1

FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO – ENA
DIRETORIA DO ARQUIVO PÚBLICO - DIAP
GERÊNCIA DE RECUPERAÇÃO DOCUMENTAL - GERED

ÍNDICE ONOMÁSTICO DOS TERMOS DE CONTRATOS DA DIRETORIA DE TERRAS E COLONIZAÇÃO
E DA DIRETORIA DE TERRAS, COLONIZAÇÃO E AGRICULTURA (1914/1960)
*com cópias de termos de contratos a partir de 1895.

CAIXA 75

Florianópolis, Abril de 2022.

2

FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO – ENA
DIRETORIA DO ARQUIVO PÚBLICO - DIAP
GERÊNCIA DE RECUPERAÇÃO DOCUMENTAL - GERED

ÍNDICE ONOMÁSTICO DOS TERMOS DE CONTRATOS DA DIRETORIA DE TERRAS E COLONIZAÇÃO
E DA DIRETORIA DE TERRAS, COLONIZAÇÃO E AGRICULTURA (1914/1960)
*com cópias de termos de contratos a partir de 1895.

Elaboração: Giovania Nunes e Luiza Fernanda Moraes Holz

Florianópolis, Abril de 2022.

3

FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO – ENA
DIRETORIA DO ARQUIVO PÚBLICO - DIAP
GERÊNCIA DE RECUPERAÇÃO DOCUMENTAL - GERED

Apresentação

O Índice Onomástico dos Termos de Contratos da Diretoria de Terras e Colonização e da Diretoria de Terras, Colonização e Agricultura
compreende o período de 1914 a 1960 – incluindo algumas cópias de contratos a partir de 1895 – totalizando 3 códices/volumes.
O códice/volume de 1914/1927 destina-se à transcrição por termos de decretos e demais atos do Governo do Estado, conforme preceitua o
Art. 3º do Decreto n. 932, de 14 de abril de 1916, e atos idênticos, que diz: “na Secretaria Geral, será lavrado um termo em que será transcrito o
presente Decreto e que ficará constituindo o título da Companhia Estrada de Ferro São Paulo – Rio Grande e lhe será expedido em cópias
autênticas devidamente assinadas”.
O códice/volume dos anos de 1926, 1954 a 1958 e 1960 transcreve os Termos de Contratos de concessão de terras firmados entre o
Governo do Estado e pessoas ou empresas para fins de colonização. No contrato, previa-se a obrigatoriedade do concessionário de aproveitar a
área de terras concedidas, colaborando com os poderes públicos na construção de escolas, postos de saúde, pontes, estradas, urbanização com
abertura de ruas ou avenidas e reflorestamento de parte delas.
O códice/volume de 1936, que contém cópias de Termos de Contratos a partir de 1895, foi elaborado pelo Diretor Victor A. Peluso
Junior, da Diretoria de Terras e Colonização, com informações solicitadas pela Comissão Especial do Senado Federal acerca das concessões de
terras feitas pelo Estado de Santa Catarina, relativas exclusivamente às concessões de áreas superiores a 10.000 hectares.
O índice está organizado em ordem alfabética por sobrenome de pessoas ou nome das empresas.
Para realizar a pesquisa nos documentos originais, faz-se necessária a anotação do código/notação e o número da página.
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SOBRENOME, NOME
Aguiar, Paulo Müller de

Amorim, Pedro José

DESCRIÇÃO DO ASSUNTO
Termo de contrato celebrado entre o Governo do Estado de Santa
Catarina e o Sr. Paulo Müller de Aguiar. Fica o concessionário a
colaborar com os poderes públicos a destinação de uma área, em
lugar conveniente, para a construção de uma escola a ser
edificada a expensas do concessionário, a urbanização da área
concedida, com a abertura de ruas ou avenidas, praças ou jardins,
com indicação na planta de aproveitamento, anexa ao processo,
bem como reservar áreas para a Cooperativa da Colônia de Pesca
local e para campos de esportes. (Publicado DOE de 24/08/1955
e retificado em 25/08/1955)
Termo de contrato de concessão de uma área de terras localizada no
lugar “Roça Grande”, distrito de Henrique Lages, município de
Laguna, que entre si fazem o Governo do Estado de Santa Catarina
e o senhor Pedro José Amorim, com sede na cidade de Sombrio.
Concessão de uma área de 922.996.945m2, com as seguintes
confrontações: ao norte com terras devolutas, ao sul com terras de
marinha respeitados os 33m, a leste com terras devolutas, a oeste
com terras devolutas requeridas por Natálio Vignali, destinando-se
a dita concessão a uma cidade balneária e florestamento. Obriga-se
a colaborar com os poderes públicos a construção de uma estrada de
rodagem, a fim de facilitar o acesso à cidade balneária, a construção
de um hotel balneário contados os requisitos de higiene e
comodidades, a destinação de uma área, em lugar conveniente, para
a construção de uma escola, a urbanização da área concedida com
abertura de ruas ou avenidas, reserva de lotes para jardins, praças e
parques, a construção de prédios destinados à igreja e a usina
elétrica e reserva de área para o necessário reflorestamento.

CÓDIGO/NOTAÇÃO
Termos de Contratos
TC 1926-1954/19581960

ANO
1955

PÁGINA
35/37v

Termos de Contratos
TC 1926-1954/19581960

1956

38/41v
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SOBRENOME, NOME
Anjos, Paulo [Paulino] Pereira dos

Anjos, Paulo [Paulino] Pereira dos

Assis, Affonso L. de

Assis, Affonso L. de

DESCRIÇÃO DO ASSUNTO
Cópia de informação e do termo de contrato celebrado entre o
Governo do Estado e o Sr. Paulo Pereira dos Anjos para a
construção da estrada de rodagem de Lages a Curitibanos (trecho
restante, a partir da estação... 197?, isto é, 4 ½ km cima do Rio
Canoas, até o km 83 de Curitibanos), na extensão de 43 ½ km,
inclusive as obras de arte que forem necessárias. Concessão de
236.380.045m2 de terras devolutas em pagamento dos serviços
realizados, nos municípios de Curitibanos, Lages, Campos
Novos e Bom Retiro.
Cópia do termo de aditamento ao contrato celebrado entre o
Governo do Estado e o Sr. Paulo Pereira dos Anjos em 13 de
janeiro de 1922, para a construção da estrada de rodagem do Rio
Canoas a Curitibanos.
Cópia do termo de contrato celebrado entre o Governo do Estado
e o Sr. Affonso L. de Assis, para a reconstrução da estrada de
rodagem do Moura a Brusque (1o trecho), inclusive obras de arte,
na extensão de 14km, a partir do Moura.
Cópia do termo de aditamento ao contrato firmado entre o
Governo do Estado e o Sr. Affonso L. de Assis, em 20/08/1920,
para a reconstrução da estrada de rodagem do Moura a Brusque
(1o trecho), inclusive obras de arte, na extensão de 14km, a partir
do Moura. O contrato mencionado é transferido ao Sr. André
Wendhausen Junior, com as condições estabelecidas neste
aditamento.

CÓDIGO/NOTAÇÃO
Termo de Contrato TC
1936

ANO
1922

PÁGINA
245/248

Termo de Contrato TC
1936

1924

249

Termo de Contrato TC
1936

1920

20/21

Termo de Contrato TC
1936

1922

22

6

SOBRENOME, NOME
Bacha, Ciro

Bacha, Ciro

Barbosa, João da Silva

DESCRIÇÃO DO ASSUNTO
Termo de contrato de concessão de uma área de terras devolutas
com 900.000m2, situada na localidade de Laranjal, distrito do
município de Jaguaruna, celebrado entre o Governo do Estado de
Santa Catarina e o senhor Ciro Bacha. Obriga-se a colaborar com
os poderes públicos compreendendo a destinação de várias áreas
em lugar conveniente, para a construção de um posto de
puericultura, uma igreja, um parque florestal, uma escola, um
posto de saúde e um jardim. A urbanização da área concedida,
com a abertura de ruas ou avenidas. (Publicado no DOE de
28/04/1958)
Cópia do Decreto n. 4 de 15/04/1958, que aprova o termo de
contrato celebrado entre o Governo do Estado de Santa Catarina
e o Sr. Ciro Bacha, para a concessão de uma área de terras na
localidade de Laranjal, distrito do município de Jaguaruna.
Termo de contrato de concessão de uma área de terras
localizadas no lugar denominado “Despraiado” distrito e
município de Palhoça, que entre si fazem o Governo do Estado
de Santa Catarina e o senhor João da Silva Barbosa. Obriga-se a
aproveitar a área de 1.025.271,75m2, da seguinte forma: abertura
de canais mestres e valas para o necessário escoamento da água,
recuperando assim a zona de banhados; o terreno recuperado será
destinado para a lavoura em geral, a parte não alagadiça se
destinará para a criação de gado bovino, caprino, suíno e cavalar,
com as necessárias instalações, e na quantia de pelo menos 25%
da área recuperada o concessionário deverá fazer
reflorestamento.

CÓDIGO/NOTAÇÃO
Termos de Contratos
TC 1926-1954/19581960

ANO
1958

PÁGINA
63/65

Termos de Contratos
TC 1926-1954/19581960

1958

85

Termos de Contratos
TC 1926-1954/19581960

1960

83/84v
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SOBRENOME, NOME
Barbosa, João da Silva

Bayer, Otto

Berenhauser, Henrique

DESCRIÇÃO DO ASSUNTO
Cópia do Decreto n. 39 de 20/06/1960, que aprova o Termo de
contrato celebrado entre o Governo do Estado de Santa Catarina
e o Sr. João da Silva Barbosa, para a concessão de uma área de
terras, localizadas no lugar denominado “Despraiado”, distrito e
município de Palhoça.
Termo de desistência assinado por Otto Bayer acerca da
concessão de 3.000 hectares de terras devolutas no município de
Araranguá. Dessa área, apenas mediu 750 hectares, cuja medição
foi aprovada por despacho do Governo em 09/01/1926.
Conforme o requerente, tinha direito a medir os restos das terras
concedidas a Nicolau Bley Netto, acontece que Otto Bayer em
seu requerimento de 09/07/1927, declara ter desistido do restante
da concessão do coronel Bley Netto, no município de Itaiópolis,
podendo assim o Governo do Estado dispor dessas áreas
livremente.
Termo de contrato de concessão de uma área de terras localizada
em Morro das Pedras, município de Florianópolis, que entre si
fazem o Governo do Estado de Santa Catarina e o senhor
Henrique Berenhauser. O concessionário obriga-se a aproveitar,
com culturas permanentes ou reflorestamento, a área de
173.185.065 m2. (Publicado DOE de 15/12/1955)

CÓDIGO/NOTAÇÃO
Termos de Contratos
TC 1926-1954/19581960

ANO
1960

PÁGINA
86v

Termos de Contratos
TCA 1914/1927

1927

08/08v

Termos de Contratos
TC 1926-1954/19581960

1955

23/24v
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SOBRENOME, NOME
Bertaso Maia & Cia.

Bertaso, Ernesto F.

Bertaso, Ernesto F.

Bertaso, Maia & Cia.

DESCRIÇÃO DO ASSUNTO
Cópia de informação e do termo de contrato celebrado entre o
Governo do Estado e o Sr. Bertaso Maia & Cia., para os estudos e a
construção da estrada de rodagem do Passo do Goio-En ao Passo
dos Índios, município de Chapecó, na extensão de 30km
aproximadamente, com todas as obras de arte necessárias.
Concessão de 826.389.754m2 de terras devolutas em pagamento ao
serviço contratado, com obrigação de colonizá-las dentro de 10
anos. Por termo firmado em 26/07/1928, entre o Estado e Ernesto F.
Bertaso, sucessor de Bertaso, Maia & Cia, o prazo para colonização
foi prorrogado. As terras tituladas pelo Estado constituem as
Fazendas Rodeio Bonito com 288.203.012m2, e a Fazenda Chapecó
com 538.186.742m2. Detalha a situação dos locais antes e depois da
fundação das Fazendas.
Cópia do termo de desistência e prorrogação do contrato
celebrado entre o Governo do Estado e o Sr. Ernesto F. Bertaso,
sucessor de Bertaso, Maia & Cia.
Cópia do termo de desistência e prorrogação de contrato
celebrado entre o Governo do Estado e o Sr. Ernesto F. Bertaso,
sucessor de Bertado, Maia & Cia.
Cópia de informação e do termo de contrato celebrado entre o
Governo do Estado e Bertaso, Maia & Cia., para os estudos e a
construção da estrada de rodagem do Passo do Goyo-En ao Passo
dos Índios, município de Chapecó, na extensão de 30km
aproximadamente, com todas as obras de arte necessárias.
Concessão de 826.389.754m2. As terras tituladas pelo Estado
constituem as Fazendas “Rodeio Bonito” com 288.203.012m2 e
“Chapecó” com 538.186.741m2. Detalha a situação do local
antes e depois da fundação das colônias.

CÓDIGO/NOTAÇÃO
Termo de Contrato TC
1936

ANO
1921

PÁGINA
319/324

Termo de Contrato TC
1936

1928

39/39v

Termo de Contrato TC
1936

1928

325

Termo de Contrato TC
1936

1921

34/38
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SOBRENOME, NOME
Bertoli, Luiz

Bertoli, Luiz

Bertoli, Luiz

Bittencourt, Octavio Manoel de

DESCRIÇÃO DO ASSUNTO
Cópia de informação e do termo de contrato celebrado entre o
Governo do Estado e o Sr. Luiz Bertoli, para a construção da
estrada de rodagem do Rio das Pombas, desde a Barra até a
“Estrada Geral”, no município de Blumenau, na extensão de
20km, 200m inclusive as pontes de menos de 8m de vão,
pontilhões, bueiros e drenas projetadas. Concessão de
344.173.960m2 e foram tituladas terras em Rio do Sul.
Cópia do termo de contrato celebrado entre o Governo do Estado
e o Sr. Luiz Bertoli, para a construção dos caminhos vicinaes a
margem dos seguintes ribeirões, tributários do Rio d’Oeste:
Ribeirão Café, margem esquerda, 6Km; Ribeirão Fructeira,
margem direita, 6Km; Ribeirão Toca Grande, margem direita,
10Km; Ribeirão Eva, margem esquerda, 8Km; Ribeirão Grande,
margem esquerda, 10Km; Ribeirão Pequeno, margem esquerda,
6Km., na extensão total de 46km aproximadamente.
Cópia do termo de aditamento ao contrato firmado na seção do
Contencioso por Luiz Bertoli, em 3 de janeiro de 1921, para a
construção dos caminhos vicinaes a margem dos seguintes
ribeirões tributários do Rio d’Oeste: Ribeirão Café, Fructeira,
Toca Grande, Herva, Ribeirão Grande e Pequeno, na extensão
total de 46km, aproximadamente.
Cópia de informação e do termo de contrato celebrado entre o
Governo do Estado e o cidadão Octavio Manoel de Bittencourt,
para construção da estrada que ligará a povoação de Limeira a de
Catanduva, na extensão de 28km. Concessão de 134.010.850m2
de terras devolutas nos municípios de Itaiopolis e Cruzeiro.

CÓDIGO/NOTAÇÃO
Termo de Contrato TC
1936

ANO
1920

PÁGINA
182/187

Termo de Contrato TC
1936

1921

188/189

Termo de Contrato TC
1936

1922

190/191

Termo de Contrato TC
1936

1918

223/226
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SOBRENOME, NOME
Bittencourt, Octavio Manoel de

Bittencourt, Octavio Manoel de

Bittencourt, Octavio Manoel de

Bley Netto, Nicolau

Bley Netto, Nicolau

DESCRIÇÃO DO ASSUNTO
Cópia do termo de aditamento ao contrato celebrado entre o
Governo do Estado e o cidadão Octavio Manoel de Bittencourt
para a construção da estrada de ligará a povoação de Limeira a
Catanduva, contrato este que foi lavrado em data de 22 de
novembro de 1918.
Cópia do termo do 2o aditamento ao contrato firmado pelo Sr.
Octavio Manoel de Bittencourt em 22 de novembro de 1918 para
a construção da estrada de rodagem ligando Limeira a Cruzeiro,
de acordo com o despacho exarado pelo Exmo. Sr. Dr.
Governador do Estado em data de 30 de julho de 1921, na
petição no 1.096, do mesmo senhor.
Cópia do termo do 2o aditamento ao contrato firmado pelo Sr.
Octavio Manoel de Bittencourt em 22 de novembro de 1918 para
a construção da estrada de rodagem ligando Limeira a Cruzeiro,
de acordo com o despacho exarado pelo Exmo. Sr. Dr.
Governador do Estado em data de 30 de julho de 1921, na
petição no 1.096, do mesmo senhor.
Cópia de informação e do termo de contrato celebrado entre o
Estado e o coronel Nicolau Bley Netto para concessão de terras
devolutas nos municípios de Canoinhas e Mafra, para fins e
colonização. Concessão de 308.221.739m2 de terras nos
municípios de Itaiopolis e Mafra.
Cópia do termo de contrato celebrado entre o Governo do Estado
e o cidadão Nicolau Bley Netto em virtude dos despachos do
Governo de 21 de julho de 1921, concedendo-lhe diversas glebas
de terras devolutas no município de Itaiopolis para fins de
colonização. Total de 226.106.550m2 de terras devolutas.

CÓDIGO/NOTAÇÃO
Termo de Contrato TC
1936

ANO
1920

PÁGINA
227

Termo de Contrato TC
1936

1921

228

Termo de Contrato TC
1936

1921

229

Termo de Contrato TC
1936

1922

202/206

Termo de Contrato TC
1936

1921

240/241
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SOBRENOME, NOME
Bley Netto, Nicolau

Boabaid, Miguel José

Bolzani, Velocino Salvador

DESCRIÇÃO DO ASSUNTO
Cópia do termo de contrato celebrado entre o Estado e o coronel
Nicolau Bley Netto para a concessão de terras devolutas nos
municípios de Canoinhas e Mafra, para fins de colonização. As
terras que se acham devolutas na zona compreendida entre a
margem direita do Rio Guarani, estrada da Mata, margem direita do
Rio Doutor Hercílio (ex-Itajaí do Norte) e margem esquerda do Rio
Itajaí do Oeste e terras compreendidas nas concessões da
Companhia Colonizadora Hanseática e a Serra do Espigão, nos
municípios de Canoinhas e Mafra.
Termo de contrato de concessão de uma área de terras, localizada
em Barra Gordos, distrito e município de Laguna, que entre si
fazem o Governo do Estado de Santa Catarina e o Sr. Miguel José
Boabaid. Obriga-se a Miguel aproveitar a área de 2.455.835.33 m2,
providenciar a abertura de canais mestres e valos para o necessário
escoamento da água, recuperando assim a zona de banhados. O
terreno recuperado será destinado para a criação de rebanhos
bovinos, caprinos e suínos, noutra parte do terreno recuperado será
destinado a lavoura em geral e na quantia de pelo menos 25% da
área deverá o concessionário fazer um reflorestamento.
Termo de contrato de concessão de uma área de terras localizada no
lugar Roça Grande, distrito de Henrique Lages, município de
Laguna, que entre si fazem o Governo do Estado de Santa Catarina
e o senhor Velocino Salvador Bolzani, com sede na cidade de
Caxias, Estado do Rio Grande do Sul. Área de terras com extensão
de 2.373.579,24m2, com os seguintes confrontantes: ao norte com
terras devolutas, ao sul com terras de marinha respeitados os 33m
da marinha, a leste com terras de Velocino Salvador Bolzani e ao
oeste com terras devolutas requeridas por Lourenço Borges,

CÓDIGO/NOTAÇÃO
Termo de Contrato TC
1936

ANO
1922

PÁGINA
242/243

Termos de Contratos
TC 1926-1954/19581960

1955

20/22

Termos de Contratos
TC 1926-1954/19581960

1958

66/70
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Born, Luiz Adolpho

Brasil, Adalberto Jorge

Brazil Development &
Colonization Company
Brazil Development &
Colonization Company
Brazil Development and
Colonization Company

destinando-se a dita concessão a uma cidade balneária e
reflorestamento.
Cópia do termo de transferência que faz Paulo Pereira dos Anjos,
para o Sr. Luiz Adolpho Born, de 25.000.000m2 de terras ao
preço de 12$000 por hectare.
Termo de contrato de concessão de uma área de terras localizada
em “Despraiado”, distrito de Paulo Lopes, município de Palhoça
que entre si e o Governo do Estado de Santa Catarina e o senhor
Adalberto Jorge Brasil. Obriga-se a aproveitas a área de
996.963.97m2 para fins agrícolas. A área não utilizável para
agricultura deverá ser reflorestada.
Cópia do termo de renovação geral do contrato firmado pela
Brasil Development & Colonization Company e referente às
propriedades de Pepery-Chapecó.
Cópia do termo de compromisso celebrado entre o Governo do
Estado e a Brazil Development and Colonization Company, de
acordo com a Lei no 1.633, de 4 de outubro de 1928.
Cópia de informação e do termo de contrato celebrado entre o
Governo do Estado e a Brazil Development and Colonization
Company, para a venda de terras devolutas. Concessão de
5.765.467.339m2 e com essa área a empresa organizou 4
colônias: Colônia Concórdia (Rio Engano), Colônia Rancho
Grande, Colônia Rio Saudades, e a Colônia Chapecó-Peperí.
Para colonização dessas terras a Companhia contratou serviços
com outras empresas (Sociedade Territorial Mosele, Eberle,
Ahrous & Cia, Empresa Povoadora e Pastoril Theodoro Capelle
& Irmãos, Empresa Chapecó-Peperí Ltda). Detalha a situação
das colônias,

Termo de Contrato TC
1936

1927

250

Termos de Contratos
TC 1926-1954/19581960

1956

42/43v

Termo de Contrato TC
1936

1924

51/53

Termo de Contrato TC
1936

1929

54/55

Termo de Contrato TC
1936

1922

42/50
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SOBRENOME, NOME
DESCRIÇÃO DO ASSUNTO
Brazil Development& Colonization Cópia de informação e do termo de contrato celebrado entre o
Company
Governo do Estado e a Brazil Development& Colonization
Company, para venda de terras devolutas. Com a concessão de
5.765.467.339m2 a concessionária organizou as seguintes
colônias: Colônia Concórdia (Rio Engano) com área de
1.073.582.648m2; Colônia Rancho Grande, em Concórdia com
área de 325.702.000m2; Colônia Rio Saudades, em Chapecó com
área de 913.634.804m2; e Colônia Chapecó –Peperí com
3.425.547.887m2. Para colonização dessas terras a Companhia
contratou serviços com outras empresas. Detalha a situação atual
das colônias.
Brazil Development& Colonization Cópia do termo de renovação geral do contrato firmado pela
Company
Brazil Development & Colonization Company e referente às
propriedades de Pepery-Chapecó.
Brazil Development& Colonization Cópia do termo de compromisso celebrado entre o Governo do
Company
Estado e a Brazil Development and Colonization Companym, de
acordo com a Lei no 1.633, de 4 de outubro de 1928.
Breves Filho, Joaquim
Cópia de informação e do termo de contrato celebrado entre o
Governo do Estado e o engenheiro Joaquim Breves Filho ou
empresa que o mesmo organizar, para a construção de uma nova
cidade no interior do Estado. Concessão de 309.387.541m2 de
terras nas localidades de Rio do Sul, Blumenau, Porto União e
Lages. A concessão foi anulada pelo Estado pelo Decreto 27, de
09/06/1931.
Breves Filho, Joaquim
Cópia do termo de aditamento ao contrato de 14 de outubro de
1918, celebrado entre o Estado e o engenheiro civil Joaquim
Breves Filho.

CÓDIGO/NOTAÇÃO
Termo de Contrato TC
1936

ANO
1922

PÁGINA
305/314

Termo de Contrato TC
1936

1924

315/316

Termo de Contrato TC
1936

1929

317/318

Termo de Contrato TC
1936

1918

153/161

Termo de Contrato TC
1936

1921

162/163
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SOBRENOME, NOME
Breves Filho, Joaquim

Breves Filho, Joaquim

Breves, Wenceslau

Breves, Wenceslau

DESCRIÇÃO DO ASSUNTO
Cópia do termo de 2o aditamento celebrado entre o Governo do
Estado e o engenheiro Joaquim Breves Filho, de seu contrato de
14 de outubro de 1918, para a construção de uma nova cidade no
interior do Estado.
Cópia do termo de 3o aditamento ao contrato celebrado entre o
Governo do Estado e o Sr. engenheiro Joaquim Breves Filho, em
14 de outubro de 1918, para a construção de uma nova cidade no
interior do Estado.
Cópia de informação e do termo de contrato celebrado entre o
Governo do Estado e o Sr. Wenceslau Breves, para a construção
da estrada de rodagem do km 78 a Xanxerê, em continuação da
estrada Cruzeiro - Xanxerê e do Passo dos Índios a Xanxerê, em
continuação da estrada Gion-Em – Passo dos índios, na extensão
de 90km, aproximadamente. Concessão de 433.773.401m2 para
o concessionário Wenceslau Breves que as transferiu para
Demosthenes Bornhausen. Proprietário atual de 278.303.520m2
é Arthur Formighieri, terras situadas no município de Caçador
(Colônia Marechal Hindenburg). Detalha o estado em que se
encontram as áreas concedidas.
Cópia do termo de transferência de contrato firmado pelo Sr.
Wenceslau Breves, em 15 de outubro de 1925, para a construção
da estrada de rodagem do km 78 a Xanxerê, em continuação da
estrada Cruzeiro – Xanxerê, em continuação da estrada Cruzeiro
– Xanxerê, e do Passo dos Índios a Xanxerê, em continuação da
estrada Goin-En – Passo dos Índios, na extensão de 90km,
aproximadamente.
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SOBRENOME, NOME
Cardoso, Antônio Manoel

Cardoso, Antônio Manoel

Carvalho, Leonor

DESCRIÇÃO DO ASSUNTO
Termo de contrato de concessão de terras localizada em Sanga
D´Anta, distrito de Passo do Sertão, município de Araranguá,
que entre si fazem o Governo do Estado de Santa Catarina e o
senhor Antônio Manoel Cardoso. Obriga-se a aproveitar a área
de 1.195.673.74m2 da seguinte forma: abertura de canais mestres
e valos para o necessário escoamento da água, recuperando assim
a zona de banhados; a abertura de uma estrada com mais ou
menos 2km; área destinada após sua recuperação para a lavoura
em geral; construção de casas para colonos e paios para a
produção; na quantia de pelo menos 25% da área recuperada
deverá fazer reflorestamento. (Publicado no DOE de 31/12/1956)
Termo de contrato de concessão de terras localizadas em Sanga
D’Anta, distrito de Passo do Sertão, município de Araranguá,
que entre si fazem o Governo do Estado de Santa Catarina e o
senhor Antônio Manoel Cardoso. Obriga-se a aproveitar a área
de 1.195.673.74m2 da seguinte forma: abertura de canais mestres
e valos para o necessário escoamento da água, recuperando assim
a zona de banhados; a abertura de uma estrada com mais ou
menos 2km; área destinada após sua recuperação para a lavoura
em geral; construção de casas para colonos e paios para a
produção; na quantia de pelo menos 25% da área recuperada
deverá fazer reflorestamento. (Publicado no DOE de 31/12/1956)
Termo de contrato de concessão de uma área de terras localizada
em Torneio, distrito e município de Jaguaruna que entre si fazem
o Governo do Estado de Santa Catarina e a Sra. Leonor
Carvalho. Obriga-se a colaborar com os poderes públicos
compreendendo a destinação de várias áreas em lugar
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Colin, Celso Romeu

Companhia Colonização e
Indústria de Santa Catarina

Companhia da Estrada de Ferro
São Paulo – Rio Grande

conveniente, para a construção de um posto de puericultura, uma
igreja, um parque florestal, uma escola, um posto de saúde e um
jardim. A urbanização da área concedida, com a abertura de ruas
ou avenidas. (Publicado no DOE de 23/09/1958)
Termo de contrato de concessão de uma área de terras localizada
em Cubatão Grande, distrito de Saí, município de São Francisco
do Sul, que entre si fazem o Governo do Estado de Santa
Catarina e o Senhor Celso Romeu Colin. O concessionário
obriga-se a aproveitar a área de 1.734.661.80m2 com a abertura
de canais mestres e valos para o necessário escoamento da água,
recuperando assim a zona de banhado. O terreno recuperado será
destinado para a criação de rebanhos bovinos, caprinos e suínos,
noutra parte do terreno recuperado será destinado a lavoura em
geral e na quantia de pelo menos 25% da área deverá o
concessionário fazer um reflorestamento. Providenciará a
abertura de uma estrada com mais ou menos 3km, na proporção
que for recuperando a área. (Publicado DOE de 17/02/1956)
Cópia do termo de desistência do direito que a Companhia
Colonização e Indústria de Santa Catarina possa ter ao excesso
encontrado pela verificação, nos terrenos da concessão conhecida
por sesmaria dos Muniz, e que se acha encruzada em terrenos
pertencentes à mesma Companhia.
Termo de reconhecimento de direito a aprovação de medições, em
favor da Companhia da Estrada de Ferro São Paulo – Rio Grande,
por seu Procurador Marcelino Nogueira, firmado pelo Secretário
Geral em exercício Fúlvio Cariolano Aducci e o Diretor da
Diretoria de Terras, Antônio Maria Barroso Pereira, que havendo a
Companhia medido e demarcado a margem esquerda da linha férrea
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Companhia da Estrada de Ferro
São Paulo – Rio Grande

Construtora e Colonizadora OesteCatarinense Ltda

Dahne, Eugenio

do Uruguai, na comarca de Campos Novos, as terras devolutas
compreendidas em sua concessão, no lugar Rio Caçador, Rio das
Antas e Rio das Pedras, com área de 28.405 hectares; Lageado do
Veado com área de 429 hectares; Herval com área de 1.747 hectares
e Rio Leão e Pelotas com a área de 53.643 hectares, perfazendo
toda a área de 84.226 hectares, com as divisas e confrontações
constantes dos memoriais e plantas arquivadas nesta secretaria.
Termo de aditamento ao termo lavrado em 15 de abril de 1916,
assinado entre o Governo do Estado e a Companhia da Estrada de
Ferro São Paulo – Rio Grande, representada pelo Sr. Nereu Ramos,
a fim de elevar a 85.256 hectares a área medida para a Companhia,
visto ter deixado de incluir na medição feita no Herval, a área de
1.030 hectares, elevando-se assim a soma ali medida a 2.777
hectare e o total para 85.256 hectares.
Cópia do termo de modificações dos contratos de 15 de novembro
de 1919, 13 de julho de 1920 e respectivos aditamentos,
convencionados entre o Governo do Estado de Santa Catarina e a
Empresa Construtora e Colonizadora Oeste-Catarinense Limitada,
concessionária de José Rupp e do contrato celebrado em 7 de
outubro de 1921.
Cópia do termo de contrato celebrado entre o Governo do Estado e
o engenheiro Eugenio Dahne, em virtude da concessão feita por
despacho do Exmo. Dr. Governador do Estado, de 31 de janeiro de
1920, nos termos do no 6 da resolução no 439 de 11 de outubro de
1899, concedendo ao referido engenheiro Eugenio Dahne 30.000
hectares de terras devolutas, por compra ao Estado, na margem
direita do Rio Uruguai e entre os seus rios afluentes, nos municípios
de Cruzeiro e Chapecó para o fim de colonizá-las com colonos
nacionais e estrangeiros e para adaptá-las a indústria agropecuária.
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SOBRENOME, NOME
Dahne, Eugenio

Dahne, Eugenio

Fedessen, Pedro Christiano

Fiomaget, Albert

DESCRIÇÃO DO ASSUNTO
Cópia do termo de aditamento ao contrato celebrado entre o
Governo do Estado e o engenheiro Eugenio Dahne em virtude da
concessão que lhe foi feita pelo Governo, de 30.000 hectares de
terras lavrado nesta seção do Contencioso, no dia 10/02/1920.
Termo de transferência do contrato, engenheiro Eugenio Dahne,
assinado na seção do Contencioso do Tesouro do Estado em
10/02/1920, registrado á fls. 143 do livro no e folhas seguintes e
respectivo aditamento á fls. 148 e verso do mesmo livro lavrado
em 28/02/1920, ao outorgado engenheiro Carlos Kruel,
representado pelo seu bastante procurador Dr. João Dahne,
autorizado pelo ofício da Secretaria da Fazenda, Obras Públicas e
Agricultura, no 3.635 de 17/09/1920.
Termo de contrato exigido pelo art. 1º. do Decreto n. 335, de
18/09/1907, comprometendo os senhores Pedro Christiano
Fedessen, Gustavo Salinger, Paulo Zimmermann e Carlos
Jansen, representados por seu Procurador Pedro Christiano
Fedessen, a cumprir todas as obrigações nele estabelecidas e
gozando das vantagens que lhes proporciona art. 2º. e seus
parágrafos, ficando estabelecida a gratificação de um conto e
duzentos mil réis anuais, ao fiscal nomeado pelo Governo,
importância essa que se obrigam a recolher ao Tesouro do
Estado.
Cópia do termo do 3o aditamento ao contrato celebrado em 8 de
junho de 1920 entre o Estado e Jean Knatz, transferido em data
de 5 de janeiro de 1921 a Albert Fiomaget ou a Sociedade que
organizar, para a construção de um porto no Rio Palmital e de 3
estradas de rodagens no município de São Francisco.
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SOBRENOME, NOME
Fiomaget, Albert

Firma Campos & Cia Ltda

Fromaget, Albert

DESCRIÇÃO DO ASSUNTO
CÓDIGO/NOTAÇÃO
Cópia do termo de transferência do contrato assinado entre o
Termo de Contrato TC
Governo do Estado e Jean Knatz, a 8 de junho do ano de 1920,
1936
para a construção de um porto no Rio Palmital e três estradas de
rodagem no município de São Francisco, que faz Jean Knatz e
Albert Fiomaget ou Sociedade que organizar.
Termo de contrato de concessão de uma área de terras localizada
Termos de Contratos
no lugar denominado “Morro dos Conventos”, distrito e
TC 1926-1954/1958município de Araranguá, que entre si fazem o Governo do Estado
1960
de Santa Catarina e a Firma Campos & Cia Ltda, com sede na
cidade de Araranguá. Área destinada de 2.487.382.735m2 , com
as seguintes confrontações: ao norte com terras devolutas e as
terras legitimadas de Campos & Cia Ltda e os peraus do Morro
dos Conventos e as terras documentadas de Manoel Valentim
Loureiro, ao sul com as terras de marinha e o oceano atlântico, a
leste com o Rio Araranguá, respeitando os 33m das terras de
marinha, e ao oeste com o Arroio da Ronda, margem esquerda,
destinando-se a dita concessão a ampliar a “cidade balneária” e
respectivo núcleo de veraneio que a firma contratante mantém
naquele lugar.
Cópia do termo de transferência do contrato assinado entre o
Termo de Contrato TC
Governo do Estado e Jean Knatz, a 8 de junho do ano de 1920,
1936
para a construção de um porto no Rio Palmital e três estradas de
rodagem no município de São Francisco, que faz Jean Knatz a
Albert Fromaget ou a sociedade organizar.
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SOBRENOME, NOME
Gaertner, Victor

Gaertner, Victor

Gaertner, Victor

Gallois, Emílio

Gallois, Emílio

DESCRIÇÃO DO ASSUNTO
Cópia de informação e do termo de contrato celebrado entre o
Governo do Estado e o cidadão Victor Gaertner, ou empresa que
organizar, para a construção de uma estrada de rodagem entre a
Barra do Trombudo e a povoação do Corisco no município de
Curitibanos. Concessão de 539.465.363m2, proprietários
Companhia Salinger S.A, sucessora de Victor Gaertner. As terras
dessa concessão estão situadas no município de Rio do Sul.
Cópia do termo de aditamento do contrato firmado pelo cidadão
Victor Gaertner, em 28/02/1919, para a construção da estrada de
rodagem “Trombudo-Corisco”, dando nova redação as cláusulas
4a e 10a do referido contrato.
Cópia do termo do 2o aditamento ao contrato celebrado com o Sr.
Victor Gaertner, em 28/02/1919, para a construção da estrada de
rodagem ligando a Barra do Rio do Trombudo a Povoação do
Corisco, no município de Curitibanos.
Cópia de informação do termo de contrato celebrado entre o
Governo do Estado de Santa Catarina e o cidadão Emílio Gallois
(francês), para a construção da estrada que ligará a estação do
Herval (Estrada de Ferro São Paulo – Rio Grande do Sul) a
povoação do mesmo nome. Concessão de 108.476.272m2 e
partes tituladas a Rodolfo Rupp, José B. Rosa e Henrique Rupp
Junior.
Cópia do termo de aditamento ao contrato firmado entre o
Governo do Estado e o cidadão Emílio Gallois, em 24 de outubro
de 1918, para a construção da estrada de rodagem que ligará a
estação do Herval (Estrada de Ferro São Paulo – Rio Grande do
Sul) a povoação de mesmo nome.
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SOBRENOME, NOME
Galois, Emílio

Galois, Emílio

Goulart, Galdino Fernandes

Goulart, Marcos Fernandes

DESCRIÇÃO DO ASSUNTO
Cópia de informação e do termo de contrato celebrado entre o
Governo do Estado de Santa Catarina e o cidadão Emílio Galois
(francês), para a construção da estrada que ligará a Estação do
Herval (Estrada de Ferro São Paulo a Rio Grande) a povoação do
mesmo nome. Concessão de 108.476.272m2 de terras devolutas
obrigando a colonizar no prazo de 2 anos, as terras situadas nos
municípios de Cruzeiro e Canoinhas.
Cópia do termo de aditamento ao contrato firmado entre o Governo
do Estado e o cidadão Emílio Galois, em 24 de outubro de 1918,
para a construção da estrada de rodagem que ligará a estação do
Herval (Estrada de Ferro São Paulo a Rio Grande) a povoação do
mesmo nome.
Termo de contrato de concessão de uma área de terras localizada
em Itapirubá, distrito e município de Laguna, que entre si fazem o
Governo do Estado de Santa Catarina e o senhor Galdino Fernandes
Goulart. Fica o senhor Galdino a colaborar com os poderes públicos
a destinação de várias áreas, em lugar conveniente, para a
construção de uma escola, jardim, parque, posto de saúde, escola
rural e igreja. A urbanização da área concedida, com a abertura de
ruas ou avenidas, com indicação na planta de aproveitamento.
Termo de contrato celebrado entre o Governo do Estado de Santa
Catarina e o senhor Marcos Fernandes Goulart. Obriga-se a
colaborar com os poderes públicos compreendendo a destinação de
várias áreas em lugar conveniente, para a construção de um posto de
puericultura, uma igreja, um parque florestal, uma escola, um posto
de saúde, um jardim e depósito de água potável. A urbanização da
área concedida, com a abertura de ruas ou avenidas. (Publicado no
DOE de 21/08/1957)
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SOBRENOME, NOME
Goulart, Zélia Maria de Siqueira

Governo Municipal de Palhoça

Governo Municipal de São José

DESCRIÇÃO DO ASSUNTO
Termo de contrato de concessão de uma área de terras localizada
em Praia do Gi – Itapirubá, distrito e município de Laguna, que
entre si fazem o Governo do Estado de Santa Catarina e a senhora
Zélia Maria de Siqueira Goulart. Fica a senhora Zélia a colaborar
com os poderes públicos a destinação de várias áreas em lugar
conveniente, para a construção de uma escola, jardim, parque, posto
de saúde, escola rural e igreja. A urbanização da área concedida,
com a abertura de ruas ou avenidas.
Retificação do acordo que estabeleceram na reunião de 10/08/1920,
os Superintendentes Municipais dos municípios de São José e
Palhoça, Presidentes e membros dos respectivos Conselhos
Municipais, com assistência de membros da 1ª. e 7ª. Comissão do
Congresso do Estado e do Diretor de Terras, Colonização e
Agricultura e sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Hercílio Pedro da
Luz, vice-governador em exercício, em virtude de que resolveram
acordar na modificação de algumas disposições do Decreto n.
1.333, de 23/02/1920, quanto os limites entre os municípios de São
José e Palhoça.
Retificação do acordo que estabeleceram na reunião de 10/08/1920,
os Superintendentes Municipais dos municípios de São José e
Palhoça, Presidentes e membros dos respectivos Conselhos
Municipais, com assistência de membros da 1ª. e 7ª. Comissão do
Congresso do Estado e do Diretor de Terras, Colonização e
Agricultura e sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Hercílio Pedro da
Luz, vice-governador em exercício, em virtude de que resolveram
acordar na modificação de algumas disposições do Decreto n.
1.333, de 23/02/1920, quanto os limites entre os municípios de São
José e Palhoça.
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SOBRENOME, NOME
Guimarães, Antonio José da Silva

Guimarães, Antonio José da Silva

Guimarães, Antonio José da Silva

DESCRIÇÃO DO ASSUNTO
Cópia de informação e do termo de contrato celebrado entre o
Governo do Estado de Santa Catarina e o Sr. Comendador
Antonio José da Silva Guimarães (português), ou empresa que
organizar, para fins de colonização de terras devolutas no vale do
Rio Itajaí Mirim, município de Brusque. Concessão de
200.000.000m2. O Sr. Antônio contratou com o Governo a
compra de 60.000 hectares de terras devolutas para colonização,
iniciando os serviços de medição e demarcação das mesmas,
mais tarde o Estado rescindiu o contrato concedendo-lhe em
05/07/1923, 20.000 hectares de terras no Alto Rio Itajaí-Mirim,
distrito de Nilo Peçanha, município de Brusque, a título de
indenização. Atualmente, o Sr. Constancio Krummel, é
proprietário de 15.000 hectares que adquiriu por compra do Sr.
Antônio, e Raul Oscar Wendhausen, dos 5.000 hectares
restantes. Essa gleba de 15.000 hectares constitui a Fazenda Boa
Esperança e está sendo colonizada pelo Sr. Krummel. Detalha a
situação anterior e posterior à fundação da colônia.
Termo de rescisão do contrato de 5/06/1922, que assinou o
Comendador Antonio José da Silva Guimarães (português) na
seção do Contencioso do Tesouro do Estado em virtude do
despacho do Governo, de 3/06/1922, concedendo-lhe 60.000
hectares de terras devolutas no vale do Rio Itajaí Mirim,
município de Brusque para fins de colonização.
Termo de aditamento ao termo de rescisão de contrato de
5/06/1922, que assinou o Comendador Antonio da Silva
Guimarães (português) na seção do Contencioso do Tesouro do
Estado em virtude do despacho do Governo, de 3/06/1922,
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Guimarães, Antonio José da Silva

Guimarães, Antonio José da Silva

Guimarães, Antonio José da Silva

concedendo-lhe 60.000 hectares de terras devolutas. Obriga-se o
Sr. Antônio a entregar ao Estado todas as plantas, cadernetas etc,
referentes às medições feitas, bem assim, todo o material de
construção empregado pelo contratante nos serviços de estradas e
constantes da relação.
Cópia de informação e do termo de contrato celebrado entre o
Governo do Estado de Santa Catarina e o Sr. comendador
Antonio José da Silva Guimarães (português), ou empresa que
organizar, para fins de colonização de terras devolutas no vale do
Rio Itajaí Mirim, no município de Brusque, conforme despacho
do Governo, de 3 de junho de 1922. Concessão de
200.000.000m2 e atualmente o Sr. Constancio Krummel é
proprietário de 15.000 hectares que adquiriu por compra do Sr.
Antônio José Guimarães, e Raul Oscar Wendhausen dos 5.000
hectares restantes. A gleba de 15.000 hectares constituí a
Fazenda Boa Esperança e está localizada no Alto Rio Itajaí
Mirim, distrito de Nilo Peçanha, município de Brusque.
Cópia do termo de rescisão do contrato de 5 de junho de 1922,
que assinou o comendador Antonio José da Silva Guimarães na
seção do Contencioso de Tesouro do Estado em virtude do
despacho do Governo, de 3 de junho de 1922, concedendo-lhe
60.000 hectares de terras devolutas no vale do Rio Itajaí Mirim,
município de Brusque, para fins de colonização.
Cópia do termo de aditamento ao termo de rescisão do contrato
de 5 de junho de 1922, que assinou o comendador Antonio José
da Silva Guimarães na seção do Contencioso do Tesouro do
Estado em virtude do despacho do Governo, de 3 de junho de
1922, concedendo-lhe 60.000 hectares de terras devolutas.
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SOBRENOME, NOME
Hromatka, Oscar

Hromatka, Oscar

Knatz, Jean

Knatz, Jean

DESCRIÇÃO DO ASSUNTO
Cópia do termo de contrato celebrado entre o Governo do Estado
e o cidadão Oscar Hromatka para a construção da estrada de
rodagem ligando a estrada do Ribeirão do Molha com a do
Ribeirão Gustavo, distrito de Massaranduba, município de
Blumenau, na extensão de 26 quilômetros, aproximadamente,
com todas as obras de arte necessárias.
Cópia do termo de aditamento ao contrato firmado por Oscar
Hromatka em 24/05/1920, para a construção da estrada de
rodagem do Ribeirão da Molha ao Ribeirão Gustavo. Havendo
falecido o signatário do contrato Sr. Oscar Hromatka, assumirá a
responsabilidade do mesmo o Sr. Alberto Ravache.
Cópia de informação e do termo de contrato celebrado entre o
Governo do Estado e Jean Knatz (francês) para a construção de
um porto no Rio Palmital, município de São Francisco e
continuação de três estradas de rodagem. Concessão de
272.941.299m2 ao concessionário Jean Knatz e transferidas em
05/01/1921 a Empresa Industrial Agrícola Palmital Ltda,
proprietários os srs. Paix e Fiomaget (franceses) e Durval Wolf
(brasileiro). Com as terras situadas no município de São
Francisco, a empresa organizou as colônias Palmital e São João.
Detalha a situação do local antes e depois da colonização.
Cópia do termo de aditamento ao contrato celebrado a 8 de junho
de 1920, entre o Governo do Estado e Jean Knatz, para a
construção de um porto no Rio Palmital e três estradas, no
município de São Francisco.
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SOBRENOME, NOME
Knatz, Jean

Knatz, Jean

Knatz, Jean

Knatz, Jean

DESCRIÇÃO DO ASSUNTO
Cópia do termo de aditamento ao contrato celebrado a 8 de junho
de 1920, entre o Governo do Estado e Jean Knatz, para a
construção de um porto no Rio Palmital e três estradas, no
município de São Francisco.
Cópia do termo do 3o aditamento ao contrato celebrado em 8 de
junho de 1920 entre o Estado e Jean Knatz, transferido em data 5
de janeiro de 1921 a Albert Fromaget ou a Sociedade que
organizar, para a construção de um porto no Rio Palmital e de 3
estradas de rodagem, no município de São Francisco.
Cópia do termo de aditamento ao contrato celebrado a 8 de junho
de 1920, entre o Governo do Estado e Jean Knatz, para a
construção de um porto no Rio Palmital e três estradas incluindo
cláusula.
Cópia de informação e do termo de contrato celebrado entre o
Governo do Estado e Jean Knatz (francês) para a construção de
um porto no Rio Palmital, município de São Francisco e
construção de três estradas de rodagem. Concessão de
272.941.299m2 terras devolutas com obrigação de iniciar a
colonização. Em 05/01/1921 Jean Knatz transferiu o contrato a
Empresa Industrial Agrícola Palmital Ltda, que tem como sócios
os srs. Paix e Fiomaget, franceses, e Durval Wolf, brasileiro. As
terras recebidas estão situadas nos municípios de São Francisco,
Canoinhas, Campos Novos e Curitibanos. A Empresa organizou
as Colônias Palmital e São João. Detalha a situação do local
antes e depois da colonização.
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SOBRENOME, NOME
Knatz, Jean

Knatz, Jean

Knatz, Jean

Kneib, Pedro

Kneib, Pedro

DESCRIÇÃO DO ASSUNTO
Cópia do termo de aditamento ao contrato celebrado a 8 de junho
do ano de 1920, entre o Governo do Estado e Jean Knatz, para a
construção de um porto no rio Palmital e três estradas, no
município de São Francisco.
Cópia do termo de aditamento ao contrato celebrado a 8 de junho
do ano de 1920, entre o Governo do Estado e Jean Knatz, para a
construção de um porto no Rio Palmital e três estradas no
município de São Francisco.
Cópia do termo de aditamento ao contrato celebrado a 8 de junho
de 1920, entre o Governo do Estado e Jean Knatz, para a
construção de um porto no Rio Palmital e três estradas no
município de São Francisco.
Cópia de informação e do termo de contrato celebrado entre o
Governo do Estado e o cidadão Pedro Kneib para construção de
caminho de penetração e de comunicação carroçáveis nas linhas
coloniais: Iton com 10km, Canoas com 7km, Taboão [?]km,
Salto do Pilão com 7km, Pedras com 6km, Ribeirão Esperança
com 4km, Ribeirão Lontras e Lorentino com 5km, tudo no
município de Blumenau. Concessão de 134.140.105m2 nos
municípios de Blumenau e Rio do Sul.
Cópia do termo de aditamento do contrato firmado por Pedro
Kneib, em 26/09/1919, para construção de diversas linhas
coloniais, no município de Blumenau
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SOBRENOME, NOME
Kruel, Carlos

Lage, Henrique

Lage, Henrique

DESCRIÇÃO DO ASSUNTO
Cópia de informação sobre o contrato de uma concessão de
172.259.378m2 de 10/02/1920, Eugenio Dahne obrigou-se a
colonização, dentro de 15 anos, as terras devolutas que
adquirisse. Por aditamento de 08/09/1920, esse contrato foi
transferido a Carlos Kruel. Cópia do Decreto n. 54 de
30/09/1931, que anula as concessões feitas a Frederico J.
Logemann, tituladas em 28/07/1920, compreendendo uma área
de 804.450m2 de terras situadas no lugar denominado Ilha
Redonda; a João Dahne, titulada em 28/07/1920, compreendendo
uma área de 500.000m2 de terras situadas no lugar Lageado da
Prata; a Axiris Horn Ferro, titulada em 28/07/1920,
compreendendo uma área de 630.000m2 de terras situadas no
lugar Taquarassú, todos no município de Chapecó, cancelados os
respectivos títulos, revertendo as mesmas terras ao domínio do
Estado.
Termo de contrato celebrado entre o Governo do Estado de Santa
Catarina e o Sr. Henrique Lage, para a aquisição de terras
devolutas. O Estado de Santa Catarina concede ao industrial,
terras situadas na Serra Geral, perto do lugar de confrontações
dos municípios de Imbituba, Imaruí e Palhoça, ou em lugares
outros até perfazer a área referida. * Por decreto de 31/10/1944,
n. 255, publicado no DOE de 06/11/1944, foi declarado nulo e
nenhum efeito a concessão de que trata o presente termo de
contrato.
Cópia de informação e do termo de contrato celebrado entre o
Governo do Estado e o Sr. Henrique Lage, brasileiro, capitalista
e residente na Capital da República, representado pelo seu
bastante procurador neste Estado Sr. Oscar Rosas, para fins de
aquisição condicional, por compra ao Estado, de terras devolutas
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Lage, Henrique

Lage, Henrique

Lage, Henrique

Lemos, José Athanasio de Liz

próprias para manutenção de reservas de gado bovino destinados
ao estabelecimento frigorífico a fundar pelo mesmo contratante,
no município de Laguna ou outro neste Estado. Concessão de
196.076.199m2
Cópia do termo de aditamento ao contrato celebrado entre o
Governo do Estado e o Sr. Henrique Lage, a 28 de novembro de
1919, para fins de aquisição condicional por compra ao Estado,
de terras devolutas próprias para manutenção da reserva de gado
bovino destinados ao estabelecimento frigorífico a fundar pelo
mesmo contratante, no município de Laguna ou outro neste
Estado.
Cópia do termo de aditamento ao contrato celebrado entre o
Governo do Estado e o Sr. Henrique Lage, por seu procurador
Oscar Rosas, para fins de aquisição condicional, por compra ao
Estado de terras devolutas próprias para manutenção de reserva
de gado bovino destinados ao estabelecimento frigorífico a
fundar pelo mesmo contratante, no município de Laguna ou
outro neste Estado.
Cópia do termo de contrato celebrado entre o Governo do Estado
e o industrial Sr. Henrique Lage, para aquisição de terras
devolutas, situadas na Serra Geral, perto do lugar de
confrontação dos municípios de Imbituba, Imaruí e Palhoça.
Cópia de informação e do termo de contrato celebrado entre o
Governo do Estado e o Sr. José Athanasio de Liz Lemos, para a
construção da estrada de rodagem de Rio Bonito à estrada do Rio
do Sul-Perimbó, na extensão de 50km, aproximadamente,
inclusive todas as obras de arte necessárias. Concessão de
221.513.137m2 para que o concessionário construa a estrada de
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Lira, Otto João

Luz, Saturnino da Cunha

Mendel, Bona & Cia.

rodagem do Rio Perimbo. Foram tituladas várias áreas de terras
nos municípios de Lages, Curitibanos, Bom Retiro e Canoinhas.
A área de 100.992.727m2 , no lugar Tambeiro, distrito de
Papanduva, no município de Canoinhas teve o seu título
cancelado pelo Decreto n. 19, de 26/04/1935.
Termo de contrato de concessão de uma área de terras localizada
em Rio Weiser, distrito de Apiúna, município de Indaial, que
entre si fazem o Governo do Estado de Santa Catarina e o senhor
Otto João Lira. Obriga-se a aproveitar a área de 1.170.000.00m2
da seguinte forma: 30 hectares serão destinados às pastagens para
a criação dos rebanhos bovinos, caprinos, suínos e outros animais
necessários; 30 hectares serão destinados para a lavoura em
geral; e os 57 hectares restantes serão destinados para o
reflorestamento.
Cópia de informação e do termo de contrato celebrado entre o
Governo do Estado e o Sr. Saturnino da Cunha Luz, para
aquisição por compra ao Estado, até 10.000 hectares de terras,
situadas no lugar “Taquaras Verde”, nos municípios de Porto
União e Cruzeiro, entre os rios Jangada e Peixe, para fins de
colonização e outras indústrias nos termos do despacho do
Governo datado de 5 de fevereiro de 1921.Concessão de
213.710.824m2 para o Sr. Saturnino e transferidas para a firma
Schwerin, Coelho & Cia (02/09/1922), que sucedeu Irmãos
Coelho Ltda.
Cópia do termo de contrato celebrado entre o Governo do Estado
e os senhores Mendel, Bona & Cia., para a construção de duas
estradas e uma ponte no município de Blumenau.
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SOBRENOME, NOME
Mendel, Bona & Cia.

Mendel, Bona & Cia.

Mendel, Bona & Cia.

Mendel, Ernesto

DESCRIÇÃO DO ASSUNTO
Cópia do termo de aditamento ao contrato firmado em 27 de
outubro de 1919 entre o Estado e os senhores Mendel, Bona & Cia.,
para a construção de duas estradas no município de Blumenau,
sendo uma no Ribeirão do Cunha e outra no Braço do Rio do Cedro
e uma ponte sobre o Rio do Cedro, no lugar “Encruzilhada do
Cedro”.
Cópia do termo de contrato celebrado entre o Governo do Estado e
os senhores Mendel, Bona & Cia., para a construção de duas
estradas e uma ponte no município de Blumenau.
Cópia do termo de aditamento ao contrato firmado em 27 de
outubro de 1919 entre o Estado e os senhores Mendel, Bona & Cia.,
para a construção de duas estradas no município de Blumenau,
sendo uma no Ribeirão do Cunha a outra no braço do Rio do Cedro
e uma ponte sobre o Rio Cedro, no lugar “Encruzilhada do Cedro”.
Cópia de informação e do termo de contrato celebrado entre o
Governo do Estado e os senhores Ernesto Mendel e José Bona, para
a construção de uma estrada de rodagem ligando a atual estrada de
rodagem do Rio do Cedro, que chega até ao Ribeirão Herta, com
Rio Preto, e mais uma estrada que partindo de um ponto
determinado da referida estrada em projeto, siga pela margem
esquerda do Rio Benedicto Novo, até encontrar a estrada de
rodagem do Ribeirão Santa Maria, tudo no município de Blumenau.
Concessão de 518.426.349m2, concessionários Ernesto Mendel
(alemão), Alfredo Luz (brasileiro), José Bona (italiano), Germano
Bona (italiano) e João Longo (italiano). Formaram colônias
administradas por diferentes colonizadores: Empresa Colonizadora
Bona & Cia, Empresa Heimat, Sociedade da Palmeira, Germano
Bona e Luiz Bertoli.
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SOBRENOME, NOME
Mendel, Ernesto

Nardi, Rizzo, Simão & Cia.

Netto, Nicolau Bley

DESCRIÇÃO DO ASSUNTO
Cópia de informação e do termo de contrato celebrado entre o
Governo do Estado e os senhores Ernesto Mendel e José Bona,
para a construção de uma estrada de rodagem, ligando a atual
estrada de rodagem do Rio Cedro, que chega até ao Ribeirão
Herta, com o Rio Preto, e mais uma estrada que partindo de um
ponto determinado da referida estrada em projeto, siga pela
margem esquerda no Rio Benedito Novo, até encontrar a estrada
de rodagem do Ribeirão Santa Maria, tudo no município de
Blumenau. Concessão de 518.426.349m2 de terras devolutas a
Ernesto Mendel (alemão), Alfredo Luz (brasileiro), Jose Bona
(italiano), Germano Bona (italiano) e João Longo (italiano), com
obrigação de colonizá-las. Detalha o estado em que se encontram
as terras concedidas.
Cópia de informação e do termo de contrato celebrado entre o
Governo do Estado e Nardi, Rizzo, Simão & Cia., para a
construção da estrada de rodagem que partindo das terras
concedidas a Luce Rosa & Cia. se dirija em direção ao Rio Irany
na extensão de 30km, inclusive todas as obras de arte
necessárias. Concessão de 458.866.473m2 para a Colônia Rio
Branco, situada nos municípios de Concórdia e Chapecó, nas
margens do Rio Irani. Existem duas povoações na colônia: Nova
Milão e Anita Garibaldi.
Cópia do termo de contrato entre o Governo do Estado e o
cidadão Nicolau Bely Netto em virtude dos despachos do
Governo de 21 de julho de 1921, concedendo-lhe diversas glebas
de terras devolutas no município de Itaiopolis para fins de
colonização. Total de 226.106.550m2 de terras devolutas.
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SOBRENOME, NOME
Neves, Manoel Augusto

Neves, Manoel Augusto

O’Donnell, José

Oliveira, Schlemm Cia.

DESCRIÇÃO DO ASSUNTO
Cópia de informação e do termo de contrato celebrado entre o
Governo do Estado e os senhores Manoel Augusto Neves e Manoel
José Soares Pereira, para a construção da estrada de rodagem de
Lages a Coxilha Rica, a partir da cidade de Lages até a margem do
Rio Pelotinhas (Coxilha Rica) – (1o trecho) na extensão de 45km,
aproximadamente, inclusive as obras de arte que forem necessárias.
Concessão de 102.437.473m2 de terras no município de Lages.
Cópia do termo de aditamento ao contrato celebrado em 9 de
setembro de 1921, entre o Estado e os senhores Manoel Augusto
Neves e Manoel José Soares Pereira, para a construção da estrada
de rodagem de Lages a Coxilha Rica, a partir da cidade de Lages até
a margem do Rio Pelotinhas (1o trecho), na extensão de 45km,
aproximadamente.
Cópia de informação e do termo de contrato celebrado entre o
Governo do Estado e o cidadão José O’Donnell, para aquisição por
compra ao Estado até 30.000 hectares de terras no município de
Araranguá, dentre as que já estejam ocupadas por intrusos e que já
tenham sido concedidas pelo Estado a outrem, ressalvados os
direitos de terceiros. Concessão de 194.118.637m2 para o
concessionário colonizar no prazo de 10 anos.
Termo de contrato exigido pelo art. 1º. do Decreto n. 335, de
18/09/1907, comprometendo a firma Oliveira, Schlemm Cia.,
representada pelo seu sócio, Procópio Gomes de Oliveira -se a
cumprir todas as obrigações nele estabelecidas e gozando das
vantagens que lhes proporciona o art. 2º. e seus parágrafos, ficando
estabelecida a gratificação de um conto e duzentos mil réis anuais,
ao fiscal nomeado pelo Governo, importância essa que se obrigam a
recolher ao Tesouro do Estado.
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SOBRENOME, NOME
Paladini, Edú

Pereira, Placido Conrado

Poeta, Carlos Napoleão

DESCRIÇÃO DO ASSUNTO
Termo de contrato de concessão de uma área de terras localizada
em Campo Bom, distrito de município de Jaguaruna, que entre si
fazem o Estado de Santa Catarina e o senhor Edú Paladini. Fica o
senhor Edú Paladini a colaborar com os poderes públicos a
destinação de várias áreas em lugar conveniente, para a
construção de um posto de puericultura, uma igreja, um parque
florestal, uma escola, um posto de saúde e um jardim. A
urbanização da área concedida, com a abertura de ruas ou
avenidas, com indicação na planta de aproveitamento, anexa ao
processo.
Cópia de informação referente ao contrato firmado em
14/01/1922, entre o Governo do Estado e Placido Conrado
Pereira da concessão de 297.175.377m2 de terras devolutas para
colonizar no prazo de 15 anos, no município de Canoinhas.
Cópia de informação e do termo de contrato celebrado com o
coronel Carlos Napoleão Poeta, para a construção de uma estrada
carroçável, a partir da barra do Rio Caethé, em frente ou nas suas
proximidades, a entroncar na estrada de Blumenau a Curitibanos,
atravessando a Colônia Militar de Santa Thereza. Concessão de
454.497.382m2. Uma gleba de 298.300.444m2 foi vendida à
Sociedade Colonizadora Catarinense e a firma Carlos, Frederico
e Oto Jensen e a viúva Joana Zimermann, que mantém núcleos
coloniais florescentes, e detalha o estado em que se encontra as
áreas concedidas.

CÓDIGO/NOTAÇÃO
Termos de Contratos
TC 1926-1954/19581960

ANO
1955

PÁGINA
14/16v

Termo de Contrato TC
1936

1936

237/239

Termo de Contrato TC
1936

1907

72/77

35

SOBRENOME, NOME
Poeta, Carlos Napoleão

Poeta, Carlos Napoleão

Poeta, Carlos Napoleão

Porto, Pedro Alexandrino

DESCRIÇÃO DO ASSUNTO
Cópia de informação e do termo de contrato celebrado entre o
Governo do Estado e o coronel Carlos Napoleão Poeta, ou
empresa por ele apresentada para a concessão de terras devolutas
que se encontrarem na costeira da Serra Geral, limitando ao norte
com terras da Sociedade Colonizadora Catarinense, de Paulo
Zimmermann, da concessão Reuter e quem mais de direito, ao
sul com a Serra Geral e terras particulares, a leste e oeste com
terras de diversos proprietários. Concessão de 116.613.000m2
terras devolutas a Carlos Napoleão Poeta com a obrigação de
colonizá-las no prazo de 15 anos. Por termo de 30/04/1921 esse
contrato foi transferido à Sociedade Colonizadora Catarinense e
as terras concedidas estão situadas no distrito de Salto Grande,
município de Bom Retiro.
Cópia do termo de aditamento ao contrato feito entre o Estado e
o coronel Carlos Napoleão Poeta, a 17 de setembro de 1919, para
a colonização de terras devolutas
Cópia do termo de retificação ao contrato celebrado entre o
Governo do Estado e o coronel Carlos Napoleão Poeta, lavrado
em 17 de setembro de 1919, cujo contrato passa a vigorar no
sentido e teor declarado.
Termo de contrato de concessão de terras a ser celebrado entre o
Estado de Santa Catarina e o senhor Pedro Alexandrino Porto.
Obriga-se a aproveitar a área de 1.689.849,30m2 , no lugar
Invernada, distrito de Passo do Sertão, município de Sombrio, da
seguinte forma: abertura de canais mestres e valos para o
necessário escoamento da água, recuperando assim a zona de
banhados; o terreno recuperado será destinado para a criação de
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Rauen, Octavio Xavier

Ravache, Alberto

Ravache, Alberto

rebanhos bovinos, caprinos, suínos, eqüinos etc, outra parte do
terreno recuperado será destinado a lavoura em geral, e na
quantia de pelo menos 25% da área recuperada o concessionário
deverá fazer reflorestamento.
Cópia de informação e do termo de contrato celebrado entre o
Governo do Estado e o Sr. Octavio Xavier Rauen, para a
construção da estrada de rodagem que vem da vila de Canoinhas
ao povoado da Colônia Vieira, numa extensão de 26.400km,
segundo as especificações o orçamentos que lhe forem dados
pela Diretoria de Viação e Obras Públicas. Concessão de
114.393.661m2 de terras devolutas em pagamento da construção
da estrada de rodagem, nos municípios de Canoinhas e
Curitibanos.
Cópia de informação sobre o concessionário Alberto Ravache de
uma concessão de 244.163.419m2, que por falecimento do Sr.
Oscar Hromatka, contratante da estrada entre o Rio da Molha e o
Rio Gustavo, no distrito de Massaranduba, município de
Blumenau e cujos serviços seriam pagos em terras devolutas.
Alberto assumiu a responsabilidade da execução do contrato
aludido, ao qual assinou um termo de aditamento em 24/10/1921.
Consta uma relação das áreas tituladas.
Cópia do termo de 2o aditamento ao contrato firmado por Oscar
Hromatka em 24/05/1920 e pelo qual é responsável
presentemente o Sr. Alberto Revache, para a construção de
estrada rodagem do Ribeirão da Molha ao Ribeirão Gustavo.
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SOBRENOME, NOME
Reif, Gottlieb

Reif, Gottlieb

Reif, Gottlieb

Reif, Gottlieb

Remor, João

DESCRIÇÃO DO ASSUNTO
Cópia de informação e do termo de contrato celebrado entre o
Governo do Estado e o Sr. Gottlieb Reif (alemão), para a
construção da estrada de rodagem do Rio Pombas, no município
de Blumenau, na extensão de 300km aproximadamente,
compreendidos entre a estrada de Blumenau – Curitibanos e o
Ribeirão Lageado Grande, inclusive todas as obras de arte
necessárias. Concessão de 114.335.298m2. Detalha o estado em
que se encontram as terras concedidas.
Cópia do termo de aditamento ao contrato celebrado entre o
Estado e o Sr. Gottlieb Reif, para a construção da estrada de
rodagem do Rio das Pombas, no município de Blumenau.
Cópia de informação e do termo de contrato celebrado entre o
Governo do Estado e o senhor Gottlieb Reif (alemão), para a
construção da estrada de rodagem do Rio Pombas, no município
de Blumenau, na extensão de 300km aproximadamente,
compreendidos entre a estrada de Blumenau – Curitibanos e o
Ribeirão Lageado Grande, inclusive todas as obras de arte
necessárias. Concessão de 114.335.298m2 de terras devolutas
tendo de colonizá-las no prazo de 15 anos, nos municípios de Rio
do Sul e Blumenau. Detalha a situação das terras concedidas.
Cópia do termo de aditamento ao contrato celebrado entre o
Estado e o senhor Gottlieb Reif, para a construção da estrada de
rodagem do Rio das Pombas, no município de Blumenau.
Termo de contrato de concessão de uma área de terras no lugar
denominado “Estreito”, distrito e município de Laguna, que entre
si fazem o Governo do Estado de Santa Catarina e o Senhor João
Remor. Obriga-se a aproveitar a área de 888.676,40m2, da
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Rocha, José

Rosa, Arnaldo

Rupp, José

seguinte forma: abertura de canais mestres e valos para o
necessário escoamento da água, recuperando assim a zona de
banhados; o terreno recuperado será destinado para a criação de
rebanhos bovinos, com as necessárias instalações, e na quantia de
pelo menos 25% da área recuperada o concessionário deverá
fazer reflorestamento.
Termo de contrato de concessão de uma área de terras localizada
em Barra do Rio Araranguá, distrito e município de Araranguá,
que entre si fazem o Governo do Estado de Santa Catarina e o
senhor José Rocha. Fica o senhor José Rocha a colaborar com os
poderes públicos a destinação de várias áreas em lugar
conveniente, para a construção de um posto de puericultura, um
jardim, uma escola, um posto de saúde e um jardim. A
urbanização da área concedida, com a abertura de ruas ou
avenidas, com indicação na planta de aproveitamento, anexa ao
processo.
Cópia do Decreto n. 7 de 06/05/1958, que aprova o termo de
contrato celebrado entre o Governo do Estado de Santa Catarina
e o Sr. Arnaldo Rosa, para a concessão de uma área de terras,
localizada em Pontal do Norte, distrito de Garuva, município de
São Francisco do Sul.
Cópia de informação e do termo de contrato celebrado entre o
Governo do Estado e o cidadão José Rupp, representado por seu
procurador Dr. Henrique Rupp Junior, para a construção de uma
estrada de rodagem ligando a Vila de Cruzeiro, no município do
mesmo nome, e o povoado de Passo Bormann, no município de
Chapecó, passando por Xanxerê. Concessão de 2.772.835.118m2
a Companhia Territorial Sul Brasil. Por contrato de 15/09/1919,
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Rupp, José

Schutel, Custódia da Silveira

Schwerin, Coelho & Cia.

o Sr. José Rupp contratou com o estado a construção de uma
estrada de rodagem ligando o vale de Cruzeiro ao povoado de
Passo Bormann, no município de Chapecó, e ainda por contrato
de 13/07/1920, José Rupp contratou a construção de outra
estrada ligando o povoado de Herval Velho ao Rio Canoas.
Quando os contratos foram transferidos a Empresa Construtora e
Colonizadora Oeste Catarinense, da qual é sucessora a
Companhia Territorial Sul Brasil, por contrato de 14/01/1922. A
Companhia Territorial Sul Brasil é proprietária das terras que
constituem as colônias denominadas Palmitos, São Carlos,
Passarinho, Cunha Porã, Saudades, São Domingos, Iracema e
Ilha Redonda, situadas no distrito de Cascalho, município de
Chapecó, a leste do Rio das Antas e a oeste do Rio Chapecó.
Cópia do termo de contrato celebrado entre o Governo do Estado
e o Sr. José Rupp, para a construção da estrada de rodagem
ligando a povoação do Herval Velho ao Rio Canoas, no
município de Campos Novos.
Termo declaratório e de transferência por permuta recíproca
onde Custódia da Silveira Schutel desistiu em 10/08/1922, em
favor do Estado, de parte de terras ocupadas por Eugênio Avanci
e outros, em terras de sua propriedade, situadas no município de
Nova Trento, e cujas terras o Governo havia concedido, por
engano, a terceiros. As terras passam ao domínio privado do Sr.
William Alfredo Maya.
Cópia do termo de transferência de contrato celebrado entre o
Governo do Estado e o Sr. Saturnino da Cunha Luz, de seu
contrato celebrado na seção do Contencioso em 19 de fevereiro
de 1921, para aquisição de 10.000 hectares de terras devolutas no
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Schwerin, Coelho & Cia.

Schwerin, Coelho & Cia.

Silva, Francisco Procópio da

lugar “Taquaras Verde”, nos municípios de Porto União e
Cruzeiro, entre os rios Jangadas e Peixe, para fins de
colonização, à firma Schwerin, Coelho & Cia.
Cópia do termo de contrato celebrado entre o Governo do Estado
e os senhores Schwerin, Coelho & Cia., para a construção da
estrada de rodagem que, partindo da estação Rio das Antas ou
Perdizes, da Estrada de Ferro São Paulo- Rio Grande, vá em
demanda dos Campos de Palmas, no município de Porto União,
finalizando na divisa com o Estado do Paraná, até encontrar na
estrada, estratégica de liga Clevelândia a União da Victória, na
extensão de 23km, aproximadamente, inclusive as obras de arte.
Cópia do termo de contrato celebrado com Schwerin, Coelho &
Cia., para a construção da estrada de rodagem de Lages e
Canoas, no trecho compreendido entre o Rio Canoas e o ponto
em que se acham concluídos os trabalhos anteriormente
executados, na extensão de 60km, aproximadamente, inclusive
todas as obras de arte necessárias.
Termo de contrato de concessão de uma área de terras localizada
em Arroio da Cruz, distrito e município de Jaguaruna, que entre
si fazem o Governo do Estado de Santa Catarina e o senhor
Francisco Procópio da Silva. Fica o senhor Francisco Procópio a
colaborar com os poderes públicos a destinação de várias áreas
em lugar conveniente, para a construção de um posto de
puericultura, uma igreja, um jardim, um parque florestal, uma
escola e um posto de saúde. A urbanização da área concedida,
com a abertura de ruas ou avenidas, com indicação na planta de
aproveitamento, anexa ao processo.
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SOBRENOME, NOME
Silva, Jaime Urbano da

Silva, Paulo Caetano da

Simões, Manoel

Sindicato Agrícola do Município
de Blumenau

DESCRIÇÃO DO ASSUNTO
Cópia de informação e de Decreto n. 11, de 22/06/1932, sobre a
concessão de 273.486.223m2 ao Sr. Jaime Urbano da Silva, que
tendo construído diversas obras públicas no município de Mafra,
tornou-se credor do Estado, da importância de 250:676$127, que
foi paga, na maior parte, em terras devolutas para colonizar no
prazo de 10 anos. Algumas áreas concedidas foram tituladas
diretamente em nome de terceiros como: Victor Barcelar Junior e
Nicolau Bley Neto. O aproveitamento das terras tituladas a Jaime
Urbano da Silva e Victor Barcelar Junior está por ser revertida ao
domínio do Estado, por se ter esgotado o prazo, e os títulos
expedidos em nome de Nicolau Bley Neto, foram cancelados
pelo Decreto n. 11.
Cópia do Decreto n. 11 de 06/06/1958, que aprova o termo de
contrato celebrado entre o Governo de Santa Catarina e o Sr.
Paulo Caetano da Silva, para a concessão de uma área de terra,
localizada no lugar “Morro Velho”, distrito de Garuva,
município de São Francisco do Sul.
Cópia do termo de transferência do contrato firmado entre o
Estado e o cidadão Octavio Manoel de Bittencourt, para a
construção da estrada de ligará a povoação de Limeira a de
Catanduva firmado em 22 de novembro de 1918 e respectivos
aditamentos de 8 de janeiro de 1920 e 20 de setembro de 1921
para o Sr. Manoel Simões.
Cópia de informação e do termo de contrato celebrado entre o
Governo do Estado e o Sindicato Agrícola de Blumenau, por seu
Procurador Alwim Schrader, para a construção de uma estrada de
rodagem, partindo da Ponte do Rio Trombudo, na estrada
“Trombudo” - Pouso Redondo seguindo em geral o traçado da
Companhia Estrada de Ferro Santa Catarina, pouco mais ou
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Sindicato Agrícola do Município
de Blumenau

Sindicato Agrícola do Município
de Blumenau

Sindicato Agrícola do Município
de Blumenau

menos, até o Rio das Canoas e entroncando na estrada “Estreito Lages” (Índios). O Sindicato é uma sociedade legalmente
organizada e composta de colonos brasileiros e alemães.
Concessão de 292.258.831m2 (Colônia Trombudo) localizada no
município de Rio do Sul.
Cópia do termo de aditamento ao contrato firmado em 21 de
maio de 1919 pelo Sindicato Agrícola do Município de
Blumenau, por seu Procurador Adolpho Konder, procurador do
Sr. Ernesto Baumann, vice-presidente do Sindicato, para a
construção a Estrada de rodagem “Trombudo - Índios”,
modificando a redação de algumas cláusulas e acrescentando
outras.
Cópia do termo de 3o aditamento ao contrato firmado pelo
Sindicado Agrícola de Blumenau em 21 de maio de 1919, para a
construção de uma estrada de rodagem, partindo da Ponte do Rio
Trombudo, na estrada “Trombudo-Pouso Redondo” seguindo em
geral o traçado da Companhia Estrada de Ferro Santa Catarina,
pouco mais ou menos, até o Rio Canoas e entroncamento na
estrada de “Estreito a Lages”, (Índios).
Cópia do termo de 2o aditamento ao contrato firmado em 21 de
maio de 1919, pelo Sindicato Agrícola de Blumenau, para a
construção de uma estrada de rodagem partindo da ponte do Rio
Trombudo, na estrada “Trombudo -Pouso Redondo” seguindo
em geral o traçado da Companhia Estrada de Ferro Santa
Catarina, pouco mais ou menos, até o Rio das Canoas e
entroncamento na estrada “Estreito - Lages” (Índios), dando nova
redação e cláusula 9a do mesmo contrato.
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SOBRENOME, NOME
Sociedade Colonizadora
Catarinense

Sociedade Colonizadora
Catarinense

Sociedade Colonizadora
Catarinense

Sociedade Colonizadora
Hanseática

DESCRIÇÃO DO ASSUNTO
Cópia do termo de transferência de contrato, de conformidade
com o despacho do Governo de 25 de abril de 1921, que faz o
coronel Carlos Napoleão Poeta como outorgante na forma da
cláusula primeira do seu contrato de 17 de setembro de 1919 a
outorgada Sociedade Colonizadora Catarinense, em 30 de abril
de 1921.
Cópia do termo de modificação do contrato firmado pelo Sr.
coronel Carlos Napoleão Poeta em 3 de novembro de 1919, na
Seção do Contencioso do Tesouro do Estado, para colonização
de terras devolutas e transferido a Sociedade Colonizadora
Catarinense.
Cópia do termo de modificação do contrato firmado pelo Sr.
coronel Carlos Napoleão Poeta em 3 de novembro de 1919, na
Seção do Contencioso do Tesouro do Estado, para colonização
de terras devolutas e transferido a Sociedade Colonizadora
Catarinense, representada por seu Procurador Francisco Pinto de
Alencar Azambuja.
Cópia de informação e do termo de contrato celebrado entre a
Fazenda Estadual e Carlos Fabri, Diretor da Sociedade
Colonizadora de Hamburgo, como Procurador do Conselho
Fiscal da mesma sociedade. Concessão de 1.676.197.470m2 a
concessionária Sociedade Colonizadora de 1849 de Hamburgo
(Kolonisations Verein de 1849), proprietário Sociedade
Colonizadora Hanseática, sucessora da concessionária. Carlos
Fabri, na qualidade de Diretor da Sociedade Colonizadora de
Hamburgo de 1849, firmou contrato em 28/05/1895 com o
Governo do Estado, pelo qual se obrigou a introduzir imigrantes
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Sociedade Colonizadora
Hanseática

Sociedade Colonizadora
Hanseática

Sociedade Colonizadora
Hanseática
Sociedade Colonizadora
Hanseática

do Estado, localizando-os em terras que a Sociedade seriam
concedidas. No Vale do Rio Itapocú, a Sociedade organizou o
núcleo “Hansa Humboldt” e no Sertão de São Bento, município
de São Bento, foi colonizada integralmente pela Sociedade.
Detalha a situação anterior e posterior às concessões.
Cópia do termo de transferência do contrato firmado em 28 de
maio de 1895, pelo Diretor da Sociedade de Colonização de
1849, em Hamburgo, Calos Fabri, a Sociedade Colonizadora
Hanseática, existente na mesma cidade.
Cópia do termo de aditamento ao contrato entre o Governo do
Estado e Carlos Fabri, Diretor da Sociedade Colonizadora
Hanseática e 1849, em Hamburgo, feito em 28 de Maio de 1895,
e transferido em 24 de agosto de 1897 a referida sociedade.
Cópia do termo de aditamento ao contrato celebrado em 28 de
maio de 1895, e transferido em 24 de agosto de 1897, a
Sociedade Colonizadora Hanseática, em Hamburgo.
Cópia de informação e do termo de contrato celebrado entre a
Fazenda Estadual e Carlos Fabri, Diretor da Sociedade
Colonizadora Hanseática, como Procurador do Conselho Fiscal
da mesma Sociedade. Concessão de 1.676.197.470m2 de terras
devolutas a Sociedade Colonizadora de Hamburgo de 1849
(Carlos Fabri) = Colonization Verein de 1949, e Sociedade
Colonizadora Hanseática, sucessora da citada acima, que se
obrigou a introduzir imigrantes no Estado de Santa Catarina.
Rescindido o contrato pelo Decreto n. 3, de 08/01/1924, o Estado
reconheceu o direito de propriedade da referida Sociedade.

Termo de Contrato TC
1936

1897

268

Termo de Contrato TC
1936

1907

269/270

Termo de Contrato TC
1936

1898

271

Termo de Contrato TC
1936

1895

362/366

45

SOBRENOME, NOME
Sociedade Colonizadora
Hanseática

Sociedade Colonizadora
Hanseática

Sociedade Colonizadora
Hanseática
Southern Brazil Lumber and
Colonization Company

Southern Brazil Lumber and
Colonization Company

Souza, Octavio Fernandes de

DESCRIÇÃO DO ASSUNTO
Cópia do termo de transferência do contrato firmado em 28 de maio
de 1895, pelo Diretor da Sociedade de Colonização de 1849, em
Hamburgo, Carlos Fabri, a Sociedade Colonizadora Hanseática,
existente na mesma cidade.
Cópia do termo de aditamento ao contrato entre o Governo do
Estado e Carlos Fabri, Diretor da Sociedade Colonizadora
Hanseática, de 1849, em Hamburgo, feito em 28 de maio de 1895, e
transferido em 24 de agosto de 1897 a referida Sociedade.
Cópia do termo de aditamento ao contrato celebrado em 28 do mês
de maio de 1895, e transferido em 24 de agosto de 1897, a
Sociedade Colonizadora Hanseática, em Hamburgo.
Cópia de informação da concessão de 1.154.853.200m2 de terras
devolutas a Southern Brazil Lumber and Colonization Company,
com sede no Estado de Maive, Estados Unidos da América do
Norte. A Southern Brazil Lumber adquiriu do Estado do Paraná
glebas que estão sob jurisdição daquele Estado. As terras
concedidas estão situadas nos atuais municípios de Caçador, Porto
União, Canoinhas e Mafra.
Cópia de informação referente a concessão de 1.154.853.200m2
terras devolutas a Southern Brazil Lumber and Colonization
Company, com sede no Estado de Maive, Estados Unidos da
América do Norte, situada nos atuais municípios de Caçador, Porto
União, Canoinhas e Mafra.
Cópia de informação e do termo de contrato celebrado entre o
Governo do Estado e o Sr. Octavio Fernandes de Souza, para a
construção da estrada de rodagem de Jundiá a Rocinha no
município de Araranguá, na extensão de 48,320km e bem assim as
respectivas obras de arte, inclusive a construção de cinco pontes de
madeira. Concessão de 209.373.792m2.
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SOBRENOME, NOME
Souza, Octavio Fernandes de

Souza, Roseno Hinorato de

Vieira, Manoel Thomaz

Vignali, Natálio

DESCRIÇÃO DO ASSUNTO
Cópia do termo de aditamento ao contrato firmado pelo cidadão
Octavio Fernandes e Souza, em 27 de fevereiro de 1920, para a
construção da estrada de rodagem “Jundiá – Rocinha”, dando
nova redação a cláusula 9a e aumentando mais uma cláusula ao
referido contrato (cláusula 12a).
Termo de contrato de concessão de uma área de terras localizada
em Torneio, distrito e município de Jaguaruna, que entre si
fazem o Estado de Santa Catarina e o senhor Roseno Hinorato de
Souza. Obriga-se a colaborar com os poderes públicos
compreendendo a destinação de várias áreas em lugar
conveniente, para a construção de um posto de puericultura, uma
igreja, um parque florestal, uma escola, um posto de saúde e um
jardim. A urbanização da área concedida, com a abertura de ruas
ou avenidas.
Cópia de informação e do termo celebrado entre o Governo do
Estado e os senhores Manoel Thomaz Vieira e Januário de Assis
Cortes, para a construção a estrada de rodagem ligando a Vila de
Canoinhas do povoado denominado “Reichardt”, no município
de Canoinhas, na extensão de 42 ou mais quilômetros, inclusive
as obras de arte necessárias. Concessão de 105.466.228m2 de
terras no município de Canoinhas.
Termo de contrato de concessão de uma área de terras localizada no
lugar “Itapirubá”, distrito de Henrique Lage, município de Laguna,
que entre si fazem o Governo do Estado de Santa Catarina e o Sr.
Natálio Vignali, com sede na cidade de Sombio. Concessão de uma
área de 3.023.391.165m2, com as seguintes confrontações: ao norte
com terras devolutas, ao sul com terras devolutas, e terras
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Wendhausen Junior, André

requeridas e medidas para Galdino Fernandes Goulart, a leste com
terras de marinha, respeitados os 33m, a oeste com terras devolutas,
destinando-se a dita concessão a uma cidade balneária e
reflorestamento. Obriga-se a colaborar com os poderes públicos a
construção de uma estrada de rodagem, a fim de facilitar o acesso à
cidade balneária, a construção de um hotel balneário contados os
requisitos de higiene e comodidades, a destinação de uma área, em
lugar conveniente, para a construção de uma escola, a urbanização
da área concedida com abertura de ruas ou avenidas, reserva de
lotes para jardins, praças e parques, a construção de prédios
destinados a tarefa e usina elétrica e reserva de área para o
necessário reflorestamento.
Cópia de informação e do termo de contrato celebrado entre o
Governo do Estado e o Sr. André Wendhausen Junior, para a
aquisição por compra ao Estado de terras devolutas que acharem,
nos municípios de Itaiopolis, Blumenau, Canoinhas e Curitibanos.
Concessão de 224.374.767m2. O concessionário obteve terras por
força de dois contratos. O primeiro foi-lhe transferido por Afonso
Liborio de Assis, o qual contratara em 21/04/1920 a reconstrução da
estrada de rodagem de Moura a Brusque (aditamento de
01/09/1922). Em 30/09/1922 André assinou contrato com o Estado.
Detalha como se encontram as seguintes áreas concedidas: gleba no
lugar Invernada (proprietários: Candido Lima, Manoel França,
Manoel Alves Martins, Romão Granza, Avelino Gonçalves, João
França, João Candido, Manoel Simões de França, José Grabowski,
Pedro Rodrigues e Luiz Davet); gleba no lugar Linha Moema
(proprietários: Otto Heyse, Luiz Davet, Heleodoro Ferreira, Carlos
[Sesmovel], Sociedade Colonizadora Heimat, Mendel, Bona &
Cia); gleba no lugar Perdizes Grande; gleba no lugar Perdizes;
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SOBRENOME, NOME
Wendhausen Junior, André

Werner, Bernardo Hermann
Wolfgang

Werner, Bernardo Hermann
Wolfgang

Werner, Richard Paul

DESCRIÇÃO DO ASSUNTO
Cópia do termo de contrato celebrado entre o Governo do Estado
e o Sr. André Wendhausen Junior para aquisição por compra ao
Estado de 20.000 hectares de terras devolutas nos municípios de
Curitibanos, Canoinhas, Porto União e Campos Novos.
Termo de contrato de concessão de uma área de terras localizada
em Ribeirão Warnow, distrito de Sede do município de Indaial,
que entre si fazem o Governo do Estado de Santa Catarina e o
Senhor Bernardo Hermann Wolfgang Werner. O concessionário
obriga-se a aproveitar com culturas permanentes ou
reflorestamento a área de 3.500.000.00m2.
Termo de contrato de uma área de terras localizada no Ribeirão
Warnow, distrito da sede do município de Indaial, que entre si
fazem o Governo do Estado de Santa Catarina, e o senhor
Bernardo Hermann Wolfgang Werner. Obriga-se a aproveitar a
área de 405 hectares da seguinte forma: o concessionário fará uso
de 75% da área concedida para aproveitamento do carvão
vegetal; na proporção que for derrubando a mata para
aproveitamento do carvão vegetal deverá fazer imediato
reflorestamento, completando os 75% aproveitados; e deverá
manter uma reserva de matas naturais na quantia de 25% da área
concedida.
Termo de contrato de concessão de uma área de terras, localizada
em Ribeirão Warnow, distrito de Sede do município de Indaial,
que entre si fazem o Governo do Estado de Santa Catarina e o
senhor Richard Paul Werner. O concessionário obriga-se a
aproveitar com culturas permanentes ou reflorestamento a área
de 2.620.784.70 m2.
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SOBRENOME, NOME
Willemann, Lúcio

Zapellini, Pedro

Zapellini, Pedro

DESCRIÇÃO DO ASSUNTO
Termo de contrato de concessão de uma área de terras localizada
em Madre, distrito e município de Tubarão, que entre si fazem o
Governo do Estado de Santa Catarina e o senhor Lúcio
Willemann. O concessionário obriga-se a aproveitar a área de
2.883.257.73m2 com a abertura de canais mestres e valos para o
necessário escoamento da água, recuperando assim a zona de
banhados. O terreno recuperado será destinado para a criação de
rebanhos bovinos, caprinos e suínos, noutra parte do terreno
recuperado será destinado a lavoura em geral e na quantia de
pelo menos 25% da área recuperada, o concessionário deverá
fazer o reflorestamento. (Publicado DOE de 30/03/1956)
Cópia de informação e do termo de contrato celebrado entre o
Governo do Estado e o senhor Pedro Zapellini (italiano), para a
construção da estrada de rodagem da localidade denominada
“São João”, no município de Orleans, vai até o caminho da Serra
Geral, que vai dar acesso ao campo dos Padres, no município de
São Joaquim, na extensão de 37km e 600m, inclusive todas as
obras de arte necessárias.Concessão de 299.302.402m2 de terras
devolutas com obrigação de colonizá-las no prazo de 5 anos, nos
municípios de Tubarão, Orleans, São Joaquim e Bom Retiro
Cópia do termo de aditamento ao contrato celebrado entre o
Estado e o senhor Pedro Zappelini, para a construção da estrada
de rodagem que, partindo da localidade denominada “São João”,
caminho da Serra Geral, que vai dar acesso ao Campo dos
Padres, no município de São Joaquim da Costa da Serra, dando
nova redação à cláusula nona (9a).
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SOBRENOME, NOME
Zapellini, Pedro

Zapellini, Pedro

Zappelini, Pedro

Zappelini, Pedro

DESCRIÇÃO DO ASSUNTO
Cópia do termo de contrato celebrado entre o Governo do Estado
e o senhor Pedro Zappelini, para a concessão por compra ao
Estado nos termos do artigo 6 da Resolução no 37, convertida em
Lei no 37, convertida em Lei no 439 de 11 de outubro de 1899,
duma área de 6 mil hectares de terras devolutas para fins de
colonização de indústria agropecuária na Costa da Serra Geral
onde as houver, ressalvando os direitos de terceiros e como
manda o despacho do Governo do Estado de 9 de junho de 1920.
Cópia do termo de aditamento ao contrato celebrado em 16 de
junho de 1920, entre o Estado e o cidadão Pedro Zapellini, para
aquisição, por compra, de uma área de terras devolutas,
destinadas a colonização e a indústria agropecuária.
Cópia de informação e do termo de contrato celebrado entre o
Governo do Estado e o Sr. Pedro Zappelini (italiano), para a
construção da estrada de rodagem que da localidade denominada
“São João”, no município de Orleans, vai até ao caminho da
Serra Geral, que vai dar acesso ao Campo dos Padres, no
município de São Joaquim na extensão de 37km e 600m ,
inclusive todas as obras de arte necessárias. Concessão de
299.302.402m2 que deverá colonizar no prazo de 5 anos, nos
municípios de Tubarão, Orleans, São Joaquim e Bom Retiro.
Cópia do termo de aditamento ao contrato celebrado entre o
Estado e o Sr. Pedro Zappelini, para a construção da estrada de
rodagem que, partindo da localidade denominada “São João”, no
município de Orleans, vai até ao caminho da Serra Geral, que vai
dar acesso ao Campo dos Padres, no município de São Joaquim
da Costa da Serra, dando nova redação a cláusula nona.
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SOBRENOME, NOME
Zappelini, Pedro

Zappelini, Pedro

DESCRIÇÃO DO ASSUNTO
Cópia do termo de contrato celebrado entre o Governo do Estado
e o Sr. Pedro Zeppelini, para a concessão por compra ao Estado
nos termos do artigo 6 da Resolução no 37, convertida em Lei no
439 de 11 de outubro de 1899, duma área de 6.000 hectares de
terras devolutas para fins de colonização e indústria agropecuária
na costa da Serra Geral onde as houver, ressalvando os direitos
de terceiros e os conferidos por concessões anteriores, como
manda o despacho do Governo do Estado de 9 de junho de 1920.
Cópia do termo de aditamento ao contrato celebrado em 16 de
junho de 1920, entre o Estado e o cidadão Pedro Zeppelini, para
a aquisição, por compra, de uma área de terras devolutas,
destinadas a colonização e a indústria agropecuária.
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