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dias, a contar desta data, desde que as modificações docontrato £ 

bedeçam ás prescrições legais em vigor para a faixa de fronteiras, 

devendo, entretanto, dentro dêsse prazo, apresentar a documentação 

que vem sendo exigida desde t r i n t a de raarço de mil novecentos e 

cinquenta e um, e aquela decorrente da nova modificação.- Relator: 

Dr. Moacir Silva; 

- proce-so n^ 438/51, de Antonio Ruiz Ruiz, espanhol, pe 

dindo autorização para se estabelecer com o ramo de ourivesaria, e 

relojoaria, no municipio de Rio Grande, Rio Grande do Sul, - Inde

f e r i r , em virtude de já estar excedido o têrço de que trata o a r t ^ 

go 3 S do Decreto-Lei na 6 k30, de 1? de a b r i l de 1 944. - Relator: 

Dr, Moacir Silva; 

processo n^ 10/52, de Rosaria Herrera das Neves, brasi 

/ > 

l3i/a< pedindo autorização para aforar terras situadas no munici-

io dp Foz do Iguaçu, Paraná, - Restituir á repartição de origem, 

uma/vez que a interessada requereu o arquivamento do pedido. - Re

tor: Dr, Dulphe Pinheiro Machado; 

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

res e Manoel Ary da Silva Pires, brasileiros, solicitando autoriza 

çao para aforar terras situadas no Aiunicipio de Foz do Iguaçu, Pa-

rana, - Nada ha que opor quanto a segurança nacional, devendo ser 

esclarecido o d i s t r i t o onde estão situadas as terras. - Relator:, 

Dr. Dulphe Pinheiro Machado; 

- processos números 147/52 e 148/52, em que a Divisão de. 

Produção, Terras e Colonização do Território Federal do Guaporé co 

munica que João Antonio de Oliveira, brasileiro nato, requereu per 

missão para seus filhos menores, Olavo Rivero de Oliveira e Lucia 

Rivero de Oliveira, também brasileiros, ocuparem lotes de terras 

situados no municipio de Guajará-Mlrlm, no referido Território, -

A Comissão manifestou-se pelo indeferimento dos pedidos, - Relator: 

General Raul Silveira de Mello; 

- processo n^ lí+9/52, em que a Divisão de Produção, Ter

ras e Colonização do Território Federal do Guaporé comunica que Ze-
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lide de Paiva Cavalcante Belota, brasileira, requereu permissão 

para ocupar lote de terras situado no municipio de Guajara-Mirim, 

no referido Território. - Baixar em diligência para que se esclare 

ça o grau de parentesco da requerente com Antonio Loureiro Belota, 

e, se casada, qual o regime de bens. - Relator: Gen. Raul Silvei

ra de Mello; 

- processos números 150/52 e 157/52, em que a Divisio de 

Produção, Terras e Colonização do Território Federal do Guaporé co 

munica que Afonso Perea Monteiro e Pompilio Lopes Pereira, respec

tivamente, brasileiros, requereram permissão para ocupar lotes de 

terras situados no municipio de Guajara-Mirim, no referido Territó 

r i o . - Nada ha que opor quanto á segurança nacional. - Relator: 

Gen. Raul Silveira de Mello; 

- processos números 155/52 e 156/52, de Ayrton Sigwalt e 

Joio Maria^íelo, respectivamente, brasileiros, pedindo autorização 

para afpí̂ íT terras situadas no municipio de Foz do Iguaçu, Paraná, 

"*^4ida Vía que opor quanto á segurança nacional. - Relator: Gen. 

*Kaul ^Silveira de Mello; 

- processo n» 166/52, de Plerre Perret, francês, pedindo, 

orização para adquirir terras situadas no municíplD de Bag^ Rio 

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

- processo n» 171/52, de Jerónimo Fernandes da Silva, por 

tuguês, solicitando autorização para se estabelecer com o ramo de 

restaurante e bar, no municipio de Rio Grande, Rio Grande do Sul.-

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

- processo n» 176/52, da Companhia Telefónica Melhoramen 

to e Resistência, com sede em Pelotas, Rio Grande do Sul, comuni

cando eleição de suplentes de diretores, membros do Conselho Fis

cal e de seus suplentes. - Fazer as devidas anotações. - Relator: 

Gen. Raul Silveira de Mello; 

- processo n^ 177/52, de Peryllo Theodoro Cavalheiro,bra 

s i l e i r o , pedindo autorização para aforar terras situadas no munici 

pio de Corumbá", Mato Grosso. - Baixar em diligência para que seja 
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n+r requisitado ao Serviço do Patrimônio da União o processo n 2 MF/ 

234.086/48, no qual é interessado o requerente. - Relator: Dr. Mo 

acir Silva; 

- processo n» 178/52, de Francisco Villanova, brasileiro, 

solicitando autorização para aforar terras situadas no municipio 

de Corumbá, Mato Grosso. - Nada há que opor quanto á segurança na

cional. - Relator: Dr. Moacir Silva; 

- processo n 2 179/52, de Ana Maria Freire Villanova, bra 

s i l e i r a , pedindo autorização para aforar terras situadas no municí 

pio de Corumbá, Mato Grosso. - Baixar em diligencia para que a re

querente faça prova de ser maior de idade..- Relator: Dr. Moacir 

Silva; 

- processo nfi 180/52, em que o Departamento Nacional da 

Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, encaminha requeri

mento da Companhia Cimento Portland Itaú, com sede em Itaú de Mi

nas, Estado de Minas Gerais, pedindo autorização para pesquisar 

calcáreo no município de Corumbá, Mato Grosso. - Nada há que opor 

quant-ó á̂ segurança nacional, devendo, entretanto, ser promovida pre 

viameoríífe a regularização da firma perante esta Comissão Especial 

do com o Parecer do Relator de f l s . 4. - Relator: Dr. Ul-

' de Barros; 

- processo n« 185/52, de Presas & Marques Ltda., s o l i c i -

/ tando autorização para se estabelecer com o comercio de secos e mo. 

lhados, no Município de Rio Grande, Rio Grande do Sul. - Indeferir, 

em vista do que dispõe o parágrafo único do artigo 2fi do Decreto-

Lei nfi 6 450, de 17 de a b r i l de 1944. - Relator: Dr. Ulpiano de 

Barros; 

- processo nfi 187/52, de Silva & Goldbeck, pedindo auto

rização para se estabelecer com o ramo de secos e raolhados, fazen

das, miudezas, louças, ferragens e produtos coloniais, no município 

de Chapecó, Santa Catarina.'- Deferir. - Relator: Dr. Ulpiano de 

Barros; 

- processo n c 188/52, de Matilde Mena, paraguaia, s o l i c i 
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tando autorização para se estabelecer coni negócio ambulante, no mu 

nicipio de Porto Murtinho, Mato Grosso. - Deferir. - Relator: Dr. 

Ulpiano de Barros; 

- processo nfi 189/52, de Indústria de Suinos Ltda., pe

dindo autorização para se estabelecer com fabricação de banha e in 

dustrializaçâo de carnes, no municipio de Chapecó, Santa Catarina. 

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

As doze horas f o i encerrada a sessão, sendo marcada ou

tra para o dia t r i n t a de junho corrente. 

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

sinada pelo senhor Presidente e pelo Secretario da Comissão. 

/ Presidente da C.E.F.F. / 

Secretario da C.E.F.F. 
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M á M 22a. SSSSÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO SSPSCIAL DA FAIXA DS 

FRONTEIRAS. DURANTS 0 ANO DE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS. 

^ A.os t r i n t a dias do mês de junho 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 o senhor General de 

Brigada Aguinaldo Caiado de Castro, a Comissão Especial da Faixa 

de Fronteiras, com a presença dos senhores doutores Moacir Silva, 

Ulpiano de Barros, Theodoro Arthou, 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: Dr. Ulpiano de Barros, números 155/52, 167/52, 

206/52 e 208/52; Dr. Dulphe Pinheiro Machado, números 205/52, 211/ 

52, 212/52 e 215/52; Dr. Moacir Silva, números 101/52, 201/52, ... 

202/52 e 210/52; Dr. Theodoro Arthou, números 555/51, I4-O8/51, 190/ 

52, 203/52 e 209/52. 

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: 

- processovno 51/52, de Carlos Ferreira, brasileiro nato, 

necessitando regularizar no Serviço do Patrimônio da União três mil 

alqueires de terras situadas no d i s t r i t o de Sol de Maio, município 

de Foz do Iguapu, Estado do Paraná, adquiridas por carta de adjudi 

cação, em ação contra a Companhia Paranaense de Colonização Espéria 

S.A., requer pronunciamento desta Comissão. - Não há inconveniência 

quanto à segurança nacional, em que o requerente adquira as terras 

em causa, sem prejuSzo, entretanto, do exame dos títulos pelo Ser

viço do Patrimônio da União on pelo órgão competente para apreciar 

a situação das terras da União - encaminhando-se, para ésse efeito. 
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o expediente ao Serviço do Patrimônio õa. União, com indicação do 

expediente relativo â Companhia Paranaense de Colonização Espéria 

S.A. - Relator: Dr. Moacir Silva; 

- processo no 106/52, de Renovadora de Pneus "O.K." li

mitada, pedindo autorização para se estabelecer com negócio de re 

novação de pneus, no município de Pelotas, Rlo Grande do Sul. 

Vista ao Dr. Theodoro Arthou. - Relator: Dr. Moacir Silva; 

- processo no 1314/52, de Guy Pereira de Almelda, brasi

l e i r o , pedindo autorização para aforar terras situadas no municí

pio de Guairá, Paraná. - Nada há que opor quanto à segurança na

cional. - Relator: Dr. Ulpiano de Barros; 

- processò nc 136/52, de Julio de Aguiar Botto de Bar

ros, brasileiro, solicitando autorização para aforar terras situa 

das no município de Peabirú, Paraná. - Nada há que opor quanto à 

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

- processo nc 14V52, em que a Divisão de Produção, Ter 

ras e Colonização do Território Federal do Guaporé comunica que 

João Cordeiro da Silva, brasileiro, requereu permissão para conti 

nuar a ocupar lote de terras situado no município de Pôrto Velho, 

no referido Território. - Nada há que opor quanto â segurança na

cional. - Relator: Dr. Ulpiano de Barros; 

. i / ^ - processo no 100/52, de Kolankiewcz & Cia. Ltda., s o l l 

\ J r , c l t a n ó o autorização para se estabelecer com comércio de secos e 

molhados, fazendas, e t c , no município de São Luiz Gonzaga, Rio 

Grande do Sul. - Vista ao Dr. Theodoro Arthou. - Relator: Dr. Moa 

cir Silva; 

- processo no 197/52, de A. Scaffa, Chelotti & Cia. L i 

mitada, jâ autorizada a funcionar no município de Corumbá, Mato 

Grosso, como ramo de louças, ferragens, e t c , pedindo autoriza 

çâo para modificar seu contrato social. - Baixar em diligência pa 

ra que o sócio Aurélio Scaffa junte provs de que está com sua s i 

tuação m i l i t a r regularizada. - Relator: Dr. Ulpiano de Barros; 
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- processo no 198/52, de Raul Gomes Pereira, brasileiro, 

pedindo autorização para aforar terras situadas no município de 

Guairá, Paraná. - Nada há que opor quanto â segurança nacional. -

Relator: Dr. Moacir Silva. 
Ih 

As onze horas e quarenta e cinco minutos f o i encerrada a 

sessão, sendo marcada outra para o dia sete de julho vindouro. 

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

sinada pelo senhor Presidente e pelo Secretário da Gomissão. 

^Presidente da C.E.F.F. 

Secretário da C.E.F.F. 



ATA DA ̂ Oa. S3SSÃ0 ORDINÁRIA DA COMISSÃO SSPSCIAL DA FAIXA DE 
FflONrilRAS. DUBA-NTE O ANO DE MIL NOVECENTOS S CINQUENTA E DOIS. 

0 

Aos sete dias do mês de julho do ano de mil novecentos 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 Frontei 

ras, com a presença dos senhores General de Divisão, da Reserva, Ra 

v l Silveira de Mello, doutores Dulphe Pinheiro Machado, Moacir S i l 

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

Dias, Secretário. 

As dez horas, o senhor Presidente considerou aberta a ses_ 

são e mandou lér 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 216/32, 217/52, 

218/52 e 219/52; Dr. Dulphe Pinheiro Machado, números 22V52 e 226/ 

52; Dr. Moacir Silva, números 224/51, 225/51, 138/52, 223/52 e 229/ 

2; Dr. Theoàoro Arthou, números 225/52, 227/52 e 228/52. 

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

meteu à discussão e votação do plenário os pareceres dos processos 

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

- processo nc 353/51, em que a Divisão de Proàução,Terras 

e Colonização do Território Feceral do Guaporé comunica que Maria 

Augusta de Andrade, brasileira-, requereu permissão para ocupar lote 

de terras situado no mesmo Território. - A Comissão manifestou opi

nião pelo indeferimento do pedido, uma vez que o marido da requeren 

te já é possuidor de terras naouele Território. - Relator: Dr. Theo 

doro Arthou; 

- processo no 4o6/5l, de Feres Araujo Sfair, brasileiro, 

pedindo autorização para aforar terras situaàas no município àe Foz 

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

Relator: Dr. Theodoro Arthoi; 
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- processo nfi 1+.08/51, de Bernardina Recalde, brasileira, 

' solicitando autorização para aforar terras situadas no município de 

Foz do Iguaçu, Paraná. - Arquivar, por ter a requerente optado pela 

área requerida pelo seu esposo, senhor Carlos Antonio Recalde. - Re_ 

lator; Dr. Theodoro Arthou; 

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

quinas Ltda., solicitando autorização para se estabelecer com o ra

mo de importação, exportação e comércio de aparelhos, máquinas e ar 

tefatos de metal, de uso doméstico ou industrial, máquinas agríco

las, motores industriais, veículos automotores, aparelhos de r e f r i 

geração e elétricos em geral, no município de Uruguaiana, Rio Gran

de do Sul. - Conceder autorização para funcionar pelo prazo de um 

ano, devendo, dentro dêsse prazo, ser modificada a cláusula nona do 

contrato social, a fim de que a gerência seja atribuida permanente

mente a maioria de brasileiros natos. - Relator: Dr. Moacir Silva; 

- processo nfi 155/52, de Mauro Pereira de Almeida, brasi 

eiro, solicitando autorização para aforar terras situadas no muni 

cípio de Guairá, Paraná. - Nada há que opor quanto à segurahça na

cional. - Relator: Dr. Ulpiano de Barros; 

- processo nfi 107/52, de Cimento digo de Companhia Cimen

to Portland Itaú, com sede em Itaú de Minas, Minas Gerais, pedindo 

o prazo de noventa dias para satisfazer às exigências desta Comis

são Especial e, em vista dos compromissos já assumidos junto da f i r 

ma estrangeira fornecedora de maquinlsmo e do Banco do Erasil, que 

lhe seja permitido funcionar nesse período. - Deferir o pedido de 

autorização para funcionar pelo prazo de noventa dias, centro do 

qual deverão ser satisfeitas as exigências anteriormente f e l t f s . 

Relator: Dr. Ulpiano de Earros; 

- processo nfi 190/52, de De Simone & Cia. Ltda. (Emprêsa 

Hidro Elétrica), pedindo autorização para obter a concessão do apro 

veitamento da cachoeira "Quatro Quedas", no r i o Amambai. - Eaixar 

em diligência para que a requerente seja notificada a apresentar o 
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contrato constitutivo õa sociedade e suas futuras alterações, e a 

( \ ' poolor^nfiT Dornue não solicitou oermissão. antes, para operar na esclarecer porque não solicitou permissão, antes, para operar na 

fronteira. - Relator: Dr. Theodoro Arthou; 

- processo nfi 191/52, de Irmãos Nocera & Cia. Ltda., so 

licitando autorização para se estabelecer com o ramo de compra e 

beneficiamento õe madeira, no município de Ponta Porã, Mato Gros

so. - Baixar em diligência para que os sócios Antonio, Basilio e 

Armanõo Nocera façam prova de quitação com o serviço m i l i t a r . - Re 

lator: Dr. Dulphe Pinheiro Machado; 

- processo nfi 192/52, de Isaias Arriada, uruguaio, s o l i 

citando autorização para permutar, adquirir e arrendar terras s i 

tuadas no município de Santa Vitória do Palmar, Rio Grande do Sul. 

Baixar em diligência a fim de que sejam indicadas as nacionalida

des de Oscar Rodrigues e sua espôsa, devendo, também, a procura -

ção junta ao processo ser modificada. - Relator: Dr. Dulphe Pinhei 

ro Machado; 

- processos números 195/52, 19^52 e 195/52, de Flávio 

Trindade, Américo Nunes da Silva e Francisco Diógenes Nogueira, 

respectivamente, hrasileiros, solicitando autorização para aforar 

terras situadas no município de Guaíra, Paraná. - Nada há que opor 

quanto à segurança nacional. - Relator: Dr. Theodoro Arthou, 

- processo nfi 199/52, de Zulmira de Castro Santos, brasi 

l e i r a , pedindo autorização para aforar terras situadas no municí

pio ce Peabiru, Paraná. - Nada há que opor quanto à segurança na

cional. - Relator: Dr. Theodoro Arthou; 

- processo nc 201/52, de Dorval Cansian & Irmão, pedindo 

autorização para se estabelecer com o ramo de jóias e obras de ou

rives, no município de Chapecó, Santa Catarina. - Deferir. - Rela

tor: Dr. Moacir Silva, 

- processo nfi 202/52, de Martin Bellen Eellentier, argen 

tino, solicitando autorização para adquirir terras situadas no muni 

cípio de Santo Angelo, Rio Grande do Sul. - Deferir. - Relator: Dr. 

Moacir Silva; 
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- processo nc 203/52, de Taufik Abdo Nader, libanês, es-

fecldo com loja de fazendas no município de Rio Grande, Rio 

Ihde do Sul, pedindo autorização para aumentar seu capital soci-

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

- processo nc 205/52, de José Bernardo da Silva, brasilei 

ro, pedindo autorização para continuar a ocupar lote de terras s i 

tuado no município de Guajará-Mlrlm, Território Federal do Guaporé. 

Nada hâ que opor quanto â segurança nacional. - Relator: Dr. Dulphe 

Pinheiro Machado; 

- processo nc 206/52, de Loyalo Oclides Acosta, uruguaio, 

solicitando autorização para se estabelecer com armazém de secos e 

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

Relator: Dr. Ulpiano de Barros, 

- processo nc 208/52, de Segundo Velasquez, uruguaio, pe

dindo autorização para adquirir terras situadas no município de San 

ta Vitória do Palmar, Rio Grande do Sul. - Deferir. - Relator: Dr. 

Ulpiano de Barros; 

- processo no 209/52, de Adolfo Boger, rumeno, estabeleci 

do com fábrica e oficina de calçados, no município de Ijuí, Rio Gran 

de do Sul, pedindo autorização para aumentar seu capital social. -

Deferir. - Relator: Dr. Theodoro Arthou; 

- processo nc 210/5^, de Shell-Mex Brazil Ltd., com sede 

nesta Capital, pedindo autorização para ampliar seu depósito de abas. 

tecimento de produtos de petróleo na cidade de Rio Grande, Rio Gran

de do Sul. - Deferir. - Relstor: Dr. Moacir Silva; 

- processo ns 211/52, de Heron Wanderley, brasileiro, s o l i 

citando autorização para aforar terras situadas no município de Guai 

ra, Paraná. - Nada há que opor quanto â segurança nacional. - Rela

tor: Dr. Dulphe Pinheiro Machado; 

- processo nc 212/52, de Dácio Cesar, brasileiro, s o l i c i 

tando autorização para aforar terras situadas no município de Peabi

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

tor: Dr. Dulphe Pinheiro Machado; 
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- processo nc 215/52, de Edmundo Dziecinny, brasileiro, 

solicitando autorização para aforar terras situadas no município 

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

cional. - Relator: Dr. Dulphe Pinheiro Machado; 

- processo nc 2214/52, de Antonio da Silva Costa, portu

guês, autorizado a funcionar com padaria e confeitaria no municí

pio de. Rio Grande, Rio Grande do Sul, tendo resolvido fechar êsse 

estabelecimento, pede autorização para se estabelecer com torrefa

ção e moagem de café, no município de Pelotas, no mesmo Estado. -

Deferir. - Relator: Dr. Dulphe Pinheiro Machado. 

Âs onze horas e quinze minutos f o i encerrada a sessão, 

sendo marcada outra para o dia quatorze de julho 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.S.F.R. 

Secretario da C.E.F.F. 

,AC. 



ATA DA 51a. SESSÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA FAIXAIS 
FRONTEIRAS. DURANTS O ANO DS MIL NOVECENTOS E GINSUENTA S^PQIS. 

Aos quatorze dias do mês de julho do ano 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 CPiado de Castro, a Comissão Especial da Fai

xa de Fronteiras, com a presenga dos senhores General de Divisão, 

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

do, Moacir Silva, Ulpiano de Barros, Theodoro Arthou, 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 òa ordem do dia, foram distribuídos os 

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

232/52 e 233/52; Dr. Ulpiano de Earros, números 235/31, 197/52 e 

230/52; Dr. Dulphe Pinheiro Machado, números 237/52, 238/52 e 239/ 

52; Dr. Moacir Silva, números 227/51, 179/52 e 23^/52; Dr. Theoào

ro Arthou, números 231/52 e 2i|D/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. Finàos os delates, a Comissão decidiu: 

- processo nc 2214/51, de Rigon & Filhos, peàinào autori

zação para continuar funcionando com o comércio de madeiras e pro

dutos coloniais, no município de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. -

Localizada a firma, expeça-se a autorização. - Relator: Dr. Moacir 

Silva; 

- processo n.o 225/51, de Napp & Cia., firma estabelecida 

com o comércio de madeiras de l e i em geral, no município de Santo 

Ângelo, Rio Grande do Sul, pedindo autorização para alterar seu con 

trato social. - Localizada a firma, expeça-se a autorização. - Re

lator: Dr. Moacir Silva; 
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Çp/" l ~ processo no 77/52, de Frigorífico ArmourAioy 

* do Sul S.A., com sede no município de Livramento, pgdindo que se

jam visadas cinco vias, que apresenta, da ata da quadragésima nona 

assembleia geral ordinária, realizada a vinte e oito de dezembro 

de mil novecentos e cinquenta e um, que elegeu sua nova diretoria. 

Eaixar em diligência para que a Secretaria da Comissão preste es

clarecimentos com base nos atos do tempo em que foram tomadas as 

primeiras decisões. - Relator: Gen. Haul Silveira de Mello; 

- processo nc 158/52, de Celestino Lagrêca, italiano, pe 

dindo autorização para se estabelecer com fábrica de móveis no mu

nicípio de Corumbá, Mato Grosso. - Deferir. - Relator: Dr. Moacir 

Silva; 

- processo no 216/52, de Yazbek, Eichara & Cia. Ltda., so 

licitando autorizagão para se estabelecer com indústria de pão e 

massas alimentícias, torrefação e moagem de café, no município de 

Corumbá, Mato Grosso. - Deferir. - Relator: Dr. Ulpiano de Earros; 

- processo nc 217/52, de Dário Niederauer, brasileiro na 

to, pedindo autorização para ocupar um lote ĉe terras situado no 

município de Guajará-Mirim, Território Federal do Guaporé. - Eai

xar em diligência a fim de que se informe a respeito do processo em 

que f o i requerida uma área para o menor Áureo Niederauer e do paren 

tesco porventura existente com o atual peticionário. - Relator: Dr. 

Ulpiano de Earros; 

- processo nc 218/52, de José Gomes de Araújo, b r a s i l e i 

ro, pedindo autorização rera aforar terras situadas no município 

de Guaíra, Paraná. - Eaixar em diligência para ser devidamente ins. 

truido pela Delegacia do Serviço do Patrimônio da União no Estado 

do Paraná. - Relator: Dr. Ulpiano de Earros; 

- processo nc 219/52, ce Afonso Kleina, brasileiro, s o l i 

citando autorização para aforar terras situadas no município de Gu 

aira, Paraná. - Nada há que opor quanto â segurança nacional. - Re 

lator: Dr. Ulpiano de Earros; 

- processo no 223/52, de Gregorio Eanvol, polonês, auto-
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/Arrizaco a funcionar no município de São Gabriel 

com o ramo de fazendas e mludesas, pedindo autorizagão para aumen

tar seu capital social. - Deferir. - Relator: Dr. Moacir Silva; 

- processo nc 225/52, de Maruslak & Cia. Ltda., solicitan 

do autorizagão para se estabelecer com o comércio de fazendas e ce 

reais em geral, no município de Santa Rosa, Rio Grande do Sul. 

Baixar em diligência para que o sócio estrangeiro, senhor Antonio 

Natunczyk, faga prova de permanência legal no país. - Relator: Dr. 

Theodoro Arthou; 

- processo ne 226/52, de Johanna Schmidt, alemã, s o l i c i 

tando autorizagão para adquirir terras situadas no município de 

Ijuí, Rio Grande do Sul. - Deferir. - Relator: Dr. Dulphe Pinheiro 

Machado; 

- processo nc 227/52, de Sociedade Madeireira Industrial 

São Miguel Limitada, pedindo autorizagão para se estabelecer com o 

ramo de serragem e beneficiamento de madeira de pinho e de l e i , cul 

tura de terras para produgão agrícola e pecuária pastoril, no muni 

cípio de Chapecó, Santa Catarina. - Eaixar em diligência para que 

o sócio Nadir Tomasini faga prova hábil de quitação com o serviço 

m i l i t a r . - Relator: Dr. Theodoro Arthou; 

- processo nc 228/52, de Nemencio Abelino Gimenez, uru

guaio, solicitando autorização para adquirir terras situadas no mu 

nicípio de Bagé, Rio Grande do Sul. - Deferir. - Relator: Dr. Theo 

doro Arthou; 

- processo nc 229/52, de Eduardo Ballester & Filhos Limi 

tada, pedindo autorizagão para se estabelecer com o comércio de ex 

portação e importação em geral, salga de peixes e fábrica de consa: 

vas alimentíciais, pregos e adubos, no município de Rio Grande, Rio 

Grande õo Sul. - Deferir. - Relator: Dp. Moacir Silva. 

As onze horas e quinze minutos foi. encerrada a sessão, 

sendo marcada outra para o dia vinte e um de julho corrente. 

E, para constar, f o i lavrada a presente ata, que val as-
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sinada pelo senhor Presidente e pelo Secre missão, 

a*. 

Presidente da C.E.F.F 

Secretario da 



ATA DA 22a. SSSSÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO SSPSCIAL DA FAIXA DE, 
FRONTEIRAS. DURANTS O ANO DE MIL NOVECEIMIOS S CINQUENTA "ÊT^Ç^S 

Aos vinte e um dias do mes de julho do ano de /mil novecen 

tos e cinquenta e dois, na sua sede, na rua Cândido Meiídes número 

duzentos e dezoito, reuniu-se soh a presidência do sènhor General 

de Brigada Aguinaldo Caiado de Castro, a Comissão Sspecial 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 Earros, membros, e Josi 

de Moraes Dias, Secretário. 

Âs 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 119-A/50 

e 77/52; Dr. Ulpiano de Barros, números 2li5/52 e 2li.9/52; Dr. Dulphe 

Pinheiro Ms chado, números 250/52 e 251/52; Dr. Moacir Silva, núme

ros 2I4.5/52 e 2ljV52; Dr. Theodoro Arthou , número 246/52. 

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 227/51, de Teófilo Lebtag, alemão, s o l i c i -

tando autorização para continuar a funcionar com o ramo de secos e 

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

t i r junto â Prefeitura local, no sentido de que informe se a firma 

em questão ainda se acha localizada naquele município. - Relator: 

Er. Moacir Silva; 

- processo no 228/51, de Theodoro Rlttmann, alemão, pedin 

do autorização para continuar a funcionar com fábrica de aguardente 

no município de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. - Comunicar â Pre

feitura local o deferimento do pedido, com o esclarecimento de oue 
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a autorização será remetida tão logo seja descoberto o p ^ r g ^ l r o do 

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

- processo nc 255/51. de Otto Weeck, alemão, ft/ttl 

autorização para continuar a ocupar 50 ha de campo e mato que adqui 

r i u no município de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. - Arquivar, em 

virtude de o requerente não ter sido localizado e de estarem os do

cumentos sôbre as terras transcritos no Registo de Imõveis desde 

1 925. - Relator: Dr. Ulpiano de Barros, 

- processo nc 54/52, de Miguel Aguilar, paraguaio, pedin

do autorização para se estabelecer com o ramo de tecidos e armarinho 

no município de Corumbá, Mato Grosso. - Desarquivar, e, tendo em vis 

ta que Corumbá se acha a menos de 150 km do Paraguai, país onde nas

ceu o requerente, a Comissão, em reexame do processo, decidiu defe

r i r o pedido. - Relator: Dr. Dulphe Pinheiro Machado; 

- processo nfl 179/52, de Ana Maria Freire Villanova, bra

s i l e i r a , solicitando autorização para aforar terras situadas no mu

nicípio de Corumbá, Mato Grosso. - Nada há que opor quanto â segu

rança nacional. - Relator: Dr. Moacir Silva; 

- processo nc 197/52, de A. Scaffa, Chelotti & Cia. Ltda., 

^tabelecida no município de Corumbá, Mato Grosso, com negócio 

ferragens, vidros e materiais de construção, pedindo au

nara modificar seu contrato social. - Deferir. - Relator: 

fie Barros; 

[rocesso nc 250/52, da Companhia Telefónica Nacional, 

ía capital, concessionária de serviços públicos de tele 

[nos Estados do Rio Grande do Sul e do Paraná, já auto-

;a Comissão Especial a funcionar, submetendo a seu exa 

^tutos modificados pela. Assembléia Geral Extraordiná 

^unho último. - Baixar em diligência para que 

ôs estatutos que a administração é constitu 

iros residentes no Erasil ou que são dele-

ptes no país todos os poderes de gerência. 
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com possibilidades de substabelecimento exclusivamente a 

e ainda, para qué seja anexada ao processo a relação /e/ac 

Relator; Dr. Ulpiano de Barros; 

:da., so 

licitando autorização para se estabelecer com o comércio de automo

tores, peças e acessórios, reparações e construções metálicas, im

portação e exportação, no município de Eagé, Rio Grande do Sul. 

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

- processo no 255/52, de Ellas Haddad, libanês, solicitan 

do autorização para se estabelecer com o comércio de frutas, bebi

das e cigarraria, no município de Rio Grande, Rio Grande do Sul. 

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

- processo nfi 2$Í4/52, de Alexandrino dos Santos Mauro, bra 

s i l e i r o , pedindo autorização para aforar terras situadas no municí

pio de Corumbá, Mato Grosso. - Eaixar em diligência para que o re

querente faça a anexação de planta da situação das terras em rela

ção ao r l o Nabileque e ao setor circular reservado ao Eorte de Goíai 

bra e também para que junte prova de ocorrer circunstância especial 

que justifique a necessidade de área superior a dois mil hectares, 

conforme estabelece o artigo terceiro do Decreto-lei ni 1 9^8, de 

17 de janeiro de 1 SkD- - Relator: Dr. Moacir Silva; 

- processo nc 237/52, de Miguel A.guilar, paraguaio, pedin 

do autorização para se estabelecer com empório de secos e molhados 

a varêjo, no município de Corumbá, Mato Grosso. - Deferir, uma vez 

que Corumbá se acha a menos de 150 km do Peragu-al, país onde nasceu 

o requerente. - Relator: Dr. Dulphe Pinheiro Machado; 

- processo nc 238/52, de Isidoro Silva, uruguaio, s o l i c i 

tando autorização para transcrever título de terras no Registo de 

Imóveis do município de Santa Vitória do Palmar, Rio Grande do Sul, 

bem como para adquirir duzentos hectares situados no terceiro sub

d i s t r i t o do mesmo município. - Deferir. - Relator; Dr. Dulphe. Pi

nheiro Machado; 
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- processo 239/52, de Irmãos Kempfer & Cia. Ltda., pe 

dindo autorização para se estabelecer com serraria e beneficiamen

to de madeiras, no município de Chapecó, Santa Catarina. - Deferir. 

Relator: Dr. Dulphe Pinheiro Machado. 

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

sendo marcada outra para o dia vinte e oito de julho corrente. 

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

nada pelo senhor Presidente e pelo Secretário da Comissão. 

4~ ot* 

Presidente da C.E.F.F. 

Secretario da C.E.F.F. 



ATA DA 55a. SESSÃO ORDINÃRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA FI 
FRONTEIRAS. DURANTE O ANO DS MIL NOVECENTOS E ÇINPUj 

IA DE 
DOIS. 

r Aos vinte e oito dias do mês de julÉí) dc/ ano de mil nove

ce n t o s e cinq-uenta e dois, na sua sede, na rua Oandido Mendes núme

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

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

Faixa de Fronteiras, com a presenga dos senhores General de Divisão, 

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

do, Moacir Silva, Theodoro Arthou, Ulpiano de Earros, membros, e Jo 

sé de Moraes 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 distribuídos os 

seguintes processos: Gen. Raul Silveira de Mello, número 252/52; Dr. 

Ulpiano de Barros, número 251|/52; Dr. Dulphe Pinheiro Machado, núme 

ro 255/52 e Dr. Moacir Silva, número 255/52. 

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 nc 77/52, de Frigorífico Armour do Rlo Grande 

do Sul S. A., com sede no Município de Livramento, pedindo que se

jam visadas cinco vias, que apresenta, da ata da quadragésima nona 

assembléia geral ordinária, realizada a vinte e oito de dezembro de 

1 951, que elegeu sua nova diretoria. - Ciente, anotar. - Relator: 

Gen. Raul Silveira de Mello; 

- processo nc 231/52, de Antonio Dal Molin, italiano, pe

dindo autorização para registrar no cartório competente frações de 

terras com a área t o t a l de 575.000 metros quadrados, situadas no Mu 

nicípio de Ijuí, Rio Grande do Sul. - Deferir. - Relator; Dr. Theo

doro Arthou; 

- processo ne 21+0/52, de Kempfer à'Ritter, solicitando au 

torizaçâo para se estabelecer com oficina mecânica para automóveis. 
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consertos e reformas em geral, e comercio de peças e acessó^^s, no 

Município de Chapecó, Santa Catarina. - Deferir. - R e l ^ o ^ Dr. The 

odoro Arthou; 

- processo nc 2Í4.5/52, de Esmeraldo^e Albuquerque, brasi

l e i r o , solicitando autorização para aforar área de terras medindo 

aproximadamente dois mil e quinhentos hectares, situada no Município 

de Corumbá, Mato Grosso. - Nada há que opor quanto â segurança naci 

onal, limitada a área a dois mil hectares. - Relator: Dr.Moacir S i l 

va; 

- processo nc 2kk/S2, de Sebastião Avelino de Medeiros, 

brasileiro, pedindo autorização para aforar área de terras medindo 

aproximadamente dois mil e quinhentos hectares, situada no Município 

de Corumbá, Mato Grosso. - Nada há que opor quanto â segurança naci 

onal, limitada a área a dois mil hectares. - Relator: Dr.Moacir S i l 

va; 

- processo nc 21+5/52, de Escritório Ema Ltda., solicitan

do autorização para se estabelecer com o ramo de escriturações, se

guros e representações, no Município de Chapecó, Santa Catarina. -

Deferir. - Relator: Dr. Ulpiano de Barros; 

- processo nc 21+6/52, de Pedro Antonio Rosário Pecora, i -

taliano, pedindo autorização para aforar uma gleba de terras com a 

área ce dois mil e quinhentos hectares, aproximadamente, situada no 

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

o Serviço do Patrimônio da União esclareça se o requerente possui 

outras terras e a percentagem de terras do Município em poder de es_ 

trangeiros. - Relator: Dr. Theodoro Arthou; 

- processo nc 21+9/52, de Libório de Mattos Almeida, portu 

guês, solicitando autorização para se estabelecer com o ramo de o f i 

cina mecânica, consertos e retificação de motores, no Município de 

Pelotas, Rio Grande do Sul. - Deferir. - Relator: Dr. Ulpiano de 

Barros; 

- processo nc 250/52, de Mão Eisenberg, alemão, pedindo 

• 
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autorização para permutar uma fração de campo, situada no Município 

de Santa Rosa, Rio Grande do Sul. - Deferir. - Relator: Dr. Dulphe 

Pinheiro Machado; 

- processo nfi 251/52, do Juizo de Direito da 3a. Vara Ci

vel da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, solicitando infor 

mação sôbre e a Companhia. Mate Laranjeira S. A. arquivou nesta Co

missão Especial as atas das assembléias de t r i n t a èe a b r i l de 19Í4.9 

e a relação dos acionistas que compareceram, pessoalmente ou com re_ 

presentação legal, e que votaram nas referidas reuniões. - Respon

der, informando que estão aprovadas as atas e enviar cópias. - Rela 

tor: Dr. Dulphe Pinheiro Machado; 

- processo no 253/52, de Ernesto Alves Padilha, b r a s i l e i 

ro, solicitando autorização para aforar terras situadas no Municí

pio de Peabiru, Paraná. - Nada há que opor quanto a segurança naci

onal. - Relator: Dr. Dulphe Pinheiro Machado. 

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

sendo marcada outra para o dia quatro de agôsto vindouro. 

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

nada pelo senhor Presidente e pelo Secretário da Comissão. 

^ f r e s l â e n t e da C.E.F.F. 

Secretário da C.E.F.F. 

tr. 



s 
ATA DA ^ka. SESSÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DÁ̂ FAIXA DE 

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

- pr- -
Â Aos q\aatro dias do mês de agôsto do ano de mil novecentos 

j P̂ e cinquenta e dois, na sisa sede, na rua Cândido Mendes número duzen 

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

gada Aguinaldo Caiado de Castro, a Comissão Sspecial da Faixa de 

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

serva, Raul Silveira de Mello, doutores Dulphe Pinheiro Machado, Mo 

acir Silva, Theoàoro Arthou, Ulpiano de Barros, membros, e José de 

Moraes Dias, Secretário. 

Às dez horas, o senhor Presidente considerou aberta a sê , 

são e mandou lêr a ata da reunião anterior, que foi aprovada. 

Na primeira parte da ordem do dia, foram distribuidos os 

seguintes processos: General Raul Silveira de Mello, números 261/52 

e 262/52; Dr. Ulpiano de Barros, números I63/51 e 257/52; Dr. Dul

phe Pinheiro Machado, números 11/52 e 259/52; Dr. Moacir Silva, nú

meros 260/52 e 26Í4/52 e Dr. Theodoro Arthou, número 190/52. 

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

meteu à discussão e votagão do plenário os pareceres dos processos 
I 

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

- processo nfi 119-A/50» referente a sugestões do senhor 

General Raul Silveira de Mello sôbre reserva de terras em tôrno dos 

antigos fortes. - Adiado o julgamento, a fim de que seja fornecida 

aos senhores membros cópia do ultimo parecer. - Relator: Gen. Raul 

Silveira de Mello; 

- processo n» 252/52, de João Batista Vanni Padilha, bra

sileiro, pedindo autorização para aforar terras com a área aproxima 

da de dois mil hectares, situaàas no Município de Peabiru, Paraná.-

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

Silveira de Mello; 
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- processo no 2Sh/5Z» de Sociedade Indústria e Comércio 

Aparicio Nunes Ltda., solicitando autorização para se estabelecer 

com indústria e comércio de madeiras de pinho e de lei em geral, 

no Município de Chapecó, Santa Catarina. - Baixar em diligência 

para que o sócio Lisboa Floreny Carrion, de 32 anos de idade, a-

presente prova de quitação com o serviço militar. - Relator: Dr. 

Ulpiano de Barros; 

- processo nfi 255/52, de Atanaslldo Feijó, uruguaio, pe 

dindo autorização para adquirir parte de uma chácara foreira, s i 

tuada no Município de Jaguarão, Rio Grande do Sul, medindo aproxi 

madamente oitenta e dois hectares, setenta e seis ares e quarenta 

centiares. - Deferir. - Relator: Dr. Moacir Silva. 

Às onze horas foi encerrada a sessão, sendo marcada ou

tra para o dia onze de agôsto 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. 

Secretário da C.E.F.F. 



ATA DA 3^a, SESSÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA FAKA DE 
FRONTEIRAS. DURANTE O MO DE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA /Jjg^DOIS. 

Ç^r ' Aos onze dias do mês de agôsto do ano de mil novecentos 

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

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

de Brigaâa Aguinaldo Caiado de Castro, a Comissão Especial da Fal 

xa de Fronteiras, com a presença âos senhores General de Divisão, 

âa Reserva, Raul Silveira âe Mello, âoutores Dulphe Pinheiro Ma

chaào, Moacir Silva, Theodoro Arthou, Ulpiano âe Barros, membros, 

e José âe Moraes Dias, Secretário. — 

Âs àez horas, o senhor Presiáente consiâerou aberta a 

sessão e manàou lêr a ata àa reunião anterior, que foi aprovaàa. 

Na primeira parte âa oràem âo âia, foram àistribuiàos 

os seguintes processos: General Raul Silveira âe Mello, número .. 

265/52i Dr. Ulpiano âe Barros, números 561/51 e 267/52; Dr. Moa

cir Silva, números 275/51 e 177/52 e Dr. Theoàoro Arthou, número 

266/52. 

Na segunàa parte âa oràem ào àia, o senhor Presiáente 

submeteu à áiscussão e votação âo plenário os pareceres âos pro

cessos constantes àa pauta. Finàos os àebates, a Comissão àeci

àiu: 

- processo nc 163/51» àe Gi-egório Rosko, polonês, peâin 

do autorização para aàquirir terras situadas no Município àe Ale

grete, Rio Granàe âo Sul. - Baixar ea àiligência para que o reque 

rente esclareça se já possui outras tírras. - Relator: Dr. Ulpia

no âe Barros; 

- processo nc 11/52, àe Antcnio Avelino ãas Neves Filho, 

brasileiro, solicitanào autorização pa?a aforar terras situaàas 

no Município àe Foz âo Iguaçu, Paraná. - KRàa há que opor quanto 

à segurança nacional, àevenâo a exigência quanto à quitação com o 

V 
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serviço militar ser satisfeita junto ao Serviço do PatriáfcjÓb̂ c 

União. - Relator: Dr. Dulphe Pinheiro Machado; 

- processo no 190/52, de De Simone & Cia. Ltda. (̂ ápré-

sa Hidro-Elétrica), pedindo autorização para obter a conceésão do 

aproveitamento da cachoeira "Quatro Quedasno rio Amambai. - Bai 

xar em diligência para que a requerente seja notificada a apresen 

tar o contrato de dois de maio de mil novecentos e vinte e sete e 

a certidão relativa à concessão de que se declara titular, nos 

termos do artigo dezesseis, número três, do Decreto-lei número .. 

mil novecentos e sessenta e oito, de dezessete de janeiro de mil 

novecentos e quarenta, - Relator: Dr. Theodoro Arthou; 

- processo nc 257/52, de Josi dos Santos, português, já 

autorizado a negociar com alfaiataria, calçados e arm^inho, no 

Município de Corumbá, Mato Grosso, pedindo autorização para ele

var seu capital social. - Deferir. - Relator: Dr. Ulpiano de Bar

ros; 

- processo n© 259/52, de Qnilio Alberto Liebelt, rumeno, 

solicitanào autorização para transcrever, no Registro de Imóveis 

ào Município àe Bagé, Rio Grande ào Sul, título àe terras com a 

área àe quatrocentos e vinte e cinco mil oitocentos e quarenta e 

àois metros quadrados, situaàas no mesmo Município. - Deferir. -

Relator: Dr. Dulphe Pinheiro Machado; 

- processo no 260/52, àe Bàuarào Liebelt, argentino, pe 

àinào autorização para transcrever, no Registro àe Imóveis âo Mu

nicípio âe Bagé, Rio Grande ào Sul, àois títulos àe terras com a 

érea total âe quatrocentos e âezenove mil seiscentos e trinta e 

oito metros quaàraàos, situaàas no mesmo MSunicíplo. - Deferir. -

Relator: Dr. Moacir Silva; 

- processo nfi 261/52, àe Gilberto Agibert, brasileiro, 

solicitanào autorização para aforar área àe terras meàinào aproxi 

maâamente àois mil e quinhentos hectares, situaàa no Município âe 

Peabiru, Paraná. - Naàa há que opor quanto à segurança nacional, 

limitaàa a área ao máximo âe àois mil hectares. - Relator: Gen. 
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Ra\al Silveira de Mello; 

- processo n» 262/52, de Alexandre Appel, russo, pedindo 

autorização para se estabelecer com deposito de móveis à varejo, 

no Município de Ijuí, Rio Grande do Sul. - Baixar em diligência pa 

ra que se informe o número de comerciantes brasileiros e o de es

trangeiros estabelecidos individualmente no Município com o referi 

do género de negócio; - Relator: Gen. Raul Silveira de Mello; 

- processo no 26^/52, de João dos Santos, uruguaio, soll 

citando autorização para adquirir uma gleba de terras com a érea 

de quatrocentos e trinta e cinco mil e seiscentos metros quadra

dos, situada no Município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. - Defe 

rir . - Relator: Dr, Moacir Silva. 

As onze horas foi encerrada a sessão, sendo marcada ou

tra para o dia dezoito de agôsto corrente. 

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

sinada pelo senhor Presidente e pelo Secretário da Comissão. 

Presidente da C.E.F.F. 

Secretario da C.E.F.F.V. 

,AC. 
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ATA DA TRIGESLMA-SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 
DA FAIXA DE FRONTEIRAS» DURANTE O ANO DE MIL NOVECENTOS E CINQUEN-

TA E DOIS. 

Í
I S A o s dezoito dias do mês de agôsto do ano de mil novecen

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

duzentos e àezoito, reuniu-se sob a presidência do senhor General 

de Divisão, àa Reserva, Raul Silveira de Mello, no impeàimento oca 

sional ào senhor General àe Brlgaàa Aguinaldo Caiaào àe Castro, a 

Comissão Especial àa Faixa àe Fronteiras, com a presença àos senho 

res âoutores Dulphe Pinheiro Machaào, Moacir Silva, Ulpiano àe Bar 

ros, membros, e José àe Moraes Dias, Secretário. 

A convite ào senhor General Presiáente àa Comissão, par

ticipou àa sessão o senhor Coronel Pedro àa Costa Leite, Chefe ào 

Gabinete àa Secretaria Geral do Conselho àe Segurança Nacional. 

As àez horas, o senhor Presiáente consiâerou aberta a ses 

são e manàou lêr a ata àa reunião anterior, que foi aprovaàa. 

Na primeira parte àa oràem ào àia, foram distribuiàos os 

seguintes processos: General Raul Silveira àe Mello, número 229/51; 

àoutor Ulpiano âe Barros, números 165/51 e 272/52; àoutor Dulphe 

Pinheiro Machaào, número 192/52; Doutor Moacir Silva, número 269/ 

52 e àoutor Theoàoro Arthou, número 271/52. 

Na parte relativa ao expeàiente, a Comissão âeâicou-se 

ao exame e áiscussão âo ante-projeto âe Lei âa Câmara dos Deputa-

âos, que estabelece zona inàispensável â âefêsa âo país. 

Ás onze horas e cinquenta minutos foi encerraàa a ses

são, senào marcaàa outra para o âia vinte âe agôsto corrente. 

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

sinaàa pelos senhores Presiáente e Secretario âa Comissão. 

^Scíitário âa crE7^F^7 

.AC. 



ATA DA TRIGESIMA-SETIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 
ESPECIAL DA FAIXA DE FRONTEIRAS, DURANTE O ANO DE MIL NOVECEN

TOS E CINQUENTA E DOIS. 

Aos vinte dias do mês de agôsto do ano de mil novecentos 

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

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

ras, sob a presidência do senhor General de Divisão, da Reserva, Ra 

ul Silveira de Mello, no impedimento ocasional do senhor General 

de Brigada Aguinaldo Caiado de Castro, com a presença dos senhores 

doutores Dulphe Pinheiro Machaào, Moacir Silva, Ulpiano de Barros, 

membros, e Jose àe Moraes Dias, Secretário. 

A convite ào senhor General Presiáente àa Comissão, par

ticipou àa sessão o senhor Coronel Peàro âa Costa Leite, Chefe do 

Gabinete àa Secretaria Geral âo Conselho âe Segurança Nacional. 

Âs âez horas, o senhor Presiáente consiâerou aberta a se^ 

são e manàou lêr a ata àa reunião anterior, que foi aprovaàa. 

Na primeira parte âa oràem âo àia, foram àistribuiàos os 

seguintes processos: General Raul Silveira àe Mello, número 275/52; 

àoutor Ulpiano âe Barros, números 27V52 e 275/52; àoutor Dulphe 

Pinheiro Machaào, número 276/52; àoutor Moacir Silva, número 278/ 

52 e àoutor Theodoro Arthou, número 279/52. 

Na parte relativa ao expeàiente, a Comissão prosseguiu 

com o exame e áiscussão âo ante-projeto âe Lei âa Câmara âos Depu-

taâos, que estabelece zona Inàispensável â âefêsa do país. 

As onze horas e quarenta e cinco minutos foi encerraàa a 

sessão, senào marcaàa outra para as quatorze horas e trinta minu

tos âo âia vinte e dois àe agôsto corrente. 

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

sinaàa pelos senhores Presiáente e Secretário âa Comissão. 

/ Preaidente da C.E.F.F^^ /tJ-*- i 

y ^ 
Secretário âa C.E.F.F^ 

.AC. 



ATA DA TRIGÉSIMA-QITAVA SSSSÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 
ESPECIAL DA FAIXA DE FRONTEIRAS. DURANTE O ANO DE MIL NOVECEN

TOS E CINQUENTA E DOIS. 

Aos vinte e dois dias do mês de agôsto do ano de mil no

vecentos e cinquenta 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, da Re

serva, Raul Silveira de Mello, no impedimento ocasional do senhor 

General de Brigada Aguinaldo Caiado de Castro, com a presença dos 

senhores doutores Dulphe Pinheiro Machado, Moacir Silva, Ulpiano 

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

tário . 

A convite do senhor General Presidente da Comissão, par

ticipou da sessão o senhor Coronel Pedro da Costa Leite, Chefe do 

Gabinete da Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional. 

Às quatorze horas e trinta minutos o senhor Presidente 

considerou aberta a sessão e mandou lér a ata da reunião anterior, 

que foi aprovaàa. 

Na primeira parte àa oràem ào àia, foram àistribuiàos os 

seguintes processos: Gen. Raul Silveira àe Mello, número 280/52; .. 

Dr. Ulpiano àe Barros, números 218/52 e 270/52; Dr. Dulphe Pinhei

ro Machaào, número 283/52 e Dr. Moacir Silva, número 289/52. 

Na parte relativa ao expeàiente, a Comissão prosseguiu 

com o exame e áiscussão ôo ante-projeto àe Lei àa Câmara àos Depu-

taàos, que estabelece zona inàispensável £i âefêsa do país. 

Às àezesseis horas foi encerraàa a sessão, senào marcada 

outra para o âia vinte e sete àe agôsto corrente. 

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

sinaàa pelos senhores Presiáente e Secretário âa Comissão. 

Presiáente âa C.E.F.F. 

Secretário âa C.E.F.F. 
,AC. 



ATA DA TRIGÉSIMA-NONA SESSÃO ORDINiÍRIA DA COMISSÃO SSPE
CIAL DA FAIXA DS FRONTEIRAS. DURANTE O j\NO DE MIL NOVECENTOS E CIN

QUENTA E DOIS." 

Aos vinte e sete dias do mês de agôsto do ano de mil nove 

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

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

Fronteiras, sob a presidência do senhor General de Brigada Aguinal

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

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

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

rio. 

As dez horas o senhor Presidente da Comissão considerou 

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

provada. 

Na primeira parte da ordem dO dia foram distribuiàos os 

seguintes processos: General Raul Silveira de Mello, número 29^/52; 

doutor Ulpiano àe Barros, número 285/52; àoutor Dulphe Pinheiro Ma

chaào, número 284/52; Doutor Moacir Silva, números 291/52 e 292/52; 

Doutor Theoàoro Arthou, número 296/52. 

Na parte relativa ao expeàiente a Comissão preparou a re

dação final ào ante-projeto àe Lei àa Câmara àos Deputaàos, que es

tabelece zona inàispensável ã âefêsa âo país. 

As âoze horas e vinte minutos o senhor Presiáente encer

rou a sessão e marcou outra para o dia primeiro àe setembro vinâou 

ro. 

E, para constar, foi lavraàa esta ata, que vai assinaàa 

pelos senhores Presiáente e Secretário da Comissão. 

Presidente àa C.E.F.F. 

Secretário âa C.E.F.F. 

.AC. 



ATA DA QUADRAGÉSIMA SESSÃO ORDINÃRIA DA COMISSÃO ESPE
CIAL DA FAIXA DE FRONTEIRAS. DURANTE O ANÇ) DE MIL NOVECENTOS E 

CINQUENTA E DOIS? 

Ao primeiro dia do mês de aetembro do ano de mH novecen 

tos e cinquenta e dois, na sua sede, na naa Cândido Mendes número 

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

teiras, sob a presidência do senhor General de Brigada Aguinaldo 

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

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

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

José de Moraes Dias, Secretário. 

A convite do senhor General Presidente da Comissão, par

ticipou da sessão o senhor Coronel Pedro da Costa Leite, Ghefe do 

Gabinete da Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional. 

Âs dez horas o senhor Presidente considerou aberta a ses 

são e mandou lêr a ata da reunião anterior, que foi aprovada. 

Na primeira parte da ordem do dia foram distribuidos os 

seguintes processos: General Raul Silveira de Mello, números 307/ 

52 e 309/52; àoutor Ulpiano de Barros, mimeros 298/52, 230/52, ... 

305/52 e 306/52; àoutor Dulphe Pinheiro Machaào, números 23V52,.. 

286/52 e 287/52; Doutor ̂ a c i r Silva, números 288/52 e 295/52; àou 

tor Theoàoro Arthou, número 293/52. 

Na parte relativa ao expeàiente a Comissão examinou a re 

àaçâo final ào projeto àe Lel àa Câmara àos Deputaàos, que estabe

lece zona àe fronteiras e dá outras proviáências, introduzinào vá

rias moàlficações. 

As onze horas e trinta minutos o senhor Presiáente encer 

rou a sessão e marcou outra para o àia oito àe setembro corrente. 

B, para constar, foi lavraàa esta ata, que vai assinada 

pelos senhores Presiáente e Secretário àa Comissão. 

Presiáente àa C.E.F.F^/^ &Jk. . 

Secretário àa C.E.F.F. 
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Individual de Henrique Saltz. - Deferir. - Relator: Dr. Ulpiano de 

Barros\ 

- processo nfi 269/52, organisMo com telegrama do Prefei 

to de Pelotas, Rio Grande do Sul, comunipando que a Sociedade Anó

nima Casa Pratt, com sede nesta Capital-, pediu autorisação para a-

brir f i l i a l naquele Município, com funcimamentoImediato e regula

rização posterior. - Notificar à sede dal Sociedade que deve se di

rigir diretamente a esta Comissão Especial, e informar ao Prefeito 

daquele Município essa decisão. - Relator: Dr. Moacir Silva; 

- processo nfi 270/52, de Comercial Sahib Ltda., solici

tando autorização para se estabelecer com o comércio de teciàos, ar 

marinho, calçaàos, roupas feitas e perfumarias, no Município àe Co 

rumbá, Mato Grosso. - Deferir. - Relator: Dr. Ulpiano àe Barros; 

- processo nc 272/52, àe Retificaàora Geral Ltàa., peàin

ào autorização para se estabelecer com o ramo de oficina mecânica 

no Município àe Pelotas, Rio Granàe ào ^ul. - Baixar em àiligência 

para que o sócio Paulo Freitas Avenàano faça prova àe quitação com 

o serviço militar. - Relator: Dr. Ulpiano àe Barros; 

- processo n» 275/52, àe Feràinanà Kriger, russo, solici 

tanào autorização para registrar título àe terras situaàas no Muni 

cípio àe Santa Rosa, Rio Granàe ào Sul. - Deferir. - Relator: Gen. 

Raul Silveira àe Mello; 

- processo nfi 274/52, àe Moinho Ouro Branco S.A., peàin

ào autorização para operar na faixa àe fronteiras, por ter transfe 

riào a sua seàe àe Passo Funào para Sarandi, no Rio Granàe ào Sul. 

Baixar em àiligência para que a peticionária junte cópia àos esta

tutos e relação àos acionistas. - Relator} Dr. Ulpiano de Barros; 

- processo nfi 275/52, àe Floresta S. A. - Exportaàora e 

Importaàora, com seàe em Pôrto Alegre, peàinào autorização para 

funcionar em Santa Rosa, Giruá e Catuípe, no Rio Granàe ào Sul, com 

negócio e beneficiamento àe cereais. - Baixar em àiligência a fim 

àe que àos estatutos conste que as ações serão nominativas e perten 
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cerão em maioria a brasileiros e que a Diretoria será constituída 

de maioria de brasileiros, com poderes pelo menos Iguais aos dos 

diretores estrangeiros. - Relator; Dr. Ulpiano de Barros; 

- processo nfi 276/52, de Companhia Jardim de Cafés F i 

nos e Produtos de Alimentação S.A., com matriz em São Paulo, soli 

citando autorização para se estabelecer com pôsto de compra de tri. 

go nacional no Município de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. - Bai 

xar em diligência para que a requerente seja intimada a juntar a 

documentação legal, dentro do prazo de trinta dias, arquivando-se 

o processo caso não o faça dentro dêsse prazo. - Relator; Dr. Dul 

phe Pinheiro Machado; 

- processo nfi 278/52, de Rivaldo Moreira da Silva, bra

sileiro, pedindo autorização para ocupar xm lote de terras medin

do aproximadamente cinco mil metros de frente por quatro mil de 

fundos, situado no Município de Pôrto Velho, Território Federal 

do Guaporé. - Nada há que opor quanto â segurança nacional, limi

tada a área ao máximo de dois mil hectares. - Relator: Dr. Moacir 

Silva; 

- processo n» 280/52, de Bromberg Comercial Sociedade A 

nônima, solicitando que esta Comissão Especial avoque o processo 

em que requereu à Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul 

autorização para continuar funcionando com agências em Pelotas e 

Rio Grande, em substituição â firma Bromberg Sociedade Anónima Im 

portadora Comercial e Técnica. - Avocar o processo e solicitar os 

seguintes esclarecimentos: se a nova sociedade se constituiu com 

o mesmo objeto da anterior, com os mesmos Estatutos e acionistas 

ou se houve alterações substanciais; se elaborou novos Estatutos 

qual o seu texto; se houve simples mudança de denominação ou so

freu simples alteração estatutária, declarar em quê. - Relator: 

Gen. Raul Silveira de Mello; 

- processo n» 285/52, de Aparicio Saraiva Nogueira, uru 

guaio, pedindo autorização para adquirir terras situadas no Muni-
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cípio de Santa Vitória do Palmar, Rio Grande do Sul, - Deferir. -

Relator: Dr. Dulphe Pinheiro Machado; 

- processo no 28V52, de Miliano Gomes da Silva, brasi

leiro, pedindo autorização para aforar dez mil hectares de terras 

situadas 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 no 285/52, de Deoclécio Leite Moreira, brasi

leiro, solicitando autorização para aforar dez mil hectares de ter 

ras situadas no Município de Corumbá, Mato Grosso. - Baixar em d i 

ligência para que seja solicitada a opinião da Delegacia do Servi

ço do Patrimônio da União em Mato Grosso. - Relator: Dr. Ulpiano 

de Barros; 

- processo nc 287/52, de Elirena Rodrigues Mauro, brasi

leir a , pedindo autorização para aforar dez mil hectares de terras 

situadas no Município de Corumbá, Mato Grosso. - Indeferir. - Rela 

tor: Dr. Dulphe Pinheiro Machado; 

- processo no 289/52, de José Fulgêncio Postaul, para

guaio, solicitando autorização para se estabelecer com comércio em 

pequena escala, no Município de Pórto Murtinho, Mato Grosso. - Bal 

xar em diligência para que o requerente declare o capital social e 

o género de comércio que pretende explorar. - Relator: Dr. Moacir 

Silva; 

- processo nfi 291/52, de Etaprêsa Colonizadora e Indus

t r i a l Ernesto F. Bertaso S.A,, estabelecida com o ramo de compra e 

venda de terras, loteamento e colonização, no Município de Chapecó, 

Santa Catarina, solicitando autorização para aumentar seu capital 

social. - Deferir. - Relator: Dr. Moacir Silva; 

- processo ní 292/52, de Delcidio do Amaral Filho e ou

tros, brasileiros, solicitando autorização para aforar terras situ 

adas no Município de Corumbá, Mato Grosso. - Baixar em diligência 

a fim de que seja requisitado ao Serviço do Patrimônio da União o 
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processo número 238.606/Í4.8, em que é interessado o senhor Delcidio 

do Amaral. - Relator: Dr. Moacir Silva; 

- processo no 29I4/52, de Sarquis Ores, libanês, estabele 

eido com engenho de beneficiamento de arroz, exportação, importa

ção e representações em geral, no Município de Rio Grande, Rio Gran 

de do Sul, pedindo autorização para aumentar seu capital social. -

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

- processo no 507/52, de Adolfo Rohde, russo, solicitan

do autorização para registrar títulos de terras situadas no Municí 

pio de Ijuí, Rio Grande do Sul. - Deferir. - Relator: Gen. Raul Sil 

veira de Mello; 

- processo n» 309/52, de Walter Carlos Trauer, alemão, es 

tabelecido com oficina mecânica, comércio de gasolina, peças e a-

cessórios para automóveis, no Município de São Luiz Gonzaga, Rio 

Grande do Sul, pedindo autorização para aumentar seu capital soci

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

A seguir, o àoutor Moacir Silva apresentou ao senhor Ge

neral Presidente da Comissão as congratulações de todos os membros 

pela sua merecida promoção ao pôsto de General de Divisão, tendo o 

senhor General Caiado de Castro agradecido. 

As doze horas o senhor Presidente encerrou a sessão e mâ  

cou outra para o dia quinze de setembro corrente. 

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

sinada pelos senhores Presidente e Secretário da Comissão. 

r Presidente da C.E.F.F. 

Secretário da C.E.F.F. 

.AC. 



ATA DA QUADRA GESIMA-SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 
ESPECIAL DA FAIXA DE FRONTEIRAS. DURANTE O ANO DE MIL NOVECENTOS E 

CINQUENTA E DOIS. 

Aos quinze dias do mes de setembro do ano de mil novecen

tos 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 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 lér a ata da reunião anterior, que 

foi aprovada. 

Na primeira parte da ordem do dia foram distribuidos os 

seguintes processos; doutor Ulpiano de Barros, números 59k/kl, 16?/ 

52 e 351/52i doutor Dulphe Pinheiro Machado, números 528/52, 532/52 

e 3$6/52i doutor Moacir Silva, números 1+29/51, 550/52 e 333/52; dou 

tor Theodoro Arthou, números 329/52 e 334/52. 

Na segunàa parte da ordem ào àia, o senhor Presiáente sub 

meteu à áiscussão e votação ào plenário os pareceres àos processos 

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

- processo no 247/51, àe Antonio Martins àe Carvalho, por 

tuguês, peàinào autorização para se estabelecer com o ramo àe resta 

urante no Município àe Rio Granàe, Rio Granàe ào Sul. - Baixar em 

àiligência para que a Secretaria informe se Eàuarào Freire Diogo e 

Luís Pereira àe Carvalho foram autorizaàos a funcionar. - Relator: 

Dr. Moacir Silva; 

- processo nc 160/52, àe Kolankiewcz & Cia. Ltàa., solici 

tanào autorização para se estabelecer com comércio àe secos e molha 

àos, fazenàas, miuàezas e proàutos coloniais, no Município de São 

Luís Gonzaga, Rio Granàe ào Sul. - Deferir. - Relator: Dr. Moacir 



) f i c i a l , de decreto de concessão de autorização à Empresa de Comér 

cio e Mineração Tropical Ltda., para funcionar no Município de Pe

lotas, Rio Grande do Sul, sem prévia audiência desta Comissão Espe 

ciai. - Baixar em diligência para que seja seja requisitado o pro

cesso â Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul,-

Relator: Dr. Moacir Silva; 

- processo no 361/51, de Valério D1Almeida, residente em 

Corumbá, Mato Grosso, denunciando irregularidades que estariam o-

correndo na faixa de fronteiras. - Dirija-se prèviamente aos ór

gão locais. - Relator: Dr. Ulpiano de Barros; 

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

sileiro, pedindo autorização para aforar sete mil e duzentos hecta 

res de terras situaàas no Município de Corumbá, Mato Grosso. - Bal 

xar em diligência para que o requerente prove o pagamento do impôs 

to relativo ao gado. - Relator: Dr. Moacir Silva; 

- processo mo 192/52, de Isaias Arriada, uruguaio, s o l i 

citando autorização para permutar, adquirir e arrendar terras situ 

adas no Município de Santa Vitória do Palmar, Rio Grande do Sul. -

Deferir. - Relator: Dr. Dulphe Pinheiro Machado; 

- processo n© 218/52, de José Gomes de Araujo, brasilei

ro, solicitando autorização para aforar dois mil hectares de ter

ras devolutas situadas no Município de Guairá, Paraná. - Baixar em 

diligência para que o requerente esclareça se sua espôsa possui ter 

ras no mesmo município. - Relator: Dr. Ulpiano de Barros; 

- processo no 265/52, de José Thomal, brasileiro, solici 

tando autorização para aforar um lote de terras com a área aproxi

mada de dois mil hectares, situado no Município de Guairá, Paraná. 

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

máximo de dois mil hectares. - Relator: Gen. Raul Silveira de Mel

lo; 

- processo no 267/52, de Henrique Saltz db Irmão, pedindo 

autorização para se estabelecer com o ramo de tecidos em geral, no 

Município de Uruguaiana, Rlo Granàe do Sul, em sucessão à firma in 
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- processo no 250/52, da Companhia Telefónica Nacional, 

alegando, com referência a exigência desta Comissão Especial, fei 

ta em sessão de 21 de julho último, que a ata da Assembleia Geral 

Ordinária realizada em 29 de abril do corrente ano, publicada no 

Diário Oficial de 50 de maio próximo passado, prova que, dos Dire 

tores efetivos, em número de onze, nove são brasileiros e apenas 

dois são estrangeiros e que dos suplentes, oito são brasileiros e 

três estrangeiros. - A Comissão decidiu manter a exigência. - Re

lator: Dr. Ulpiano de Barros; 

- processo nc 25V52, de Alexandrino dos Santos Mauro, 

brasileiro, pedindo autorização para aforar área de terras medin

do aproximadamente dez mil hectares, situada no Município de Co

rumbá, Mato Grosso. - Baixar em diligência para que o requerente 

junte prova de ocorrer circunstância especial que justiCique a ne 

cessidade de área superior a dois mil hectares, na forma do que 

estabelece o artigo terceiro do Decreto-lei no 1 968, de 1? de ja 

neiro de 1 91+0. - Relator: Dr. Dulphe Pinheiro Machaào; 

- processo no 254/52, àa Socieàaàe Inàústria e Comércio 

Aparício Nunes Limitaàa, solicitanào autorização para se estabele 

cer com exploração àa inàústria e comércio àe maàeiras àe pinho e 

àe l e i em geral, no Município àe Chapecó, Santa Catarina. - Defe

rir . - Relator: Dr. Ulpiano àe Barros; 

- processo nQ 262/52, àe Alexanàre Appel, russo, peàin

ào autorização para se estabelecer com àepósito àe móveis a vare

jo, no Município àe Ijuí, Rio Granàe ào Sul. - Baixar em àiligên

cia para que a Prefeitura esclareça se a firma ào requerente foi 

incluiàa na relação, anexa ao processo, àe firmas inàiviàuais es

trangeiras estabeleciàas no Município com o mesmo género àe negó

cio. - Relator: Dr. Dulphe Pinheiro Machaào; 

- processo no 266/52, àe Carmem Caetano Vique, uruguaia, 

solicitanào autorização para registrar títulos àe terras situaàas 

no Município àe Santa Vitória ào Palmar, Rio Granàe ào Sul. - De-
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Deferir. - Relator: Dr. Theodoro Arthou; 

- processo nc 271/52, de Indústria de Cosméticos Panambi 

inse Limitada, solicitando autorização para se estabelecer com fa

bricação e comércio de pasta dentifrícia, cosméticos e perfumarias, 

\ no Município de Cruz Alta, Rio Grande do Sul. - Baixar em diligên

cia para que seja feita prova de quitação com o serviço militar do 

sócio Eduardo Neumann. - Relator: Dr. Theodoro Arthou; 

- processo n© 288/52, de Bdimir Moreira Rodrigues, brasi 

leiro, solicitando autorização para aforar área de terras medindo 

aproximadamente onze mil hectares, situada no Município de Corum

bá, Mato Grosso. - Baixar em diligência para que o requerente jun

te prova de ocorrer circunstância especial que justifique a neces

sidade de área superior a dois mil hectares, na forma do que esta

belece o artigo terceiro do Decreto-lei ne 1 968, de 17 de janeiro 

de 1 9̂ 0. - Relator: Dr. Moacir Silva; 

- processo no 295/521 de Cavagnoli & Cia., pedindo auto

rização para se estabelecer com fábrica de bebidas sem álcool, en

garrafamento de bebidas com álcool e comércio das mesmas, no Muni

cípio de Chapecó, Santa Catarina. - Deferir. - Relator: Dr. Moacir 

Silva; 

- processo no 296/52, de Roberto Lux, brasileiro, solici 

tando autorização para aforar área de terras medindo aproximadamen 

te dois mil hectares, situada no Município de Guairá, Paraná. - Na 

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

ximo de dois mil hectares. - Relator: Dr. Theodoro Arthou; 

- processo no 310/52, de Vicente de Paula Bella Júnior, 

brasileiro, pedindo autorização para pesquisar calcáreo no Municí

pio de São Sepl, Rio Grande do Sul. - Nada há que opor quanto à 

segurança nacional. - Relator: Dr. Dulphe Pinheiro Machado; 

- processo no 311/52, de Antonio Crispin de Almeida, bra 

sileiro, solicitando autorização para ocupar lote de terras situa

do no Município de Guajará-Mlrlm, Território Federal do Guaporé. -

Nada há que opor quanto â segurança nacional. - Relator: Dr.Dulphe 
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Pinheiro Machado; 

- processo no 312/52, de German Blanco Ruiz, brasileiro, 

pedindo autorização para ocupar lote de terras situado no Município 

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

quanto à segurança nacional. - Relator: Dr. Dulphe Pinheiro Machado; 

- processo no 313/52, de Antonio Diamantino Nery, brasilei 

ro, solicitando autorização para pesquisar minérios no Município de 

Cascavel, Paraná. - Nada há que opor quanto à segurança nacional. -

Relator: Dr. Dulphe Pinheiro Machado; 

- processo nfi 315/52, de Raphael Gomes da Silva, brasilei 

ro, pedindo autorização para aforar área de terras medindo aproxima 

damente dez mil hectares, situada no Município de Corumbá, Mato Gros 

so. - Baixar em diligência para que o requerente junte prova de ser 

criador e de ocupar a érea requerida, bem como prova da necessidade 

de área da extensão da requerida. - Relator: Dr. Moacir Silva; 

- processo nfi 316/52, de Juracy Soares de Mello Leite,bra 

sileira, solicitando autorização para aforar érea de terras medindo 

oito mil duzentos e trinta e três hectares, situada no Município de 

Corumbá, Mato Grosso. - Baixar em diligência a fim de que a requeren 

te satisfaça às seguintes exigências: a) nome e nacionalidade do ma 

rido; b) prova de que o marido não possui ou requereu outras terras; 

c) prova de ser a peticionária criadora e de ocupar a área requeri

da; d) prova da necessidade de área da extensão da requerida. - Re

lator: Dr. Moacir Silva; 

- processo nfi 317/52, de Miracy Cavalheiro Bodstein, bra

sileira, pedindo autorização para aforar área de terras medindo a-

proxlmadamente dez mil hectares, situada no Município de Corumbá, Ma 

to Grosso. - Baixar em diligência a fim de que a requerente satisfa 

ça às seguintes exigências: a) nome e nacionalidade do marido; b) 

prova de que o marido não possui ou requereu outras terras; c) prova 

de ser a peticionária criadora e de ocupai* a área requerida; d) pro 

va da necessidade de área da extensão da requerida. - Relator: Dr. 

Moacir Silva; 
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- processo no 519/52, de Bráulio Denes Brum, uruguaio, so 

licitando autorização para se estabelecer com armazém de secos e mo 

lhados, tecidos, e hotel, no Município de Jaguarão, Rio Grande do 

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

- processo n» 520/52, de Paulino Gomes & Cia. Ltda., f i r 

ma estfebelecida no Município de Corumbá, Mato Grosso, com indústria 

saladeiril, criação e engorda de gado e indústrias congéneres, pe

dindo autorização para modificar seu contrato social. - Baixar em 

diligência para que a firma junte documentos relativos à elevação 

do capital de três milhões de cruzeiros para quatro milhões de cru

zeiros, a fim de que se conheça a cota de cada sócio. - Relator:Dr. 

Ulpiano de Barros; 

- processo nfi 521/52, em que Lundgren Irmãos Tecidos S.A. 

requer ao Senhor Presidente da República ordenar a suspensão de qual 

quer providência que esta Comissão Especial possa tomar contra a re 

corrente, que não cumpriu a pena que lhe foi imposta, alegando que 

já ajuizou contra a União a ação de nulidade de ato administrativo, 

em curso no Juizo da Terceira Vara da Fazenda Pública desta capi

tal. - A Comissão decidiu que a firma deve pagar a multa que lhe foi 

imposta, ainda que sob protesto, ou depositar a importância corres

pondente. - 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 vinte e dois de 

setembro corrente. 

E, para constar, foi lavrada esta ata, que vai assinada 

pelos senhores Presidente e Secretário da Comissão. 

Presidente da C.E.F.F. 

v Secretario da C.E.F.F. 

.AC. 



ATA DA QUADRAGÉSIMA-TERCSIRA SSSSÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 
ESPECIAL DA FAIXA DE FRONTEIRAS. DURANTS O ANO DE MIL NOVECENTOS E 

CINQUENTA E DOIS." 

f Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de mil no 

vecentos e cinquenta 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 doutores Dulphe Pl 

nheiro 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: doutor Ulpiano de Barros, números 272/52, 308/ 

52 e 5W52; doutor Dulphe Pinheiro Machado, números 338/52, 3I42/52 

e 343/52; doutor Moacir Silva, números 337/52, 224/51 e 225/51; dou 

tor Theodoro Arthou, números 339/52 e 341/52. 

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 n* 394/47f em reconstituição, referente a reva 

lidação de direitos sôbre terras da extinta colônia Chopin, em que 

é interessado o senhor Epifânio Barbosa do Prado. - Arquivar, por 

não ter esta Comissão Especial podido localizar o interessado. - Re 

lator: Dr. Ulpiano de Barros; 

- processo no 429/51, de Frigorífico Anselmi Ltda., pedin 

do autorização para continuar funcionando no município de Rio Gran

de, Rio Grande do Sul. - Baixar em diligência a fim de que sejam to 

madas as seguintes providências: a) requisitar â Secretaria da Agri 

cultura do Rio Grande do Sul os processos anteriores, caso existam; 

b) fazer ciente à interessada de que deve submeter è Comissão côpia 

do ato pelo qual transformou-se de sociedade por quotas em socieda-
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sociedade anónima; c) i n s i s t i r na exigência de regularização da f i r 

ma Schuch, Canhada & Cia. - Relator: Dr. Moacir Silva; 

- processo no 106/52, de Renovadora de Pneus "O.K." Ltda., 

estabelecida em Pôrto Alegre, Rio Grande do Sul, com exploração i n 

dustrial e comercial da renovação e consertos de pneus, pedindo au

torização para instalar f i l i a l no município de Pelotas, Rio Grande 

do Sul. - Deferir, devendo a gerência da f i l i a l ser exercida sempre 

por brasileiro nato, na forma do que estabelece o artigo 2o do Decre 

t o - l e i ne 6 Í4.30, de 1? de a b r i l de 1 9kk. - Relator: Dr. Moacir $11 

va; 

- processo no 167/52, de Companhia Cimento Portland Itaú, 

com sede na localidade de Itaú de Minas, Estado de Minas Gerais, so 

licitando autorização para explorar calcáreo e montar fábrica no mu 

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

Companhia faça constar nos Estatutos que a maioria das ações perten 

eerá sempre a brasileiros. - Relator: Dr. Ulpiano de Barros; 

- processo n© 225/52, de Maruslak & Cia. Ltda., solicitan 

do autorização para se estabelecer com o comércio de fazendas e ce

reais, no município de Santa Rosa, Rio Grande do Sul. - Deferir. -

Relator: Dr. Theodoro Arthou; 

- processo no 279/52, de Pedro Izidoro dos Santos, brasi

l e i r o , pedindo autorização para ocupar lote de terras situado no mu 

nicípio de Guajará-Mlrlm, Território Federal do Guaporé. - Nada há 

que opor quanto & segurança nacional, limitada a área ao máximo de 

dois mil hectares. - Relator: Dr. Theodoro Arthou; 

- processo nc 293/52, de Giacomini Giacomo, italia n o , so

licitando autorização para se estabelecer com o ramo de relojoaria 

e ourivesaria, no município de Rio Grande, Rio Grande do ^ u l . - De 

f e r i r . - Relator: Dr. Theodoro Arthou; 

- processo no 305/52, de Cervejaria Corumbaense Ltda., es_ 

tabelecida no município de Corumbá, Mato Grosso, com indústria de 

fabricação de cerveja, bebidas alcoólicas e sem álcool e gêlo, s o l i 

citando autorização para aumentar seu capital social. - Baixar em 
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diligência para qne a firma preste esclarecimentos sôbre divergên

cia observada na distribuição de quotas. - Relator: Dr. Ulpiano de 

Barros; 

- processo nfi 306/52, de Companhia de Cigarros Souza 

^ Cruz, com sede nesta capital, já autorização digo já autorizada por 

esta Comissão a funcionar, solicitando autorização para montar um 

depósito fechado no município de Bagé, Rio Grande do Sul. - Defe

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

- processo n« 31Í+/52, de Amaury Ramos Furquim Leite, bra 

sileiro, pedindo autorização para aforar érea de terras medindo dez 

mil hectares, situada no município de Corumbá, Mato Grosso. - Bai

xar em diligência para que o requerente Junte prova de ocorrer cir 

cunstância especial que justifique a necessidade de área superior 

a dois mil hectares, na forma do que estabelece o artigo terceiro 

do Decreto-lei nfi 1 968, de 1? de janeiro de 1 9Í4.O. - Relator: Dr. 

Theodoro Arthou; 

- processo nc 318/52, de Vertizildo Lopez, uruguaio, so

licitando autorização para se estabelecer com o comércio de engar

rafamento de bebidas e armazém de secos e molhados, no município de 

Jaguarão, Rio Grande do Sul. - Deferir. - Relator: Dr. Theodoro Ar 

thou; 

- processo nfi 328/52, de Unstadt & Westerich, pedindo au 

torizaçâo para se estabelecer com exploração de serraria e usina , 

no município de Chapecó, Santa Catarina. - ̂ aixar em diligência pa 

ra que a firma requerente se adapte às disposições do parágrafo ú-

nico do artigo 2fi do Decreto-lei nfi 6 1+30, de 17 de abril de 19kk' 

Relator: Dr. Dulphe Pinheiro Machaào; 

- processo nc 329/52, de Sieghard Schmidt, apátrida, e 

Alfred Lander, alemão, solicitando autorização para adquirir ter

ras situaàas no município de Bagé, Rio Granàe ào Sul. - Baixar em 

àiligência pera que se esclareça a área ào município que pertence 

a estrangeiros. - Relator: Dr. Theoàoro Arthou; 

- processo n© 330/52, àe R. Torres & Irmãos, firma esta-
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belecida no raunicípio de Bagé, Rio Grande do Sul, com o comércio de 

secos e molhados, fazendas e miudezas, pedindo autorização para a l 

terar seu contrato social. - Deferir. - Relator: Dr. Moacir Silva; 

- processo nfi 331/52, da firma Presas & Marques Ltda., so 

licitando reconsideração da decisão que lhe negou licença para nego 

ciar no município de Rio Grande, Rio Grande do Sul. - Manter a deci 

sâo. - Relator: Dr. Ulpiano de Barros; 

- processo ne 352/52, de Rolim & Irmãos Ltda., solicitan

do autorização para se estabelecer com o comércio de bar, sorveteria, 

produtos alimentícios industrializados, tecidos e seus artefatos, no 

município de Corumbá, Mato Grosso. - Deferir. - Relator: Dr. Dulphe 

Pinheiro Machado; 

- processo nfi 535/52, de Moinho São Luiz Ltda., pedindo au 

torizaçâo para se estabelecer com exploração de moinho de trigo e 

outros cereais, e fornecimento de fôrça e luz, no município de Cha

pecó, Santa Catarina. - Deferir quanto ao ramo de moinho, e, quanto 

ao ramo de fôrça e luz, deve a interessada dirigir-se ao Conselho 

Nacional de Águas e Energia Elétrica. - Relator: Dr. Moacir Silva; 

- processo nfi 55^/52, de Josué Annoni, brasileiro, solici 

tancío concessão para o aproveitamento de energia mecânica da queda 

d«água Abelardo Luz, situada no Município de Chapecó, Santa Catari

na, âestinada a uma fábrica de pasta mecânica. - Nada há que opor 

quanto â segurança nacional. - Relator.- Dr. Dulphe Pinheiro Machado. 

As onze horas e quarenta e cinco minutos o senhor Presiden 

te encerrou a sessão e marcou outra para o dia vinte e nove de se

tembro corrente. 

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

pelos senhores Presidente e Secretário da Comissão. 

Àz^* • yá^>s * 
' Presidente da C.E.F.F. 

jCu. Y. /r~^ 
Secretario da C.E.F.F. 

.AC. 



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

E CINQUENTA E DOIS. 

Aos vinte e nove dias do més de setembro do ano de mil nç 

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

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

Fronteiras, sob a presidência do senhor General de Divisão Aguinal

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

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

Moacir Silva, Ulpiano de Barros, -'•heodoro Arthou, membros, e José 

de Moraes Dias, Secretário. 

As 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: doutor Ulpiano de Barros, número 252/51;doutor 

Moacir Silva, número 3I4.6/52; doutor Theodoro Arthou, número 547/52; 

e redistribuído o seguinte processo ao doutor Dulphe Pinheiro Macha 

/

flo, número 299/Í4.7. 

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

meteu â discussão e votação do plenáriò os pareceres dos processos 

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

- processo nfi 145/49. de Madeireira Santo Antônio Ltda^sai 

p \ torizada por esta Comissão Especial a funcionar, condicionalmente,no 

município de Chapecó, Santa Catarina, com exploração da indústria de 

madeiras em geral. - Cassar a autorização concedida, uma vez que não 

f o i satisfeita a condição nela estabelecida. - Relator; Dr. Theodoro 

Arthou; 

- processos números 224/51 © 225/511 de Rigon & Filhos e 

Napp & Cia., solicitando autorização para continuar funcionando com 

o comércio de madeiras, no município de Santo Angelo, Rio Grande do 

Sul. - Arquivar, em virtude de as firmas terem sido dissolvidas. -

4 
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Relator: Dr. Moacir Silva; 

- processo no 272/52, de Retificadora Geral Ltda., s o l i c i 

tando autorização para se estabelecer com o ramo de oficina mecâni

ca, no município de Pelotas, Rio Grande do Sul. - Prejudicado, em 

face da decisão proferida no processo n© 308/52. - Relator: Dr. Ul

piano de Barros; 

- processo nc 298/52, de Companhia Telefónica Nacional, con 

sede nesta cidade, concessionária de serviços de telecomunicações 

nos Estados do Paraná e Santa Catarina, submetendo ao exame desta 

Comissão Especial as publicações dos atos referentes a essas conces 

sões, em obediência ao disposto no título IV, art. 16, inciso I I I , 

do Decreto-lei no 1 968, de 17 de Janeiro de 1 9kO. - A Comissão de 

cidiu mandar responder que ficou ciente. - Relator: Dr. Ulpiano de 

Barros; 

- processo no. 308/52, de Retificadora Geral de Motores 

Ltda., pedindo autorização para se estabelecer com o ramo de o f i c i 

na mecânica, especialmente retificação de motores, e atividades cor 

relatas, no município de Pelotas, Rio Grande do Sul. - Deferir. - Re 

.̂abor: Dr. Ulpiano de Barros; 

- processo nfi 537/52, de Sociedade Anónima Casa Pratt, com 

sede nesta cidade, pedindo autorização para instalar um escritório 

l de vendas de artigos de seu comércio, no município de Pelotas, Rio 

Grande do Sul. - A Comissão decidiu que a interessada deve, prelimi 

narmente, provar quando se constituiu em sociedâde anónima, e qual 

a sua constituição na data da publicação do Decreto-lei nfi 1 968, 

de 17 de Janeiro de 1 9I4.O. - Relator: Dr. Moacir Silva; 

- processo nfi 338/52, de Ramez Said Makarem, libanês, pe

dindo autorização para exercer, como regatão, comércio ambulante de 

estivas, tecidos e miudezas, no município de Rio Branco, Território 

Federal do Acre. - Baixar em diligência para que seja cumprido o dis 

pôsto no artigo 30 do Decreto-lei nfi 6 1+30, de 17 de abril de 1 9Í\k» 

Relator: Dr. Dulphe Pinheiro Machado; 

- processo nfi 339/52, de Christian j^ebler, alemão, pedin 
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pedindo autorização para se estabelecer com depósito de móveis a va 

rejo, no município de Ijuí, Rio Grande do Sul. - Baixar em diligên

cia para que seja cumprido o disposto no artigo 3 o do Decreto-lei nc 

6 Í4.30, de 17 de abril de 1 9ÍiÍ4.» - Relator; Dr. Theodoro Arthou; 

- processo nc 341/52, em que a Divisão de Produção, Terras 

e Colonização do Território Federal do Guaporé comunica que Epifânio 

Mejia, boliviano, requereu permissão para seu filho menor Mário Me

j i a Brasil, brasileiro, ocupar um lote de terras situado no municí

pio de Guajará-Mlrlm, no referido Território. - Baixar em diligência 

para que se esclareça se os pais do menor possuem ou requereram ou

tras terras na faixa de fronteiras. - Relator; Dr. Theodoro Arthou; 

- processo no 342/52, em que o senhor Prefeito Municipal 

de Chapecó, Santa Catarina, consulta se as terras situadas na sede 

do distrito de Dionísio Cerqueira são, ou não, consideradas devolu

tas da União, e, se há possibilidade de serem as mesmas doadas ao 

Município, para loteamento. - A Comissão decidiu mandar responder 

1 que, quanto â primeira parte da consulta, as terras estão situadas 

y na fronteira; quanto à segunda parte, a Prefeitura deve dirigir-se 

ao Serviço do Patrimônio da União. - Relator; Dr. Dulphe Pinheiro 

Machaào; 

- processo n« 543/52, àe Gabriel Saturnino Martins Netto, 

brasileiro, solicitanào autorização para aforar área àe terras me

àinào àois mil hectares, situaàa no município àe Guairá, Paraná. -

Naàa há que opor quanto á segurança nacional, limitaàa a área ao má 

ximo de àois mil hectares. - Relator; Dr. Dulphe Pinheiro Machaào; 

- processo nc 544/52, àe Anàreis & Pisetta, peàinào auto

rização para se estabelecer com o ramo àe consertos e revenàa àe rá 

àios, no município àe Chapecó, Santa Catarina. - Deferir. - Relator; 

Dr. Ulpiano àe Barros. 

As onze horas e quarenta e cinco minutos o senhor Presiden 

te encerrou a sessão e marcou outra para o àia três àe outubro próxi 

mo futuro. 
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E, para constar, f o i lavraàa esta ata, que vai assinaàa 

pelos senhores Presiáente e Secretário àa Comissão. 

Presiáente àa C.E.F.F. 

Secretario àa C.E.F.F. 

,AC. 
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E, para constar, f o i lavrada esta ata, que val assinada 

pelos senhores Presidente e Secretário da Comissão. 

Presidente da C.E.F.F. 

yr 

Secretário da C.E.F.F, 

.AC. 



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

E CINQUENTA E DOIS. 

Aos seis dias do mes de outubro do ano de mil novecentos 

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

zentos 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, Moacir Silva, Ulpiano de Barros, membros, e José de Moraes Di

as, 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, número 128/52; 

doutor Ulpiano de Barros, número 550/52; doutor Dulphe Pinheiro Ma 

chado, número 276/52; doutor Moacir Silva, número 555/52; doutor 

Theodoro Arthou, números 190/52 e 554/52. 

Na segunda parte da ordem do dia, o senhor Presidente 

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

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

- processo nc 252/51, de Luiz Daronco, italiano, pedindo 

autorização para registrar título de terras situadas no município 

de Santo Angelo, Rio Grande do Sul. - .Arquivar, por nâo ter o inte 

ressado cumprido exigência desta Comissão Especial. - Relator: Dr. 

Ulpiano de Barros; 

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

Oficial, de decreto de concessão de autorização à Bnprêsa de Comér 

cio e Mineração Tropical Ltda., para funcionar no município de Pe

lotas, Rio Grande do Sul, sem prévia audiência desta Comissão Espe 
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c i a i . - Baixar em diligência para qne a Secretaria jnnte ao proces 

so cópia do referido decreto. - Relator: Dr. Moacir Silva; 

- processo nc 128/52, de Fiorentino Burtet, i t a l i a n o , so 

licitando autorização para adquirir terras situadas no município 

de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. - Deferir. - Relator: General 

Raul Silveira de Mello; 

- processo no 505/52, de Cervejaria Corumbaense Limitada, 

firma autorizada a funcionar no município de Corumbá, Mato Grosso, 

com inàústria de fabricação de cerveja, bebidas alcoólicas e sem 

álcool e gêlo, peàinào autorização para alimentar seu capital soci

a l . - Deferir. - Relator: Dr. Ulpiano àe Barros; 

- processo no 54-0/52, àe João Carlos Clauss, argentino, 

solicitanào autorização para se estabelecer com o comércio àe f a -

• zenàas e armarinho, no município àe Uruguaiana, Rio Granàe ào Sul. 

Deferir. - Relator: Dr. Moacir Silva. 

A seguir, a Comissão examinou e aprovou, com ligeiras mo 

àificações, as emenàas aos artigos segunáo, sexto, àécimo-terceiro, 

décimo-quarto e vigésimo-primeiro ào Projeto àe Lei nc 2 429/52, e 

laboraàas pelo Secretário. 

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

rou a sessão e marcou outra para o àia treze àe outubro corrente. 

E, para constar, f o i lavraàa esta ata, que vai assinaàa 

pelos senhores Presiáente e Secretário àa Comissão. 

Presiáente àa C.E.F.F. 

y-
^Secretário àa C.E.F.F. 



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

E CINQUENTA E DOIS. 

Aos treze dias do mês de outubro do ano de mil novecen

tos e cinq-flênta 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, Reformado, 

Raul Silveira de Mello, com a presença dos senhores doutores Dul

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

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

Tendo o senhor General Caiado de Castro acompanhado o 

senhor Presidente da República em viagem que fez ao Estado de São 

Paulo, fez-se representar na sessão pelo senhor Coronel Pedro da 

Costa Leite, Chefe do Gabinete da Secretaria Geral do Conselho de 

Segurança Nacional. 

As 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 ll|.5/ 

k9, 362/52 e 363/52; doutor Ulpiano de Barros, números 557/52, 

360/52, 561/52 e 56V52; àoutor Dulphe Pinheiro Machado, números 

5/52, 565/52, 567/52, e 568/52; doutor Moacir Silva, números 275/ 

51, 177/52, 556/52 e 569/52; doutor Theodoro Arthou, números 558/ 

52, 559/52 e 570/52. 

Na segunda parte da ordem do dia, o senhor Presidente 

submeteu â discussão e votação do plenário os pareceres dos pro

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

diu: 

= processo no 278/45, em que o senhor Presidente do Ins 

ti t u t o Nacional do Mate remete cópia de ofício que dirigiu ao se-
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