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nista Dona Ana G. Holzanann, para
Dona Rosa G. Holzmann. - Valde-
mar Mera Barroso, Diretor do Depar-
tamento de Administração.

(N.° 13.151 - 3-10-1947)

`DEPARTAMENTO NACIONAL
DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATOS DO DIRETOR GERAL

Dia 1 de outubro de 1947
Requerimentos despachados:

N.° 6.'453-47 - Luís Ribeiro Soa-
res - Pede aprovação e adoção nas
estradas do D. N. E. R., do seu in-
vento técnico de "Ralo para escoa-
mento de águas pluviais. - Aguarde-
se o tempo necessário a um juizo mais
exato, como foi sugerido pelo enge
nheiro Rangel Pestana.

Dia 22 de setembro de 1947
N.° 11.744-47 - José Nolo. Mateus

- Relevação de multa. De acôrdo
com o parecer da DOC, enquadre-se
a multa no art. 123 - Item II letra
C - Trafegar contra a mão de dire-
ção - Cr$ 30,00.

Dia 25 de setembro de 1947
N.° 12.849-47 - Mário Goretti e ou-

tras - Licença para continuar co-
.

GABINETE DO MIN/ISTRO

PORTARIA_ N.0 557, DE 4 DE
OUTIFBRO DE 1947

O Ministro de Estado, usando da
atribuição que lhe confere o art. 247
do Estatuto dos Funcionários Públicos
da União, resolve substituir por José
Alves, Engenheiro de Minas, classe L,
Jaime de Brito, Agrônomo de Plantas
Têxteis, classe M, designado pela por-
taria n.° 534, de 23-9-47, para presidir
à Comissão de Inquérito encarregada
de apurar irregularidades por ventura
existentes na Inspetoria Regional da
Divisão de Defesa Sanitária Animal
em Belo Horizonte, conforme processo
n.° SC. 33.797-47, do Departamento de
Administração. - Daniel de Carvalho.

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PRODUÇÃO MINERAL

Seção de Administração

Parecer do Sr. Diretor Geral emitido
no processo 91/44, de interesse de Vir-
gilio Rodrigues da Cunha.

Sr. Ministro

Depois de ter V; Ex. deferido o pe_
dido de renovação do Decreto de au-
torização de pesquisa n.° 18.212, de
28-3-45, teve êste Departamento,
pelo processo D.N.P.M. 4.1136/47,
amarrado ao presente e proveniente
da D.R.I., conhecimento do do-
cumento de fls. 64 daquele processo,
que com duração em causa própria
passada pelo titular daquele Decreto
a terceiros para os trabalhos da pes-
quiza de que era titular, tendo in-
fringido dispositivo expresso da lei,
não poderá merecer a renevação pe-
dida e, assim, sugiro que V. Ex, re-
considere o despacho anterior, para
recusar a renovação pedida. 20-8-47.
- Antonio José Alves de Souza.

Processo	 S.O. 8.978, de 1944 e
D.N.P.M. ns.° 91 de 1944 e 4.106. de
1947.

brando Seções Intermediárias, man-
tendo a mesma tabela de preços. -
Deferido, de aceitai° COM a informa-
ção da DCC.

Dia 27 de setembro de 1947
N.° 13.126-47 - J. Ribeiro e Rei-

beiro Juntos Ltda. - Inscrição. -
Deferido. Inscreva-se, em face da in-
formação.

Dia 27 de setembro de 1947
N.° 13.006-47 - Construtora Gua-

nabara Ltda. - Inscrição. - Defe-
rido, em face da informação. - Ins-
creva-sc.

Dia 25 de setembro de 1947

N.° 13.041-47 - Engenharia e In-
dústria Prado Lopes. - Inscrição. -
Deferido. - Inscreva-se.

Dia 19 de setembro de 1947
N.° 10.810-47 - Sobraco Engenharia

Ltda. - Inscrição. - Deferido, nos
têrmas da informação supra.

Dia 18 de setembro de 1947
N.° 1.648-47 - Rodoviária Tupan

Ltda. - Relevação de multa, refe-
rente aos papéis n.o 11.377 e 	
11.378-47. - Defeitido, em face do pa-
recer da DCC.

PARACER x.° 1.893

Senhor Ministre:
No regime vigente, a autorização

de pesquisa não pode ser objeto de
transação, enquanto não for apro-
vado pelo Governo o relatório dos
trabalhos de pesquisa da jazida, ob-
jeto da mesma autorização, a apre-
sentar pelo seu titular dentro do pra_
zo de dois anos a contar da data da
transcrição cl) respetivo título no li-
vro próprio da D.F.P.M.

Oscar Silveira Ledo, titular do De-
creto n.° 18.212, de 28-3-45, trans-
crito em. 10-5-45, deixou de cumprir
a exigência legal, mas alegando mo-
tivo de fôrça maior, ainda dentro do
prazo de 2 anos, requereu em 29-12-46
que lhe fease concedida pror-
rogação do mesmo prazo, per outros
2 anos ou pelo que V. Ex.a melhor
determinasse.

O D.N.P.M., verificando que a
área continuava livre, pnpôs a re-
novação da autorização por um ano
improrrogável, nos têrmos do art. 1.0
letra b do Decreto-lei n.° 9.605, de
19-8-46, tendo V. Ex.a, de acôrdo
ésse parecer, exarado o seu reNaja.Yea-
vel despacho de 27-3-47, a fls. 48 v

Antes de ser expedido o novo De
creio, teve o D.N.P.M, conhecimento
pelo processo 4.106/47,- amarrado aci*
presente, do documento de fls. 45
daquele processo, que é uma procura-
ção em causa própria passada a ter-
ceiros pelo titular do Decreto nú-
mero 18.212, de 28-3-45 para os tra-
balhos de pesquisa, o que infringe o
disposto no art. 16 n. I do Código de
Minas e nessas condições, não podendo
o infrator merecer a renovação solici-
tada, sugere considere V. Exa. o seu
despacho anterior, para recusar a re_
novação.

Do D.N.P.M. n.° 4,106, 47 a que se
refere o Sr. diretor geral do D.N.P.M.
o que consta e uma cópia, de contes-
tável autenticidade, da procuração
em causa própria, mas estando dita
procuração junta em 1.0 traslado ao
requerimento de prorrogação do prazo,
já assinado pelos procuradores Os-
car Bernardes e Josias Lula, nada
mais é preciso para que se positive

a infração do citado dispositivo do
Código de Minas.

Procuradores em causa própria,
com poderes irrevogáveis para pro-
cederem, ou permitirem que tercei-
ros procedam, pesquisas de diamantes
na área da autorização outorgada
a Oscar Silveira Ledo, independen-
temente de qualquer prestação dt
contas futuras, cs trabalhos de pes-
quisa que realizarem sê-lo-ão por
conta e risco próprios e não como
mandatários do titular da autoriza-

GABINETE DO MINISTRO

Diretoria do Ensino Superior

EXPEDIENTE DO MINISTRO

(*) N.° 11.736-47 - Guilherme Aze-
vedo Lage. - Parecer n.° 222-47, do
C. N. E., cuja conclusão é a seguinte:

"Que se deve atender ao que pe-
dem no sentido de se manter de pé,
condicionalmente ainda, a matricula
efetuada no principio do ano, até que
o registro citado se veriifque desde
que isso ocorra antes do encerramn-
to do ano letivo. E, nesse caso, re-
validada a snatricula, o Diretor er-3.
Faculdade de Direito da Universidaae
de Minas Gerais deve ser autorizado
a permitir, em época especial, a rea-
lização das provas parciais que, aontra
a sua vontade, os requerentes não pu-
deram prestar na época regulamen-
tar".

Homologo.
Era 20 de setembro de 1947. - Cts-

mente Mariani.
N.° 48.295-47 - Hugo Edmundo

Kuhl. - Parecer n.° 234-47, do Con-
selho Nacional de Educação, assim re-
digido:

1. Hugo Edmundo Kuhl, arquiteto,
diplomado pela Escola de Engenharia
Mackenzié, de São Paulo, requereu à
Diretoria do Ensino Superior, na con-
formidade da lgislação em vigor, o
registro do seu diploma, conferido em
data de 19 de dezembro de 1942.

2. Dos dados de sua vida escolar,
verifica-se mie o requerente fez, cai
1935, naquela escola, o concurso de ha-
bilitação; e, de 1935 a 1942, o curso
superior de arquitetura. Nada se
aponta de irregular quanto ao mes-
mo, nessa fase.

Igual coisa, porém, não sucede quan-
to ao curso secundário, que o reque-
rente realizou na dita Escola, fre-
qüentando; de 1931 a 1934, o respec-
tivo Curso de Preparatórios.

3. Mas, segundo o art. 3.° da Por-
taria Ministerial de 13 de maio de
1933, somente se consideram válidos
para o Curso de Engenharia do Mac-
kenzie College, os exames prestados
pelos alunos dêsse curso antes de 23
de janeiro de 1932.

Não é ésse o caso do requerente,
que concluiu o curso de preparatórios
em 1934, e, no ano seguinte, se ma-
triculou na Escola de Engenharia Mac-
kenzie, já, por conseguinte, depois da
data acima indicada.

4. Destarte, o curso secundário do
suplicante não é regular, coleio, em
hipóteses semelhantes, a propósito de
diplomados da mesma Escola, tem de-
cidido êste Conselho. E, por isso, o
seu diploma não pode ser rgistrado".

Homologado.
Em 13 de setembro de 1947. - Cle-

mente Mariani.

, EXPEDIENTE DO DIRETOR

N.° 30.169-39 - José Alvarenga Or-
tiz (67.430-47). - Atendendo a que,
por decisão da ora extinta Junta Es-

(*) Publicado novamente por ter
saído com incorreções no Diário Ofi-
cial de 30 de setembro de 1947.

dto, o que importa na cessão desta
i

Reconsiderando V. Exa. seu respei-
tável despacho, para negar a renova-
ção não mais cabível diante dos tkr-
mos da referida procuração, terá, ao
meu ver, dado cumprimento à lei.

Salvo melhor juízo.
Rio de Janeira, 8 de setembro de

1947. - Luciano Pereira da Silva,
Oonsultor jurídico.

Despacho do Sr. Ministro:
De acôrdo. 22-9-47. - Daniel de

Carvalho,

pedal, o requerente foi autorizado va-
lidar o curso secundário, concedo novo
prazo de sessenta dias, a contar de 15
de outubro, para que o faça no es-
tabelecimento oficial indicado, e cova
ressalva quanto ao curso superior. Te-
legrafe-se ao inspetor, que anotará o
número da carteira de identida.

N.° 38.980-44 - José Miguel (nú-
mero 72.681-47) . - Atendendo a que
o requerente, originário da extinta Fa-
culdade Livre de Direito de Belo Ho-
rizonte, Minas Gerais, validou o cur-
so superior na. Faculdade de Direito
da Universidade de Minas Gerais de-
firo o pedido de registro do titulo que
esta expediu a seu favor, a 15 de ju-
nho de 1946, devidamente caracteri-
zado.

N.° 3.359-45-Odilon Cotrim (núme-
ro 78.772-47). - Atendendo a que o
interessado, originário das extintas
Escola de Farmácia e Odontologia
"Prudente de Morais" e Faculdade de
Farmácia e °Odontologia "Washington
Luiz", ambas de São Paulo, validou
o curso secundário no Colégio Pedro
II e o curso superior na Escola de
Farmácia e Odontologia de Juiz de
Fora, Minas Gerais, tudo conforme
expressas autorizações da ora extinta
Junta Especial, defiro o pedido de re-
gistro.do titulo que esta expediu a seu
favor, a 18 de dezembro de 1946.

N.° 53.492-45 - Josino Silveira (nú-
mero 69.897-47). - À vista do decisão
de 28 de agdsto de 1946, da ora ex-
tinta Junta Especial, concedo novo
prazo de sessenta dias, a contar de
15 de outubro próximo, para validar o
curso secundário no mesmo estabele-
cimento com reserva quanto ao curso
superior. Expeça-se telegrama ao ins-
petor, que anotará a carteira de iden-
tidade do interessado.

N.° 1.004-46 - Fábio Ribeiro da
Silva. - Mantenho o despacho de 2
de agósto de 1947.

N.° 18.264-47 - Francisco Catter-
mol Vaz. - Acerca o alegado pro-
cesso anterior, dirija-se ao senhor
Chefe do Serviço de Comunicações.

N.° 50.251-46 - Lagrange Correia
Dias. - Mantenho o despacho de 13
de março de 1947.

N.° 80.917-47 - Luiz Paulo Curvei<
Valim. - Dirija-se, querendo, a Di-
retoria do Ensino Secundário.

N.° 80.655-47 - Getúlio Lamaignére
de Menezes. - Prove o alegado.

N.° 72.240-47 - Jorge de Bitten•
court. - Não há que deferir.

Diretoria do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional

DESPACHO. DO DIRETOR

Dia 4 de outubro de 1947

Antônio Manuel Lionel Borges, so-
licitando reconsideração do despacho
que indeferiu pedido de autorização
para pesquisar objetos perdidos era
minas. - Não havendo o que deferir.
arquive-se.

MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA

MINISTÉRIO DA EDUCACÃO
E SAÚDE


