutor Ulpiano de Barros, números $60/52, 

561/52 e 56V52; doutor Dulphe Pinheiro Machado, números 469/52, 

472/52 e 474/52; doutor Moacir Silva, números 54I4/51, 47V51, 

289/52 e 571/52; doutor Theodoro Arthou, números 475/52 e 475/52. 

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: 

processos números 455/52 e 454/52, em que Frederico 

Lourenço Pavon e Sebastião Mário do Prado, respectivamente, bra

sileiros, solicitam o aforamento de áreas de terras com 7 200 ha, 

cada uma, situadas no município de Corumbá, Mato Grosso. - Rela

tor: Gen. Raul Silveira de Mello; 

processo número 458/52, em que o Chefe da Delegacia do 

Serviço do Patrimônio da Uhião no Paraná encaminha requerimento 

de Felipe Aristides Simão, brasileiro, solicitando o aforamento 

de área de terras com 2 000 ha, situada no município de Guairá, 
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no aludido Estado. - Relator: Gen. Raul Silveira de Mello; 

processos números 459/52, 460/52, 461/52 e 462/52, em 

que o Chefe da Delegacia do Serviço do Património da União no í̂ . 

raná encaminha petições de Max Krueger, José Dipp, José Rolanski 

e Lydia Sommer, respectivamente, brasileiros, solicitando o afo

ramento de áreas de terras com 2 000 ha, cada uma, situadas no 

município de Guairá, no referido Estado. - Relator: Dr. Ulpiano 

de Barros; 

DgCISÃO: Nada há que opor quanto è segurança nacional, 

limitadas as áreas ao máximo de 2 000 hectares, em cada caso, nos 

termos do artigo 50 do decreto-lei no 1 968, de 1? de Janeiro de 

1 940, e artigo 204 do decreto-lei nc 9 760, de 5 de setembro de 

1 946, condicionadas, ainda, ao aproveitamento racional das ter

ras, dentro de três anos, sob pena de nulidade das concessões. 

No caso de verificar-se a existência de mais de 2 000 hectares 

na área requerida, deve ser novamente ouvida esta Comissão, que 

examinará da conveniência ou não das concessões também do exces

so, como lhe faculta a ressalva existente no primeiros dos menci 

onados dispositivos legais. 

processo nc 455/52, em que Youssif Salame, libanês, so 

l i c i t a autorização para se estabelecer com o comércio de frutas 

e bebidas, no município de Rio Grande, Rio Grande do Sul. - Rela 

tor: Gen. Raul Silveira de Mello; 

DECISÃO; Deferir. 

processo nc 227/51, em que Teófilo Lebtag, alemão, pe

de autorização para continuar funcionando com o ramo de secos e 

molhados, no município de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. - Re

lator: Gen. Raul Silveira de Mello; 

DECISÃO; Arquivar, em face da informação de que o inte 

ressado faleceu. 

processo nc 250/51, em que Erich Reinoldo Max Kopplin, 

alemão, s o l i c i t a autorização para continuar funcionando com o co 
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comércio de bar e restaurante, no município de Santo Ângelo, Rio 

Grande do Sul. - Relator: Gen. Raul Silveira de Mello; 

DECISÃO: Determinar a expedição do certificado de auto 

rização, tendo em vista que o requerimento Já f o i deferido em 

sessão de 2? de agôsto de 1 951 e que o interessado f o i localiza 

do. 

processo no 167/52, em que a Companhia Cimento Portland 

Itaú, sediada em Minas Gerais, comunica que promoveu a organiza

ção de nova empresa, a Companhia Cimento Portland Corumbá, da qual 

é a maior acionista e que, logo que esteja ultimada a sua consti 

tuição Jurídica, solicitará desta Comissão Especial a necessária 

licença para exercer as suas atividades em Corumbá, Estado de Ito 

to Grosso. - Relator: Dr. Ulpiano de Barros; 

DECISÃO; Ciente. 

processo nc 1+27/52, em que a Sociedade Brasileira de 

Imóveis Limitada, sediada nesta capital, requer seja restaurada 

a decisão proferida por esta Comissão Especial em sessão de 8 de 

Junho de 1 950, no processo no 56/501 que Ibe f o i favorável â con 

cessão de áreas de 1 200 e 800 hectares, respectivamente, situa

das no município de Corumbá, Estado de Mato Grosso, sob condição. 

Relator; Gen. Raul Silveira de Mello; 

DECISÃO: Solicitar que a interessada apresente os pla

nos de colonização, organizados sob as normas dos órgãos técnicos 

do Govêrno, e por êles devidamente aprovados, de área igual â re

querida, produtiva agricolamente. 

Âs onze horas e t r i n t a minutos o senhor Presidente encer 

rou a sessão e marcou outra para o dia vinte e nove de dezembro 

corrente. 
E, para constar, f o i lavrada esta ata, que vai assinada 

Presidente e Secretário da Comissão. 

á^0 
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pede autorização para exercer o comércio ambulante de estivas, te 

cidos e mludesas (regatão), no município de Rio Branco, Territério 

Federal do Acre. - Relator: dr. Dial phe Pinheiro Machado; 

DECISÃO: Deferir. 

processos números 560/52, $61/52 e 5611/52, em que o Che 

fe da Delegacia do Serviço do Patrimônio da União no Paraná enca

minha requerimentos de Domingos Francisco Zardo, José Aires da Sl! 

va e Ricardo Norberto Schmidt, respectivamente, brasileiros, s o l l 

citando o aforamento de áreas de terras com 2 000 hectares, cada 

uma, situadas no município de Foz do Iguaçu, no aludido estado. -

Relator: Dr. Ulpiano de Barros; 

processos números 75/52, 1+66/52, I4.67/52, 1+.68/52 e i|.72/ 

52, em que o Chefe da Delegacia do Serviço do Patrimônio da União 

no Paraná envia petições de Thais Maria da Rocha Gomes, Hans Kla

us Garbers, Guilherme Richter Filho, Osmar Bedene e Eleonyr Mar

ti n s , respectivamente, brasileiros, solicitando o aforamento de 

áreas de terras com 2 000 hectares, cada uma, situadas no municí

pio de Peabirú, no referido estado. - Relator: Dr. Dulphe Pinhei

ro Machado; 

processos números I4.65/52, 1+614/52 e i+65/52, em que o Che 

fe da Delegacia do Serviço do Patrimônio da União no Paraná enca

minha petições de Thomaz Walter Iwersen, Clodomiro Moacir Araujo 

e Jorge Simão, respectivamente, brasileiros, solicitando o afora

mento de áreas de terras com 2 000 hectares, cada uma, situadas 

no município de Guairá, no referido estado. - Relator: Dr. Theodo 

ro Arthou; 

DECISÃO: Nada há que opor quanto à segurança nacional, 

limitadas as áreas ao máximo de 2 000 hectares, em cada caso, nos 

termos do artigo $« do decreto-lei nc 1 968, de 17 de janeiro de 

1 9l+0, e artigo 201+. do decreto-lei no 9 760, de 5 de setembro de 

1 946, condicionadas, ainda, ao aproveitamento racional das ter

ras, dentro de três anos, sob pena de nulidade das concessões. No 
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caso de verificar-se a existência de mais de 2 000 hectares na a-

rea requerida, deve ser novamente ouvida esta Comissão, que exami 

nará da conveniência ou não das concessões também do excesso, co

mo lhe faculta a ressalva existente no primeiro dos mencionados 

dispositivos legais. 

processo nc Í4.69/52, em que o Diretor da Divisão da Pro

dução, Terras e Colonização do Território Federal do Guaporé comu 

nica que José de Melo e Silva, brasileiro, solicitou permissão pa 

ra ocupar lote de terras com 2 000 metros de frente por 3 000 de 

fundos, situado no município de Guajará-Mirim, naquele Território. 

Relator: Dr. Dulphe Pinheiro Machado; 

DSCISÃO; Nada há que opor quanto à segurança nacional, 

em que seja concedido ao requerente o lote pleiteado, condiciona

do ao aproveitamento racional das terras, dentro de três anos, sob 

pena de nulidade da concessão. 

processo no 234/52, em que Alexandrino dos Santos Mauro, 

brasileiro, pede o aforamento de área de terras com 10 000 hecta

res, situada no município de Corumbá, Mato Grosso. - Relator; Dr. 

Dulphe Pinheiro Machado; 

processos números 288/52 e 314/52, em que Bdimir Moreira 

Rodrigues e Amaury Ramos Furquim Leite, respectivamente, b r a s i l e i 

ros, solicitam o aforamento de áreas de terras situadas no municí

pio de Corumbá, Mato Grosso. - Relator: Dr. Theodoro Arthou; 

processos números 439/52, kh-O/SZ e i+49/52, em que Onési

mo Valle do Espírito Spnto, Alberto Orlando Luiz Pereira e Hilda 

Rocha, respectivamente, brasileiros, solicitam o aforamento digo 

solicitam reconsideração da decisão desta Comissão Sspecial, que 

limitou ao máximo de 2 000 hectares cada uma das áreas que requere 

ram por aforamento no município de Corumbá, Mato Grosso. - Relator: 

Dr. Dulphe Pinheiro Machado; 

DECISÃO: Baixar em diligência a fim de ser ouvida a Dele 

gacia do Serviço do Patrimônio da União em Mato Grosso sóbre as con 

dições das terras requeridas. 
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processo nc 395/52, em que Nadyr Fragelli Andrade, bra

s i l e i r a , s o l i c i t a o aforamento de ârea de terras com 2 500 hecta

res, situada no município de Corumbá, Mato Grosso. - Relator; Dr. 

Dulphe Pinheiro Machado; 

DECISÃO; Indeferir, tendo em vista que o marido da su

plicante já é foreiro de terras no mesmo município. 

processo no 45/52, em que o Diretor da Divisão da Produ 

ção, Terras e Colonização do Território Federal do Guaporé comuni 

ca que Manoel Moreira Lima, brasileiro nato, requereu permissão pa 

ra seu f i l h o menor Orlindo Torres de Lima, brasileiro nato, ooupar 

lote de terras situado no município de Guajará-Mirim, no referido 

Território. - Relator; Dr. Theodoro Arthou; 

processo nQ 451/52, em que Sebastião Bonnassis de Albu

querque, residente em Florianópolis, Santa Catarina, consulta sô

bre legalização de sociedade comercial que pretende se estabele

cer na faixa de fronteira. - Relator; Dr. Theodoro Arthou; 

DSCISÃO; Arquivar. 

processo nQ 341/52, em que o Diretor da Divisão da Produ 

ção, Terras e Colonização do Território Federal do Guaporé comuni

ca que Epifânio Mejia, boliviano, solicitou permissão para seu f i 

lho menor Mário Mejia Brasil, brasileiro nato, ocupar lote de ter

ras situado no município de Guajará-Mlrlm, naquele Território. - Re 

lator: Dr. Theodoro Arthou; 

DECISÃO; Baixar em diligência para que se esclareça se 

nâo f o i concedido ou pedido outro aforamento para irmão menor do 

interessado. 

processo nQ 474/52, em que a firma Marcilio B. Mendonça 

& Cia. Ltda. pede autorização para se estabelecer com o comércio de 

secos e molhados, fazendas, ferragens e miudêsas, no município de 

Bagé, Rio Grande do Sul. - Relator: Dr. Dulphe Pinheiro Machado; 

DECISÃO; Baixar em diligência para que a firma junte ao 

processo certidão de idade do sócio Joaquim Luiz do Couto Neto, u-

ma vez que a apresentada está truncada. 

processo nQ 379/52, em que Clotilde Cavalheiro Bastos, 


