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Decretos de 1935

"j\'"

DECRETO N.o 1

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

1)0 ESTADO DO PARANA, afim de regularmente encer

rar fl escrituração do exercicio financeiro de 1934, e em fa

ce do que preceitua o Decreto do Governo Provisório sob

n.O ?Oi-348, art. 13.°, alínea 1, de 29 de agôsto de 1931,

DECRETA:

..

r'
i

i
1
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Art. 1.0 - Fica aberto o credito suplementar de

803:000$000 (oitocentos e três contos de réis), ás seguintes

verbas da lei orçamentária para 1934: á 8.a - Inspetoria

de Rendàs e Fiscalização, 15:000$000 (quinze contos de

réis), á 14.a - Serviço ,de Beneficência, 8:000$000 (oito

contos de réis), á 16.a -. Condução de Carnes, 6:000$000

(seis contos de réis), á 21.a - Despesas Eventuais, .....

24:000$000 . (vinte e quatro contos de réis), e á 22.a 

Obras ,Públicas, 750:000$000 (setecentos e cincoenta con

tos de réis) para serem por ele escriturados os excessos ve

rificados nas referidas verbas.

Art. 2.° - Revogam-se as disposições em contrario.
-
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 10 de janeiro de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

.. ��
,

. Palácio da Preefitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 11 de janeiro de 1935 .

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 2

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL
,

DO ESTADO DO PARANA, considerando que em 12 do
corrente mês, com a posse do Exmo. Snr. Governador se
inicia o regimen constitucional do Estado;

considerando que a Lei Orçamentária baixada para o
exercicio de 1934 fixou o corrente mês de janeiro para a
liquidação e encerramento do referido exercicio'

,

considerando que, nesta data, se acham devidamente
processadas e pagas todas as contas, folhas de pagamento e
demais documentos relativos áquele exercicio;

considerando que, dessa forma, é possivel o imediato
conhecimento do. resultado do exercicio que se findou em
31 de dezembro de 1934;

considerando que o encerramento nesta data do 'Ba
lanço do Exercicio de 1934 coincidirá com o termino da pro
fícua admiI:üstração do Exmo. Snr. Interventor Federal;

considerando que nenhum inconveniente advirá do re
ferido encerramento, permitindo ao contrário uma exata
prestação de contas da atual administração municipal,

DECRETO N.o 3

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido em

petição sob n:o 3.693 de 5 de dezembro de 1934, ,e em face

do laudo de inspeção de saúde n.o 512 da Diretoria Geral

de Saúde Pública do Estado, e do parecer do snr. Consul

tor Jurídico e Procurador Municipal, resolve, nos têrmos

do art. 170, n.o 6, in-fine da Constituição Federal, aposen

tar o Fiscal Geral Urbano Grácia Filho, com os vencimen

tos anuais de inatividade de 10:560$000 (dez contos, qui

nhentos e sessenta mil réis) .

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 14 de janeiro de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETA:

Art. 1.0 -' Fica a Diretoria de Contabilidade e Tesouro
autorizada a encerrar nesta data o Balanço Geral desta
Prefeitura e o Balanço de Receita e Despesa do Exercicio
�1�4. �_.

Art. 2.° - Revogam�se as disposições em contrário.

DECRETO N.O 4

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA,

DECRETA:

Art. único - Passa a denominar-se Domingos Nasci

mento a atual rua Emiliano Perneta; revogadas as disposi

ções em contrário.
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 16 de janeiro de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 5

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPI'rAL

DO ESTADO DO PARANA, considerando que, no ano'p�s

sado foi firmado um cçmvênio entre a Argentina eo Bra

sil para eliminação de passagens referentes a epi�odios

guerreiros de livros didáticos destinados ás escola� dessas

duas nações;

considerando que isso é uma manifestação evidente da

tendencia a aproximar fraternalmente cada vez mais os po

vos sul-americanos para a realização de uma politica de paz

e trabalho;

considerando que no decurso da guerra do Paraguai o

entusiasmo nacional se incandesceu e:xcitado por fátos vis

tos atravez das paixões de momento, e por isso se multipli

caram homenagens, não raro concretizadas em duas e mais

ao mesmo sucesso;

considerando que á duas ruas desta Capital foram dados

os nomes de 1.0 de março e Aquidaban, ambos relembrando

o fim da guerra - aquele de modo geral e este de modo

particular - assinalando a morte do marechal Solano Lo
pes;

considerando que a denominação Aquidaban recorda

um episodio positivamente lamentável para as tradições de

generosidade e bravura do glorioso exercito nacional;
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considerando que a designação Primeiro de Março foi

substituida pela de um sacerdote paranaense dos mais dig
nos;

.considerando que com mais forte' ràZão a rememora

ção feita com o toponimico Aquidaban deve ser retirada de
nossas ruas;

considerando que na via daquele nome se encontra

uma escola profissional de professores;

considerando que Curitiba deve ao poeta Emiliano

Perneta uma homenagem condig:q.a de seu talento e dos
serviços prestados á sua terra; "

considerando que ele foi catedratico de português du

rante muitos anos na Escolâ Normal;

considerando finalmente, que, neste sentido o Centro

de Letras do :paraná, por sua Diretoria sugeriu a esta Pre

�eitura fosse dadQ a uma das ruas do Quadre;>. Urbano o no
medo ilustre poeta;

DECRETA:

Art. 1.0 - A atual rua Aquidaban passa a se denomi
nar Emiliano Perneta.

Arf. '2.° -" Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 16 de janeiro de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal�.t�

.�

DECRETO N.o 6

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

operário:Etnesto Bino, e em .face da justificação anexa á pe-
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tição n.o 441, de 28 de janeiro do corrente ano, e 'do respe

ctivo parecer do snr. Consultor Juridico e Procurador Mu

nicipal, resolve proceder á contagem do tempo em que o re

ferido operário prestou serviços a esta Prefeitura, tempo

êsse que fica nesta data calculado em 38 (trinta e oito) anos

para efeito exclusivo de aposentadoria.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 12 de fevereiro de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

�",�
j ,

Albano Casagrande - 1 (um) ano, 1 (um) mês e 24

(vinte e quatro) dias;

Leontina Artigas Brandão de Proença _. 12 (doze)

anos, 7 (sete) mêses e 3 (três) dias;

Jubert Ferreira da Costa - 5 (cinco) mêses e 18

(dezoito) dias;

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 21 de março de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 7

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, em face do que dispõe o De

creto Estadual n.O 2.-617, de 26 de dezembro de 1934, e das

respectivas certidões de assentamentos, expedidas pela Se

cretaria de Fazenda e Obras Públicas, referentes aos fun

cionários transferidos para esta Prefeitura por força do re

ferido decreto, resolve mandar contar, para todos os efeitos

legais, o tempo de serviço que os mesmos prestàram ao Es

tado a saber:

Dr. João Pereira de Macedo - 8 (oito) anos, 7 (sete)

mêses e 11 (onze) dias;

José Paladino - 6 (seis) anos, 8 (oito) mêses e 11

(onze) dias;

Raul Costa - 4 (quatro) anos, 4 (quatro) mêses e 13

(treze) dias;

Domingos Ferrante - 5 (cinco) anos, 9 (nove) mêses

e 29 (vinte e nove) dias;

Bernardo Correia - 11 (onze) anos e 8 (oito) ,mêses;

DECRETO N.o 8

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo eJn vista o parecer n.o

759 de 2 de fevereiro de f9357 do Egrégio Conselho Con
sultivo do Estado,

DECRETA:

Art. 1.° - As Companhias, emprezas ou firmas que,

de acôrdo com o decreto federal n.O �4 .195 de 4.de maio de

1934, se organizarem, no Municipio, dentro de cinco' anos,

para exploraçao de minas de ouro e seus sub-produtos são

concedidas prerrogativas idênticas ás constantes do decre

to estadual n.O 2.399 de 14 de novembro de 1934.

Art. 2.0 - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitl,lra Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em �1 de I;Ilarço de 1935.

�'�:
i

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
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DECRETO N.o 9

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

operário Ernesto Bino, e em face do laudo de inspeção de

saúde sob n.O 284, da Diretoria Geral de Saúde Pública do

Estado, do parecer do snr. Procurador Municipal e" calculo

procedido pela Diretoria de Contabilid�de e Tesouro, re

solve, de acôrdo com o art. 283 do RegulameJ,lto Geral apo

sentá-lo com os salários integrais de 1:920$000 (um conto

novecentos e vinte mil réis) por ano, em virtude de contar

38 anos de serviços prestados a. esta Prefeitura.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 9� de abril de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 11

O PREFE.ITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, nos têrmos do artigo 14 do
Decreto n.O 27 de 21 c;le setembro de 1928,

i�

I
t

DECRET A:

Art. 1.0 - Ficam aprovados o plano elaborado pelo

Departamento ge Engenharia para a rua Presidente Faria

entre a rua 15 de Novembro e a avenida João Gualberto,

conforme a planta e o perfil nesta data rubricados e o orça

mento de Rs. 196:000$000 (cento e noventa e seis contos

de réis) para a construção de seu calçamento e a execução

das obras correlatas.

Parágrafo único - Os alinhamentos e nivelamentos

para novas construções particulares serão dados de acôrdo

como plano referid{} no presente d�creto.

Art. 2.° '- Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 26 de abril de 1935.

(a) .torge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 10

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Guarda Fiscal Abilio Brandão e tendo em vista o venéido

no processado sob n.O 290, de 17 de janeiro do corrente ano,

resolve, nos têrmos do art. 170, n.o 6 in-fine, da Constitui

ção Federal, aposentá..lo com os vencimentos anuais, de in

atividade de 3:960$000 (três contos, novecentos e sessenta

mil réis).

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 23 de abril de 1935.

(a) Jotge'L.Meissher

Preteíto Municipal

DECRETO N.o 12

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITmA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista o que determi

na o artigo 14 do Decreto n.o 27 de 21 de setembro de 1928,

DECRETA:

Artigo único - 'Ficam aprovados o plano geral da rua

Angelo Sampaio entre a avenida Siqueira Campos e a ala-

.I
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meda Vicente Machado segundo a planta e o perfil elabora

dos pelo Departamento de E,ngenharia, nesta data rubrica

dos, e o orçamento de Rs. 105:737$000 (cento e cinco con

tos e setecentos e trintà e sete mil réis) para a e4ecução das

obras de sua pavimentação; revogadas as disposições em

c.ontrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 26 de abril de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 14

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista o que determi
na o artigo 14 do decreto n.O 27 de 21 de setembro de 1928,

DECRETO N.o 13

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, 'CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, em face do .que e�tabelece o

artigo 14 do Decreto n.o 27 de 21 de setemb:ro de 1928,

DECRET A:

Artigo único - Ficam aprovados o plano organizado

pelo Departamento de Engenharia para a avenida General

Càrneiro entre as ruas Quinze de Novembro e Conselheiro

Araujo constante da planta .e do perfil nesta data rubricados

e o orçamento de Rs. 45:931$000 (quarenta e cinco contos

e novecentos e trinta e um mil réis) para a execução das

obras da sua pavimentação; revogadas as disposições em

contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, CapitaÍ
do Estado do Paraná; em 29_de abril de 1935.

(a) Jorg� L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETA:

Artigo único - E' aprovado o orçamento de Rs.

35:204$000 (trinta e cinco contos, duzentos e quatro mil
réis) para a substituição do calçamento á rua Viséonde de
Nacar entre as ruas Emiliano Perneta e Coníendadór Aráu
jo; revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 29 de abril de 1935.

! . (a) Jorge L. Meissner

Prefeito 'Municipal

JI .
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DECRETO N.o 15

O PREFEITO-MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, em face dó que estabelece o

artigo 14 do Decréto li.o 27 de 21 de setembro de 1928,

DECRETA:

Artigo único - Ficam aprovados o plano organizado

pelo Depàrtamento de Engenharia para a rua dr. Faivre en

tre as ruas 15 de Novembro e Conselheiro Araujo constan

te da planta e do perfll nesta data rubricados e o orçamen

to de :Rs. 47:150$000 (quarenta e sete contos, cento e cin
coenta mil réis) para a execução das obras da sua pavimen
tação; revogadas as disposições em contrário.
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d EPalácio da Prefeitura Municipal de Curitiba Capital
o stado do Paraná, em 10 de maio de 1935. '

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

-

DECRETO N.o 16

DO E�i�b���NICIPAL DE CU�ITmA, CAPITAL
artigos 170 nrs 3 5 t�Actend.o�n: VIsta o disposto nos
guintes da Estadu�l, e a onstItUlçao Federal, 124 e se- .

Arf 1 o D E C R E T A:

Prefeit�;;� fi�a ���id�r� �Z:U��e�egulamento Geral da
conta�:I�O -; Os funci?nários que não tiverem direito á
rem e. empo pre,v�sta nos artigos anteriores; por te-

acêr;���: �::� ou fendas terão, entretanto, acrescido seu
. _. es em ca a ano de serviço desd

se perlOdo nao tenham obtid -f" li ' e que, nes-
A t 2 o o erIas ou cença.
r. . - O art. 280 do Re I I'

rá a ser assim concebido: � amento a udIdo, passa-
Art. 280 -. Aos fu . ,. . .

tarem 10 anos de efetivonCIOna�I?S m�n!cIpais que comple...
tificação adicional de 10rce�ercIcIo sera concedida uma gra
serão concedidos mais 15� e a�s que compl�tarem 25 anos
cio então b o so re seus vencImentos fican-

, , am as as percentagens d'
quarta parte dos . . -, que correspon erão á

destes. Aos funcio::r��Imento�" fazendo parte integrante
efetivo exercicio ser- - s que. Ja completaram 25 anos de
mais 1001 . ao concedIdos, sobre seus vencimentos

/0, que, com os 15% que já per b '
como parte integrant d ' . ce em, constituirão,
te destes. e os seus venCImentos, a quarta par-

I
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Art. 3.0 - O art. 282, do mencionado Regulamento,

terá a seguinte redação:

Art. 282 - A aposentadoria será concedida aos -fun

cionários municipais, com vencimentos integrais aos que

completarem 30 anos de serviço efetivo, sendo, nesta caso,

voluntária e independente de inspeção de saúde; com ven

cimentos proporcionais (tantas trigésimas partes dos venci

mentos quantos forem os anoS de serviço) , aos que

contarem mais de 25 e menos de 30 anos de efetivo exercicio;

com ordenado por inteiro acrescido da quarta parte dos

vencimentos aos que contarem 25 anos de serviço; com or

denado proporcional (témtas vigésimas quintas partes do

ordenado quantos os anos 'de serviço), aos que contarem

mais de 15 anos de serviço e menos de 25.

S único - Serão aposentados com vencimentos inte

grais qualquer que seja o tempo de ,serviço, os funcioná

rios que se invalidarem em consequencia de acidente ocor

rido no serviço; bem assim os atacados de doença contagio

sa ou inc1J.rável que os inhabilite para oexercicio do cargo.

Art. 4.° -' Será contado, para exclusivo efeito de apo

'sentadoria, o tempo de serviço que o funcionário tiver pres

tado ao Estado ou á União.

Art. 5.° - Os funcionários que já completaram 68

anos de idade, e os que vierem a completar, deverão, ime

diatamente, apresentar prova legal de idade á Secretaria

da Prefeitura, que, em seguida, organizará o processo de

aposentadoria, apresentando-o a despacho.

Art. 6.° - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Preféitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 18 de junho de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

-£.
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DECRETO N.o 17

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA,

DECRETA:

Art. único - As casas especiais de lacticinios e salames

poderão fechar suas portas uma hora mais tarde que o ho

rário estabelecido pelo art. 2.° do decreto n.O 29 de 23 de

julho de 1931. Nos dias feriados, quer o comércio feche ao

meio dia quer não funcione, os referidos estabelecimentos

fecharão ao meio dia; revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 21 de junho de 1935.

� :�!�
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Ajudante do Tráfego aos dos Fiscais de La classe da mes

ma Guarda, dada a natureza das funções desempenhadas

por uns e por outros;

considerando, por isso, que não seria equitativo remu

nerar desigualmente funções equivalentes;

considerando, finalmente, que as alterações que se fa

zem mistér, se enquadram perfeitamente dentro das possi

bilidades da lei orçamentária vigente, prescindindo, por

conseguinte, da abertura de créditos extraordinários,

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
/ I

11 I

DECRETA:

Art. 1.0 - Ficam assim modificados o quadro do pes

soal e respectiva tabela de vencimentos da Inspetoria Ge
ral e da secção do Tráfego da Inspetoria do Tráfego e da

Guarda Civica, a partir de 1.0 de julho próximo futuro:

Inspetoria Geral

1 - Inspetor-Geral .. ., .. . .

1 - Ajudante da Guarda Civica

1 -. Ajudante do Tráfego
1 - Encarregado do Pessoal

1 - Almoxarife .. .. .. ..

Tráfego

8 - Fiscais a 4:800$000 ..

1 - Praticante .. .. .. ..

9:600$000

7:800$000

7:200$000

7:200$000

7:200$000

. ---

DECRETO N.O 18

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, considerando justos os moti

vos que fundamentaram o pedido de equiparação de venci

mentos feito em requerimento sob n.O 2.135, de 3 do cor

l"ente mês, por funcionários da Inspetoria Geral e da Secção

do Tráfego, da Inspetoria do Tráfego e da Guarda Civica,

por isso que os signatários da referida petição tiveram de

fato as suas atribuições sensivelmerlte aumentadas com ,a

passagem da fiscalização geral do transito do Estado para o

Municipio;

considerando que os requerentes pleiteiam a equipa

!'ação dos vencimentos dos Fiscais do Tráfego aos dos Fis

cais de 2.a classe da Guarda Civica, e dos vencimentos do

i' �,

. il I

38:400$000

3:000$000

./ "J
.<ç"

Art. 2.° - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 24 de junho de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
, :',
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DECRETO N.o 19

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista o vencido no

processado sob n.o 1.706 de 26 de abril do corrente ano,

resolve, nos têrmos do art. 283 do Regulamento Geral, apo

sentar o operário Nicolau Stasiuk, com os salários anuais

de 816$000 (oitocentos e dezeseis mil réis), visto contar 16
anos, 5 mêses e 19 dias de serviços prestados a esta Prefei
tura.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 25 de junho de 1935.

L

(a) Jorge L. Meissner

'Prefeito Mun�cipal

DECRETO N.o 21

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Feitor Fred�rico Stamm e tendo em vista o documento jun

to á petição n.o 2.386, deste ano, resolve, nos têrmos do art.

4.° do Decreto n.o 16, de 18 do corrente mês, contar, para

exclusivo efeito de. aposentadoria, o periodo decorrente de

1903 a 1920 (dezesete anos) em que o referido funcionário

prestou serviços ao Estado.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 27 de junho de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 22

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista o que precei

tua o artigo 14 do Decreto n.O 27 de 21 de setembro de 1928,

DECRET A:

Artigo úlJ.ico - Ficam aprovados o plano organizado

pelo Departamento de Engenharia para a rua Chichorro

Junior entre as avenidas da Graciosa e João Gualberto

constante da planta e do perfil nesta data rubricados e o or

-çamento de Rs.9:100$000 (nove contos e cem mil réis) pa

Ia a construção e revestimento a macadam de uma faixa de

5 metros de largura; revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 27 de junho de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

� DECRETO N.o 20

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO EsrrADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Guarda Civil Arnaldo Rodrigues e em face do documento

junto ao processado n.o 2.460, deste ano, resolve, nos ter

mos do art. 4.° do Decreto n.o 16, de 18 çIo coxrente mês,

contar, para exclusivo efeito de aposentadoria, cinco anos e

dezeseis dias de serviços prestados ao Estado pelo referido
Guarda Civil.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 27 de junho de 1935.
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( a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

Art. 3.° - A menos de 400 metros de ráio de cada pos

to que se instalar devidamente licenciado não será permiti

do o estab�lecimento de nenhum outro.posto de serviço ou

de abastecimento.

Art. 4.° - Os póstos de serviço e de abastecimentos

para automoveis deverão possuir suas instalações que per

mitam o facil acesso e saida dos veiculas que deles se ser

virem.

Art. 5.° -"'- Qualquer que seja a sua capacidade, os pós

tos de abastecimento não poderão ter mais de uma entrada

e mais de uma saida para ,os veiculos.

� único - A largura de entrada ou" saida para os vei

culas não deverá exceder de 5 metros:

Art. 6.0 - As faixas de acesso e de manobras dos vei

culas deverão ser dotadas de calçamento impe;rmeável e as

areas não utilisaveis para os serviços do posto' serão ajar

dinadas.

Art. 7.° - Quando coberto, o pateo de serviço deverá

ser instalado com o recuo de 5 metros em relação ao alinha

mento predial.

, Art. 8.° - Quando Q terreno em que fôr localisado o
posto não estiver murado de acôrdo com a legislação vigen

te, a linha das edificações deverá ser avivada por uma mU

reta de tipo estético, cuja altura minima será de 0,30m.

Art. 9.° - Na localisação das bombas será previsto o

meio de abastecimento dos veiculas, que não poderão esta

cionar a menos ,de dois metros do alinhamento predial.

Art. 10.° - Todas as demais instalações dos postos de

serviço deverão ser convenientemente dispostos de modo a

permitir o franco acesso e saida dos veiculas bem como suas

manobras ao interior dos pateos.

DECRETO N.o 23

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo aO requerido pelo

Fiscal Geral do Quadro Urbano, Silfredo de Moura Pedro

sa, e tendo em vista o vencido no processado n.O 2.406, dês

te ano, resolve, nos têrmos do art. 3.° do Decreto n.o 16, de

18 do fluent� mês, aposentá-lo com os vencimentos anuais

de inatividade de 12:000$000, P9r contar mais de trinta

anos de serviços prestados a esta Prefeitura.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 27 de junho de 1935.

DECRETO N.o 24

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA,

DECRETA:

Art. 1.0 - Nenhum posto de serviço de abastecimento

para automóveis poderá ser instalado no Mu.nicipio, sem

previa licença, que será concedida uma vez satisfeitas _as

exige:q.cias do presente decreto.

Art. 2.° - Para a exploração do Comercio de gazolina

por meio de bombas, os proprietarios ou responsaveis pe

los póstos de serviço deverão firmar o respectivo contráto

com o Municipio, sujeitando-se a pagar, por aparelho ins

talado, o imposto estatuido na lei n.o 763 de 24 de Maio de

1929.

, I
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Art. 11.0 - As instalações para a limpeza de carros,
sua lubrificação etc., quando feitas ao ar livre, deverão
guardar o afastamento minimo de 5 metros dos predios vi-

sinhos.

Art. 12.0 - As aguas utilizadas na lavagem dos veicu
los deverão ser conduzidas diretamente para .as galerias de
aguas pluviªis, não podendo em caso algum ser esgotadas
para as sargetas da r,ua.

Art. 13.0 - Todo o recinto de serviço deverá ser con

servado nas mel,hores condições de asseio e ()s passeio tron
teiros aos postos deverão ser mantidos rigorosamente lim
pos, não podendo sobre os mesmos ser derramados oleos,
graxas e outras substancias proveniente de lubrificação de

veiculos.
Art. 14.0 - Aos infratores das disposições do presente

decreto será aplicada a multa de Rs. 100$000 que será ele
vado ao dobro nas reincidencias.

Art. 15.0 - Revogam-se as disposições em contráriQ.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 28 de Junho de 1935.

l-

/

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

-
n

DECRETO N.o 25

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista o vencido nas
petições sob n.o 1063 de 16 de abril (da Secretaria do Inte
rior, Justiça e Instrução Pública), e n.o2417, de 25 de ju
nho (desta Prefeitura) ambas do corrente ano, assinadas

L
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pela snra. Herminia Seeling viuva do guarda civil Evaldo

Seeling falecido a 19 de novembro de 1934 em COl1sequen

cia de um desastre que o vitimou quando a serviço do Tri

bunal Regional de Justiça Eleitoral; e .
tendo presente o disposto no art. 56 do Decreto Esta

dual n.o 897, de 27 de junho de 1928 - Regulamento da

Guarda Civil- e, mais, que, por força do art. 3.° do De

creto n.o 39, de 26 d� outubro de 1934, a manutenção e a

administração da Guarda Civil, de 1.° de janeiro do fluen

te ano, em diante, passaram a pertencer á Prefeitura,

RESOLVE:

conceder á viuva Herlllinia Seeling, a partir de janei

ro deste ano, uma pensão mensal de 140$000 (cento e qua

renta mil réis), correspondente á metade dos vencimentos

mensais a que tinha direito o seu extinto marido.

Palácio da Prefeitura ],\Iunicipal de Curitiba, Capital

do Estàdo do Paraná, em 5 de julho de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

-----

DECRETO N.o 26

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista o parecer n.o

785, de 5 de abril do corrente ano, do Conselho Consultivo

do Estado,
DECRETA:

Art. únIco - Fica concedida ao snr. Vitor Deitchmaiin,

por cinco anos, isenção dos impostos municipais para a ins

talação de uma .fabrica de creolina, £1it e graxa para carros

neste Municipio; revogadás as disposições em contrário.
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 9 de agosto de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal .1

11
,I

lt

Diretoria do Cadastro e Edificações e subirá a despacho do

Prefeito logo após ser visado pelo Diretor de Engenharia.

� 5.° - Depois de aprovado o projéto pelo Prefeito, o

Departamento de Engenharia expedirá o alvará de licença

respectivo com os certificados de alinhamento e nive�amen

to, que serão assinados pelo Eng. Dir�tor de Cadastro e

Edificações e visados pelo Diretor de Engenharia.

Art. 3.° - Sempr� que houver alteração na planta

aprovada ficam os proprietarios obrigados á submeter a

aprovação o projéto modificativo, para cuja execução será

expedido novo alvará de licença.

� 1.° - Para modificações gerais importando em áu

mento ou diminuição da area construida constante da plan

ta aprovada, do numero de pavimentos, que importem em

alterações que afetem os elementos das construções é ne

cessária a substituição das plantas.

� 2.° - Em qualquer dos casos, para a expedição do

alvará, proceder-se-á segundo prescrevem o artigo anterior

t: seus paragráfos.

Art. 4.° - Os alvarás de licença para construção ou

edificação prescrevem no praso de três anos.

Art. 5.° - Independem de alvará de licença:

1) - As dependencias não destinadas a habitação des

de que não tenham fim comercial ou industrial, como ga

linheiros, caramanchões, e outras do mesmo carater, exce

tuando-s� as cochE;!iras, garage, meias aguas com mais de

16 metros quadrados e latrinas externas.

2) - Os serviços de pintura, limpeza, concertos e pe

quenas reparações no interior dos edificios, desde que não

alterem a construção em parte essencial e não dependam

de andaimes e taI:>umes.

I
�
I

,1
i

DECRETO N.O 27

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA,

DECRETA:

Art. 1.0 - Qualquer obra de construção ou edificação,

salvo os casos previstos no artigo 5.°, só poderá ser iniciada,

si o proprietário possuir o respectivo alvará de licença.

Art. 2.° - Para obter o alvará de licença deverá o in

teressado apresentar o projéto da obra a exame do Depar

tamento de Engenharia, indicando, pelo logradouro público,

o local onde vai ser executada a construção.

� 1.0 - Quando o projeto apreseiltado satisfizer ás exi
gencias do Codigo de Posturas e do Regulamento da Saú

de Pública, o engenheiro que o examinar rubricará cada

uma das suas peças, que serão anexadas em requerimento

especial para ser submetido á aprovação do Prefeito.

� 2.° - Verificado achar-se o projéto em condições de

s�r aprovado, o Departamento de Engenharia, expedirá a

guia para o interessado pagar os emolumentos devidos.

� 3.° - Exibido pelo interessado o recibo do Tesouro

Municipal, pelo qual prove haver pago os emolu�entos, se

rá anotado no r�querimento o numero do respectivo talão.

� 4.0 - Satisfeitas as formalidades do paragrafo ante

rior o requerimento receberá a informação ou parecer da
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3) - A construção provisória de pequenos comparti
mentos destinados á guarda e deposito de materiais para
obras já licenciadas e cuja demolição será feita logo após
á conclusão das mesmas obras.

critivo dos materiais a empregar e do destino da obra, bem

como do calculo da estabilidade e da resistência dos ele

mentos construtivos e dos desenhos dos r�spectivos deta

lhes.

� único: - Em toda a obra que se executar em con

creto armado é obrigatoria a apresentação do calculo da es

tabilidade e resistência das diversas peças, bem como dos

desenhos de execução e do relatório justificativo, tudo nas

normas prescritas pelo Regulamento que baixou com o De

creto Estadual n.o 1.141 de 27 de abril de 1933.

Art. 8.° - Os projétos para a execução de qualquer

ebra de edificação nova, de reforma, de acrescimo ou de re

construção deverão ser acompanhados dos titulos de domi

nio sobre o lote em que se executar a o1:?ra.

� único - Quando se tratar de compromisso de com

pra e venda, deverão acompanhar o titulo de dominio do

vendedor comprqmissário, salvo o caso de lotes aprovados

pela prefeitura, cujos proprietários ou foreiros tenham seus

titulos arquivados no Departamento de Engenharia.

Art. 9.° - Todas as peças graficas referidas nos arti

gos 6.° e 7.° serão apresentadas em três vias, todas em pa

pel de boa qualidade.

� 1.° - As primeiras vias dessas peças bem

como as dos memoriais e relatórios que se referem o artigo

7.° e seu paragráfo único deverão ser selados de acôrdo. com

a lei estadual n.O 1.730 de 4 de abril de 1917.

� 2.° _. As escalas admitidas serão: de 1:100 para as

plantas; ).:50 para as fachadas e cortes; 1:200 para o perfil

do terreno; 1:500 para a planta de locação e 1:25 para os

detalhes.

� 3.° - Conforme a importancia do projéto, o Depar

tamento de Engenhariá poderá exigir desenhos em escalas

menos reduzidas.

Art. 6.° - O projeto a que alude o artigo 2.0 deve cons
tar das peças seguintes:
-.

1) - Plantas, com as convenções usuais, de cada um
dos pavimentos que comportar o edificio ( embazamento,
rez-do-chão, loja, sobreloja, andares e atico e suas respecti
vas dependencias; garages, latrinas). Nestas plantas. serão in
dicados os destinos de cada compartimento, suas areas e di
mensões.

2) - Planta do porão si o edifício fôr dotado de mais
êste piso.

I

3) - Elevação da fachada ou fachadas voltadas para
as vias públicas.

4)' - Planta de locação com as seguintes indicações:
a) - posição do edificio em relação ás linhas diviso

rias em lote;

b) - orientação;

c) - locação das partes dos prédios visinhos, quando
construidos sobre as divisas do lote;

d) - perfil longitudinal e transversal do terreno, em
posição media tomado o meio-fio como referencia de ni
vel.

e) - situação do lote referida a uma esquina com a
respectiva distancia cotada.

5) - Cortes transversal e longitudinal do eq.ificio.

Art. 7.° - Si o Departamento de Engenharia julgar
conveniente, exigirá ainda a apresentação do memorial des-
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S 4.0 - A escala não dispensa o emprego de cotas pa

ra indicar as dimensões dos compartimentos, vãos, abertu.:.
ras, pé direitos, dimensões dos elementos construtivos em

madeira e posição das linhas limitrofes. No caso de diver

gencia entre a cota e a medida correspondente feita pela
escala do desenho prevàlecerá aquela.

Art. 10.0 - Nos projetos de reconstrução, acrescimo

ou reforma de prédios, as partes conservadas serão repre

sentadas a tinta preta; as novas ou a renovar a tinta ver

melha; os elementos construtivos em ferro ou aço, a tinta

azul; as partes a demolir á tinta amarela e as madeira a ter

ra de siena.

Art. 11.0 - Si durante a execução das obras houver
mudança de construtor fica o proprietário obrigado a co

municar por escrito o nome do novo profissional responsa

vel, que assinará com aquela referida comunicação.

S 1.0 - Quando essa CO!Ilunicação deixar de ser feita
em tempo oportuno a obra será embargada e multados o

proprietário e o construtor.

S 2.0 - A desistência do construtor primitivo sem o

preenchimento previo das formalidades supra, não o isen

tará da responsabilidade assumida por ocasião da aprova-

ção do projeto .

S 3.0 - Todas as comunicações referentes- a assunto

de construção de que trata o presente decreto deverão ser

E:ntregues diretamente no Departamento de Engenharia.

Art. 12.0 - As 2.as e 3.as vias dos projétos serão entre

gues ao proprietário com o respectivo alvará de licença e
as 1.as vias seladas ficarão arquivadas na Prefeitura.

. Art. 13.0 - Uma das vias do projéto entregue ao inte

ressado e o respectivo alvará deverão ser conservados no

I
local das obras de modo a que possam ser examinados pe

los agentes da Prefeitura encarregados da fiscalização.

Art. 14.0 - O profissional responsavel pelas obras de

concreto armado fica obrigado a avisar por escrito ao De

partamento de Engenharia, o dia em que deva iniciar a con.

cretagem com a antecedência de quatro dias.

S único - Só poderá ser iniciada a concretagem si no

dia avisado não comparecer o Engenheiro encarregado da

fiscalização de obras .

Art. 15.0 -_. Durante a execução das obras em concre

te armado, deverá haver no local um livro de execução, no

qual serão anotadas as datas de concretagem e da retirada

das formas e escoramentos. Tal livro deverá ser visado pe

1(;0 Engenheiro encarregado da Fiscalização das obras.

Art. 16.0 - A inobservancia dos dispositivos do pre

sente decreto será punida com a multa de 100$000 a ....

300$000 e até 600$000 na reincidencia.

S único - As multas serão indistintamente aplicadas

aos proprietários e ao profissional responsavel pela exe

cução da obra, segundo a natureza da infração constatada,

salvo o caso previsto no artigo 11.0 S 1.0.

Art. 17.0 - O presente decreto entrará em vigor na

data de sua publicação no Diario Oficial do Estado.

Art. 18.0 - Revogam-se os artigos 48, 49 e 50 e 54 do

Codigo de Posturas e demais disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 13 de agôsto de 1935.

(a) Jorge L. Meissnér

Prefeito Municipal

.�
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DECRETO N.o 28

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, considerando que se acha em

pleno vigor o decreto federal n.o 23.569 de 11 de dezembro

de 1933, que regulamenta o exercicio das profiss'ões <de en

genheiro, de arquitéto e de agrimensor;

considerando que ao poder público municipal compete

estabelecer as normas para o licenciamento e fiscalização

das obras particulares de construção e edificações;

considerando que em tais normas devem ser previstas

as medidas necessárias á fiel observancia do decreto fede

ral mencionado;

DECRET A:

Art. 1.0 - Todas as vias do projeto e do memorial exi

gidos pelo Decreto n.o 27, desta data, para a concessão do

alvará de licença de obras particulares, qualquer que seja

a sua natureza, devem conter as assinaturas autografas do

autor do projeto, do responsavel pela sua execução e do

proprietário da obra ou do seu representante legal.

� único - As assinaturas dos profissionais responsa

veis pelo projéto e pela sua execução seguir-se-á a me:Q.ção

explicita dos respectivos titulos.

Art. 2.° - Só poderão assinar os projétos para obras

de construção ou de edificação os engenheiros civis, arqui

tétos ou engenheiros arquitétos, diplomados ou licenciados

nos têrmos do decreto fedaral n.o 23.569 de 11 de dezembro

de 1933, e que registrarem no Departamento de Engenharia

as respectivas carteiras profissionais expedidas ou visadas

pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura da

7.a Região e que estiverem de posse do alvará proprio e

quites com o Tesouro Municipal pelos impostos de licença

anual estabelecidos na competente tabela orçamentária.

Art. 3.° - Só poderão dirigir obras de construção ou

de edificação os engenheiros Civis, arquitétos ou engenhei
ros arquitétos diplomados e os construtores licenciados que

estejam nas condições estabelecidas no artigo anterior.

Art. 4.° - O registo das carteiras profissionais, que
consistirá na transcriçãó do seu inteiro teor, será feito em
livros especiais do Departamento de Engenharia mediante

requerimento ao Prefeito e pagamento de Rs. 10$000 de
emolumentos.

� único - Os profissionais registados de acôrdo com a
lei <n.o 769 de 27 de maio de 1929, ficarão sujeitos apenas á

averbação de suas carteiras, independentemente do paga
mento de qualquer emolumento e mediante a exibiçãeo do

documento no Departamento de Engenharia.

Art. 5.° - As firmas, sociedades, associações, compa

nhias e empresas que se' constituirem legalmente para o

exercicio da Engenharia ou da Arquitetura e Agrimensu

ra, deverão registar pelo menos um responsavel técIJ.i.co nas
condições dos artigos 2.° e 3.°.

� úriico - A atividade profissional dessas pessoas ju
ridicas não poderá exceder á dos seus responsaveis técnicos.

Art. 6.° - O registo dos profissionais licenciados será

cancelado quando ocorrer qualquer dos casos previstos no

paragrafo único do art. 3.° do Decreto Federal n.O 23.569
de 193.3.

Art. 7.° - Quando o Departamento de Engenharia jul

gar conveniente solicitará ao Conselho Regional de Enge

nharia e Arquitetura da 7.a Região a aplicação das penas

estatuidas no decreto federal n.O 23.569, aos profissionais
que:
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a) - não obedecerem nas construções os prQjétos

aprovados, alterando as dimensões indicadas nas plantas e

cortes;

b) - hajam incorrido em duas multas na mesma obra;

c) - prosseguirem as obras embargadas pela Prefei

tura;

d) - modificarem as especificações .indicadas no me

morial e as dimensões das peças de resistencia aprovadas;

e) - assinarem os projétos como executores ou fiscais

e não as dirigirem ou fiscalizarem de fato.

f) - iniciarem qualquer obra de construção ou de edi

ficação sem que tenhâm satisfeito ao artigo 1.° do decreto

n.O 27.

� único _. A solicitação de que trata este artigo não

isentará os profissionais das penalidades que lhes forem

aplicaveis pela t:ransgressão do presente decreto e das dis

posições vigentes relativas ás construções.

Art. 8.° - Quando forem constatadas faltas devidas á

impericia do profissional executor da obra, capazes de cau

sar acidentes que comprometem a segurança pública, o De

partamento de Engenharia promoverá imediatamente á

sustação, demolição OU reparação das obras.

� único -- O auto de constatação deverá ser assinado

por um engenheiro do Departamento de Engenharia e dele

será extraida uma copia fiel para ser entregue ao Conselho

Regional de Engenharia e Arquitetura, que agirá como jul

gar acertado.

Art. 9.° - Nas obras de qualquer natureza licenciadas

pela Prefeitura deverá ser afixada em lugar bem visivel da

via pública uma placa com indicação perfeitamente legivel

do nome, titulo e residencia ou escritorio do profissional ou

"J

profissionais responsaveis pelo projéto e pela execução das
obras.

� 1.0 _ Quando o profissional fôr licenciado de acôrd<;>

com o Decreto n.o 23.569, a placa deverá conter mais a ins

crição "Licenciado".

� 2.0 - Os responsaveis pelas obras já licenciadas nes

ta data, deverão satisfazer a exigencia deste artigo dentro
de 30 dias a contar da data da vigencia do presente decreto.

� 3.0 - A placa de que trata este artigo fica isenta de

qualquer taxa ou imposto municipal.

Art. 10.° - As obras de construção ou de edificação

que estiverem sendo executadas em desacôrdo com as pres

crições do presente decreto serão suspensas si o profissional
l'esponsavel pela sua execução não cumprir ás intimações

que lhe forem feitas por escrito.

� único - Para esse fim as obras serão embargadas
por um dos engenheiros do Departamento de Engenharia,

que lavrará <;> respectivo auto.

Art. 11.° - Os profissionais responsaveis pelas obras
ficam sujeitos ás multa'S de 200$000 a 500$000, e até ....
1 :000$000 na reincidencia, pela inobservancia das disposi

ções do presente decreto.

Art. 12.° - O presente decreto entrará em vigor na

data de sua publicação no Diário Oficial do Estado, revoga

das as disposições em contrário.

Palácio da PrefelturaMunicipal de Curitiba, Capital

do Estádo do Paraná, em 13 de agôsto de 1935.

.( a) Jorge L. Mcissner

Pr�feito Municipal

i

I ..
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DECRETO N.o 29

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANÁ, atendendo ao. requerido pelo
Guarda Civil de 1.a classe João Pereira de Freitas, e em fa
ce da certidão apresentada, passada pelo Comando da For
ça Militar do Estado, resolve, de acôrdo com art 4;0 do De
creto n.° 16 de 18 de junho do corrente ano, mandar incor
porar ao seu acêrvo de serviços, para exclusivo efeito de
aposentadoria, o periodo correspondente a três anos, em
que o referido guarda serviu no antigo Regimento de Se
gurança do Estado.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 13 de agôsto de 1935.

(a ) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 30

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANÁ, atendendo ao requerido pelo
Guarda Civil Bernardino Martins, e em face do atestado
que apresentou, passado pelo Comango da Força Militar do

Estado, resolve, de acôrdo com o art. 4.° do Decreto n.O 16
de 18 de junho do corrente ano, mandar incorporar ao seu
acêrvo de servIços, para exclusivo efeito de aposentadoria, o
periodo correspondente a doze anos, em que o referido guar
da serviu no antigo Regimento de Segurança do Estado.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 13 de agôsto de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

,

[
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DECRETO N.o31

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, atendendõ ao requerido pelo

Guarda Civil Felix Araujo dã. Silva, e em face dos docu

mentos aprel)entados, resolve, de acôrdo com o art. 4.° do

Decreto n.o 16 de 18 de junho do corrente ano, mandar in

corporar ao seu acêrvo de serviços, para .exclusivo efeito

de aposentadoria, o periodo correspondente a quatro anos,

dez mêses e quatro dias, em que o mesmo, guarda serviu no

Exército Nacional.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, -em 13 de agôsto de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito .JVIuniéipal

,�

DECRETO N.o 32

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DQ PARANA, atendendo ao requerido pelo

Guarda Civil de 2.a classe João de Oliveira Cruz, e em face

do atestado apresentado, passado, pelo Comando da Força

Militar do Estado, resolve, de acôrdo com o art. 4.° do De

creto n.o 16 de 18 de junho do corrente ano, mandar incor

porar ao seu acêrvo de serviços, para exclusivo efeito de

aposentadoria, o periodo 'co�respondente a doze anos, em

que o mesmo guarda serviu na aludida Força Militar.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 13 de agôsto de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

'"
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DECRETO N.o 33

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Fiscal de 1.a classe da Guarda Civil Salustiano Ramos de

Andrade, e em face da certidão apresentada, pas�ada pelo

Comando do antigo 4.° Regimento de Infantaria, do Exer

cito Nacional, resolve, de acôrdo com o art. 4.° do .Decreto

n.O 16 de 18 de junho do corrente ano, mandar incorporar

ao seu acêrvo de serviços, para exclusivo efeito de aposen;.

tadoria, o periodo correspondente a cincô anos, em que o

mesmo Fiscal serviu no referido Regimento.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curiti.ba, Capital

do Estado do Paraná, em 13 de agôsto de 1935.

(a) Jorge L. Meiss]J.eJ,'

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 34.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Fiscal de l,a classe da Guarda Civil João Gaertner, e em

face do atestado que apres�ntou, passado, pelo Comando da

ForÇ3 Militar do Estado, resolve, de acôrdo com o art. 4.°

do Decreto n:o 16 de 18 de junho do corrente ano, mandar

incorporar ao seu acervo de serviços, para exclusivo efeito

de aposeJ;.ltadoria, o periodo correspondente a um ano, um

mês e vinte e dois dias, em que o mesmo Fiscal serviu na
referida Força Militar.

Palácio da Prefeitura Municipal de Ctlritiba, Capital

do Estado do Paraná, em 13 de agôsto de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

;�

-'37-

DECRETO N.o 35

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo'ao requerido pelo

Chefe de Secção Amazonas de Sousa Azevedo, e em face

do atestado apresentado, passado pelo Comando da Força

Militar do Estado, resolve, de acôrdo com O, art. 4.° do De

creto n.o 16 de 18 de junho do corrente ano, mandar incor

porar ao seu acêrvo de serviços, para exclusivo efeito de

aposentadoria, o periodo correspondente a cinco anos, no

ve mêses e dezenove dias, em que o mesmo serviu na re

ferida Força Militar.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 13 de agôsto de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 36

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO pO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Guarda Civil José Bispo dos Santos, e em face do documen

to apresentado, resolve, nos têrmos do art. 4.° do Decreto

n.o 16 de 18 de junho do corrente ano, mandar incorporar

ao seu acêrvo de serviços, para exclusivo efeito de aposen

tadoria, o periodo correspondente a dois anos e quatro mê

ses, em que prestou serviços á União, servindo no Exerci-
to NacionaI. -

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 16 de agôsto de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
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DECItETO N.o 37

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Administrador do Depósito de Inflamaveis, Estevam Se

cundino Feijó, e em face do documento apresentado, resol

ve nos têrmos do art. 4.° do Decreto n.o 16 de 18 de junho

do corrente ano, mandar incorporar ao "seu acervo de ser

viço, para exclusivo efeito de aposentadoria, o periodo cor

respondente a dezenove anos e onze mêses, em que pres

tou serviços á União servindo no Exercito 'Nacional, e ao

Estado, no Corpo de Agentes de Segurança Pública.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 16 de agôsto de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.O 38

• O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CA.PITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Engenheiro Diretor do Cadastro e Edificações, dr. Henri""

que Estrela Moreira, e em face do documento apresentado,

resolve, nos termos do art. 4.° do Decreto n.o 16 de 18 de
junho corrente ãno, mandar incorpQrar ao seu acêrvo de

serviço, para exclusivo efeito de aposentadoria, o periodo
correspondente a oito anos, nove mêses e vinte e quatro

dias, em que prestou serviços ao Estado como funcionário

público.

'Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Estado do

Paraná, em 16 de agôsto de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

I
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DECRETO .N.o 39

O PREFEITO MUNICIPAL DE' CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Ajudante de Fiscal Geral, Alvaro Luiz .Picheth, e em face
do documento apresentado, resolve, nos têrmos do art. 4.°
do Decreto n.o 16 de 18 .de junho do corrente ano, mandar
incorporar ao seu acêrvo de serviço, para exclusivo efeito
de aposentadoria, o periodo correspondente a dezeseis anos,
onze mêses e vinte e cinco dias, em que prestou serviços. á
União, como funcionário postal.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Pãraná, em 16 de agosto de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

�

DECRETO N.o 4;0

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA,

DECRETA:

Art. 1.0 _ Ao art.�82 do Regulamento Geral da Pre
feitura fica acrescentado o seguinte:

"serão computadas para efeito de aposentadoria, co
mo Çlno integral, as frações de ano excedentes de seis mê
s�s, verificadas quando calculaqo o tempo de serviço".

Art. 2.0 _ Revogam.,.se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 17 de agôsto de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
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DECRETO N.o 41

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Fiscal de 2.a classe da. Guarda Civil, José Beloto, e tendo
em vista que o mesmo não obteve licenças nem sofreu pe
nalidades no decênio compreendido entre maio de 1925, e
maio de 1935, resolve, de acôrdo com os arts. 18 e 19 da lei
estadual n.o 2.737 de 31 de março de 1930, mandar incor
porar um ano ao seu acêrvo de serviços, para todos os efei
t?S legais.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, C�pital
do Estado do Par�ná, em 21 de agôsto de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

�

DECRETO N.o 42

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Guarda Civil António Gomes da Silva, e em face da certi
dão apresentada, passada em 1903 pelo Comando do 1.0 Ba
talhão de Engenharia, resolve; de acôrdo com o art. 4.0 do
Decreto n.o 16 de 18 de junho do corrente ano, mandar in
corporar ao seu acêrvo de serviços, para exclusivo efeito de

aposentadoria, o periodo correspondente a cinco anos, em
que o mesmo guarda prestou serviços ao Exercito Nacional.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 21 de agôsto de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

t
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DECRETO N.o 43

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Feitor Frederico Stam:m, da Diretoria de Viação e Sanea

mento, e em face do vencido no processado sob n.O 2743, de

13 de julho p. passado, resolve, de acôrdo com o art. 3.° do

Decreto n.o 16 de 18 de junho do corrente ano, aposentá-lo

com os vencimentos anuais de inatividade de 5:280$000

(cinco contos, duzentos e oitenta mil réis), visto contar

mais de trinta anos de serviço público.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 21 de agôsto de 1935.

(li) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

.:;J-
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DECRETO N.o 44

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITmA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido por

Generoso Nascimento Chanoski, Auxiliar da Guarda Civil,

e em face da caderneta apresentada, passada pelo Comando

do 15.° Batalhão de Caçadores, resolve, de acôrdo com o

art. 4.° do Decreto n.o 16 de 18 de junho do corrente ano,

mandar incorporar ao seu acêrvo de serviços para exclusivo

efeito de aposentadoria, o periodo correspondente a um ano

c vinte dias, em que serviu á União, como praça daquele

Batalhão.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 24 de agôsto de 1935 ..

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
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DECRETO N.o 45

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITlBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Guarda Civil Vitor da Costa e Silva, e em face da caderne

ta militar apresentada, passada pelo Comando do 9.° Re

gimento de Artilharia, resolve, nos têrmos do art. 4.° do

Decreto n.o 16 de 18 de junho do corrente ano, mandar in

corporar ao seu acêrvo de serviços, para exclusivo efeito de

aposentadoria, o periodo correspondente a um ,ano, 7 mêses

e doze dias, em que o referido guarda prestou serviços á

União.

Palácio da Prefeitura Municipal de CUl'itiba, Capital

do Estado do Paraná, em 29 de agôsto de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeit� �l!nicipal

DECRETO N.O 46,

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARÁNA, tendo em. vista o vencido no

processado sob n.° 2.454, de 26 de junho do corrente ano,

resolve, nos termos dos arts. 3.° e 5.° do Decreto n.o 16 de

18 do citado mês e ano, aposentar compulsóriamente o

Guarda Fiscal Adriano Garcia dos Santos, com os ye;g,ci�

mentos anuais de inatividade de 3:404$000 (três contos,

quatrocentos e quatro mil réis), por contar 25 anos, 4 :mê

ses e 3 dias de serviço.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de agosto de 1935.

(a) Jorge L.Meissner

Prefeito Municipal

I
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DECRETO N.o 47

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista õ vencido nQ

processado sob n.O 2. 4�5, de 26 de junho do corrente ano,

resolve, nos terrrlOS dos arts. 3.° e 5.° do Decreto n.o 16 de

18 do citado m.ês e anO, aposentar compulsóriamente o Con

tinuo da Inspetoria de Rendas e Fiscalização, Flórido Gon

.çalves de Castro, com os vencimentos anuais de inatividade

de 2:140$000 (dois contos, cento e quarenta mil réis), por

contar 23 anos, 1 mês e 7 dias de serviço.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de agôsto de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 48

O.PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, -CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Guarda Fiscal Raul Correia Pinto e tendo em vista os do

cumentos apresentados, resolve, de acôrdo com o art. 4.°

do Decreto n.o 16 de 18 de junho do corrente ano, mandar

incorporar ao seu acêrvo de serviços, para fins exclusiva

mente de aposentadoria, os seguintes periodos: seis anos,

sete mêses e vinte e seis dias - de serviços prestados á

União; um ano, três mêses e vinte e quatro dias de servi

ços prestados ao Estado.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 3 de setembro de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
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DECRETO,N.O 49

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA,

DECRETA:

Art. 1.° - Ao art. 120 da lei n.o 527 de 27 de janeiro
de 1919 ficam acrescentados mais os seguintes parágrafos:

� 3.° - As mercadorias apreendidas em poder de ven
dedores ambulantes por falta de pagamento dos respectivos
impostos, serão recolhidas á Inspetoria de Rendas e Fisca
lização, donde poderão ser retiradas dentro de 8 dias, pagos
os impostos e multas que ocorrerem.

� 4.° -' Decorrido esse prazo, a Inspetoria de Rendas
e Fiscalização publicará edital pelo imprensa, notificando
aos interessados para retirarem, dentro de 30 dias, os obje-'
ios apreendidos, mediante pagamento dos impostos, multas
e despesas, sob pena de, findo 'esse prazo, serem vendidos
em hasta pública, em logar, dia e hora designados no edital,
revertendo o produto para os cofres municipais. -

Art. 2.° - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura l.\funicipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 3 de setem�bro de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

�

gimento de Artilharia da Campanha, resolve, de acôrdo

com o art. 4.° do Decreto 'n.o 16 de 18 de junho do fluente

ano, mandar incorporar ao seu acêrvo de serviços, para ex

clusivo efeito de aposentadoria, o periodo -correspondente

a três anos, em que esteve servindo no citado Regimento.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 6 de setembro. de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

I

DÊCRETO !\t.o 51

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO PARANA, atendendo ao requerido pelo ope

l'ário Luiz Mariano Ribas e tendo presente o vencido no pro

cessado sob n.o '2.077, de 29 de maio do corrente ano, re

solve, de acôrdo com o art. 283 do Regulamento Geral, apo-

sentá-Jo com os salários anuais de inatividade de .

1:358$400 (um conto, tresentos e cincoenta e oito mil e

quatrocentos réis), por co�tar o mesmo mais de dezoito

anos de serviço.

Palácio 'da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do �stado do Paraná, em 6 de setembro de 1935.

(a) JorgeL. l\ieissner

Prefeito Municipal
DECRETO N.o 50

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO PARANA, atendendo ao requerido pelo Guarda Fiscal
Pedro Gasparelo, e em face da certidão que juntou ao res
pectivo processo, passada pelo Comando do antigo 6.° Re-

DECJ;twro N.o 52

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista o que determi

na o artigo 14 do Decreto n.O 27, de 21 de setembro de 1928,

I............
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DECRETA:

Artigo único - Ficam aprovados o plano geral-da rua
Angelo Sampaio, 'entre as avenidas Siqueira Campos e,

Iguaçú, segundo a planta e o perfil elaborados pelo Depar

tamento de Engenharia, nesta data rubricados, e o orça

mento de Rs. 146:800$000 (cento e quarenta e seis contos

e oitocentos mil réis) para a ex�cuçãó das obras de sua pa

vimentação; revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 10 de setembro de 1935.

r

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 53

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

D OESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Fiscal de 1.a classe graduado da Guarda Civil Paulino Be

nedito de Oliveira, resolve, nos têrmos do art. 4.° do De
creto n.o 16, de 18 de junho "do corrente ano, mandar in

corporar ao seu acêrvo de serviços, para o fim exclusivo de

aposentadoria, o periodo correspondente a três anos, em

que esteve incorporado ao Exercito Nacional, conforme do

cumento que juntou.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 25 de setembro de 1935.

r

I

I
I
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I

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

"=------
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DECRETO N.o 54

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Guarda Civil JOâqúim Pedro dos Santos, resolve, nos têr

mos do art. 4.° do Decreto n.o _16, de 18 de junho do cor

rente ano, mandar incorporar ao seu acêrvo de serviços,

para o' fim exclusivo de aposentadoria, o periodo correspon

dente a três anos, em que esteve incorporado ao Exercito

Nacional, conforme documento que junto:u.

Palácio da Prefeiturél Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 26 de setembro de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO.N.o 55

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao- requerido pelo

Guarda Civil Benedito Santana de Siqueira, resolve, nos

têrmos do art. 4.° do Decreto n.O 16, de 18 de junho do cor

rente ano, mandar incorporar ao seu acêrvo-de ,serviços, pa

ra o fim exclusivo de aposentadoria, o periodo correspon

dente a cinco anos e quatro mêses, em que foi diarista des

ta Prefeitura.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 26 de setembro dê 1935.

IJ

I,
(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

,I
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DECRETO N.o 56

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Guarda Civil Oscar de Abreu Finkensieper, resolve, nos

termos do art. 4.° do Decreto n.o 16, de 18 de junho do cor

rente ano, mandar incorporar ao seu acêrvo de serviços, pa

ra o fim exclusivo de aposentadoria, o periodo correspon

dente a cinco anos, quatro mêses e vinte dias, em que este

ve incorporado ao Exercito Nacional, conforme documento

que juntou.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 26 de setembro de 1935.

(a) Jorge 'L. Meissner

Prefeito Municipal

r

DECRETO N.o 57

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Inspetor da Limpeza Pública e Particular, Cesar Conrado

de Sousa, e tendo em vista o vencido no processado sob n.o

3.317, de 6 do corrente mês, resolve, nos têrmos do art. 4.°

do decreto n.o 16, de 18 de junho do fluente ano, mandar

incorporar ao seu acêrvo de serviços, para exclusivo efeito

de aposentadoria, o periodo correspondente a seis anos, qua

tro mêses e quinze dias, em que serviu na Repartição Cen

tral de Policia, conforme documento que juntou.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 26 de setembro de 193�.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

.'=--
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DECRETON.o 58

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITmA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo'ao requerido pelo

Arquivista Olegário Aires de Arruda, e tendo em vista o

vencido no processado sob n.o 3.225, de 29 de agosto últi

mo, resolve: nos têrmos do art. 4.° do Decreto n.o '16, de 18

de junho do fluep.te ano, mandar incorporar ao seu acêrvo

de serviços, para exclusivo efeito de aposentadoria, o perio

do corresponden,te a um ano e quatro mêses em que serviu

!la Guarda Civil da Capital, conforme documeV"�o que jun

tou.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 26 de setembro de 1935.

(a) Jorge !L. Meissner

Pr�feito Municipal

DECRETO N.o 59

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITmA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA,
DECRETA:

Art. 1.0 - Fica imediatamente subordinada á Direto

ria de Viação e Saneamento a Secção de Fiscalização da

Iluminação 'Pública, cabendo ao respectivo Diretor as fun
ções de Engenheiro-Fiscal.

Art. 2.° - Fica criado na Diretoria do Cadastro Fis

calo cargo de Engenheiro Auxiliar para o qual é transferi

do com os mesmos vencimentos o atual Engenheiro Fiscal.

da TIuminação Pública.

Art. 3.° - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 8 de outubro de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
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DECRETOlN.O 60

O PREFEITO MUNIéIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Fiscal Almoxarile da Guarda Civil Sergio Doblins, e em

face das respectivas informações, resolve, de acôrdo com a

Lei Estadual n.o 2.737, de 31 de março de 1930 combinada

com o Decreto Municipal n.° 39 de 26 de outubro de 1934,

mandar incorporar ao seu acêrvo de serviços, para todos os

efeitos legais, o periodo correspondente a um ano, por não

haver o mesmo, durante o último decênio, gozado licenças
ou sofrido penalidades. '

Palácio da Prefeitura :Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 8 de outubro de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 61

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requer�do pelo
Fiscal de 1.a classe da Guarda Civil Nestor Pinto, e em face

das respectivas' informações, resolve, de acôrdo, com a Lei

Estadual n.O 2.737 de 31 de março de 1930 combinada com

o Decreto Municipal n.o 39 de 26 de outubro de 1934, man

dar incorporar ao seu acêrvo de serviços, para todos os efei

tos legais, o periodo correspondente a dois anos por ,não

haver o mesmo, durante mais de vinte anos, gozado licen-
ças ou sofrido penalidades. .

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 8 de outubro de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

r
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DECRETO.N.O 62

O PREFEITO MUNICIPALDE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Fiscal de 1.a classe, graduado, da Guarda Civil Paulino Be

nedito de Oliveira, e em face das respectivas informações,

resolve, de acôrdo com a Lei Estadual n.o 2.737, de 31 de

março de 1930, combinada com o Decreto Municipal n.o 39

de 26 de outubro de 1934, mandar incorporar ao seu acêr

vo de serviços, para todos os efeitos legais, o periodo cor

respondente a dois anos, por .não haver o mesmo, durante

mais de vinte anos, gozado licenças ou sofrido penalidades.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, 'Capital

do Estado do Paraná, em 8 de outubro de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

I
1

I
�,

!

IDECRETO N.o 63

O PREFEITO MUNICIPAL OE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Auxiliar da Guarda Civil Francelino da Mota Machado, e

em face das respectivas informações, resolve, de acôrdo com

a Lei Estaduál n.o 2.737, de 31 de março de 1930 combina

da com o Decreto Municipal n.O 39 de 26 de outubro de

1934, mandar incorporar ao seu acêrvo de serViços, para

todos os efeitos legais, o periodo correspondente a dois anos,

por não haver o mesmo, durante mais de vinte anos, goza

do licenças.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 8 de outubro de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
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DECRETO 'N.o 64

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Fiscal de 2.a classe da Guarda Civil Miguel Schimilowski,

e em face das respectivas informações, resolve, de acôrdo

com a Lei Estadualn.o 2.737 de 31 de março de 1930, com

binada com o Decreto Municipal n.o 39, de 26 de outubro

de 1934, mandar incorporar ao seu acêrvo de serviços, para

todos os efeitos legais, o periodo correspondente à. dois anos,

por não haver o mesmo, durante mais de Vinte anos, gozado

, licenças. \

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 8 de outubro de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municip�l

,.

DECRETO N.()65

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO P.,ARANA, atendendo ao requerido pelo

Auxiliar da Guarda Civil Ernesto Marchiori, e em face das

respectivas informações, resolve, de acôrdo com a .Leí Es

tadual n.O 2.737 de 31 de março de 1930, combinada com o

Decreto Municipal n.o 39 de 26 de outubro de 1934, man

dar incorporar ao seu acêrvo de serviços, para todos os efei

tos legais, o periodo correspondente a dois anos, por não

haver o mesmo, durante mais de vinte anos, gozado licen

ças ou sofrido penalidades.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 8 de outubro de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

t

�
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DECRETO N.o 66

O PREFEITO MUNICIPAL DE C�ITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Arquivista do Protocolo, Portaria e Arquivo, Olegário Aires

de Arruda, e em face das, respectivas informações, resolve,

de acôrdo com o art. 277 do Regulamento Geral modifica

do pelo Decreto n.o 9 ,de 26 de fevereiro de 1934, e art. 279,

mandar incorporar ao seu acêrvo de serviços, para exclu

sivo efeito de aposentadoria, o periodo c<;>rrespondente a um

ano, por não haver o mesmo funcionário gozado l�cenças ou

férias durante o decênio de 1924 a 1934.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 8 de outubro de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

��CRETO N.o 67

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO .ESTADO DO PARANA, ad-referendum do Poder Le
gislativo Municipal,

DECRETA:

Art. 1.° - Fica considerada de utilidade pública para

efeito de desapropriação, a faixa de terreno pertencente a

José Torin Stofella, com dois mil e oitenta e cinco metros

quadrados de área, necessária, á abertura da rua Coronel

Dulcidio, conforme projéto que é aprovado pelo presente
decreto. '

Art. 2.° - Revogam-se as disposições em contrário.



r

-54-

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 9 de outubro de 1935. .

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

"

DECRETO N.o 68

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, considerando que, 'para que

não haja atrazo na execução orçamentária, torna-se neces

,sário seja a tributação para o próximo exercicio iniciada

dentro dos três últimos mêses do ano fluente;

considerando que o Poder Legislativo Municipal, sem

embargo de já ter sido eleito, não se instalará com tempo

de, com a imprescindivel antecedencia, decretar a lei de

meios para 1936;

considerando que não ocorre, na especie, a hipotese da

prorrogação, eis que esta só se verifica quando o Legisla

tivo, até o fim de sua ultima sessão anual, não tiver envia

do, á sanção, o orçamento para o ano subsequente;

considerando que a decretação ad-referendum, da Lei

Orçamentária, não implicará a ÍIIlUtabilidade desta, por

quanto a Camara no soberano desempenho de suas funções,

poderá modifica-la, sendo que as modificações decretadas

serão cumpridas mediante retificação dos respectivos lan

çamentos,

Decreta, Ad-Refer�ndum do Poder LegisI.l!tjv� Municipal:

CAPITULO I

DA RECEITA

Art. 1.° - A receita do Municipio de Curitiba, para o

exercicio de 1936, é orçada em Rs. 6.584:000$000 e será

L
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constituida das Rendas Ordinária, Extraordinária e com
Aplicação Especial e das Operações de Crédito que se rea

lizarem, conforme a especificação seguinte: .

I - RENDA ORDINARIA

A - RENDA DOS TRmUTOS

a) - Impostos

1 - Imposto predial .. . . .. ..

2- Imposto de licença .. ., ..

3 - Imposto de industrias e pro-

fissões .. .. .. .. .. .. ..

4- Imposto sobre diversões pú-

blicas .. .. .. .. .. .. .. ..

5- Imposto sobre veiculas .. .,

6- Imposto sobre guias sem pas

seio, frentes .não edificadas e

outras .. .. .. .. .. .. .. ..

7 - Imposto sobre gado abatido

fóra do Matadour9 ., .. .,

8-Imposto suburbano .. .. ..

9 - Imposto de publicidade

10 - Matricula de animais ..

1.350:000$000

900:000$000
•
\

I
.

550:000$000

200:000$000

180:000$000

150:000$000

120:000$000

100:000$000

40:000$000

12:000$000 3.602:000$000

b) ..,. Taxas e emolumentos

i

I11 - Taxa de limpeza pública .,

12 -Taxa de calçamento .. .. .,

13- Taxa de marcação de veiculos

14 - Taxa de aferição de pesos. e

medidas .. .' .. .. ..

15 - Taxa de expediente.. .. ..

16 - Emolumentos em geral .. .,

J2Q0:OOO$Ooo

'180:000$000

,100:000$000

50:000$000

10:000$000

160:000$000 700:000$000

B - RENDAS INDUS'J:R,IA1S

17 -Renda do Matadouro ., .. ..

18- Renda do serviço telefonico ..

650:000$000

45:000$000 695:000$000
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c - RENDAS PATRlMQNIAIS
".

19 - Renda do Deposito de Infla-

maveis .. .. .. .. .. .. ..

20 - Renda dos Cemitérios .. .. ..

21- Renda de diversos imoveis ..

22- Laudemios .• .. .. .. .. ..

23 - Fóros .. .. •. .. ..

24 - Venda de terrenos .. ..

100:ooo�0

40:000$000

15:000$000

60:000$000

30:000$000

5:000$000 1250:000$000

D - RENDAS DIVERSAS

25-Renda das bombas de gazolina

26- Quótas de fiscalização de con-

trátos .. .. .. .. .. .. .. ..

Z1 - Venda de placas .. .. .. ..

28- Venda de objétO$ inserviveis

.200:000$000

26:000$000

40:000$000

1:000$000 267:000$000

II - RENDA EXTRAORDINARIA

29-Cobrança da divida ativa ..

30 - Multas sobre impostos .. . .

31- Multas por infrações .. .. ..

32-Renda eventual .

800:000$000.

20:000$000

10:000$000

40:000$000 370:000$000

IH - RENDA COM APLICAÇAo ESPECIAL
33 - Contribuição de melhoria .. 500:000$000

IV - OPERAÇÕES DE CREDITO

34- Venda provavel do saldo de

apolices da emissão autoriza

da pelo Decreto n.o 23 de 28

de julho de 1933 .. .. 200:000$000

6.584:000$000
rReceita Total .. . 1

CAPITULO 11

DA D:ESPESA

Art. 2.0 - A despesa do Municipio de Curitiba, para o
exercicio financeiro de 1936, é fixada em Rs. 6.584:000$000

e se comporá da Despesa Ordinária com a Administração e

�

�
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Serviços Públicos Municipais e da Despesa Extraordinária

com o serviço de Juros e Amortização da Divida Consoli

dada e Unificada, como segue,:

I - DESPESA ORDINARIA

A - GOVERNO MUNICIPAL

Verba I - Camara Municipal

Sub-consignação aO 1

Representação do Presidente da

Camara ...•. , ..•.....

Verba n - Préfeito Municipal

Sub-consignação n.o 1

Subsidio do Prefeito .. .. .. ..

Sub-consignação aO 2

Representação do Prefeito ..

'"

B - FUNqON4LISMO MUNI

CIPAL

Verba 3 - Secretaria da Camara

Sub-consignação n.o 1

1 Secretario .. .. . . .. ..

1 Datilógrafo .. .. .. .. ..

1 Porteiro-Servente .. .. ..

Verba 4 - Secretaria da Prefeitura

Sub-consignação n.o 1

1 Secretário .. .. .. .. ., .. .. .,

1 2.° Oficial •. .. .. .. .. ..

1 Datilógrafa .. .. .. .. .. ..

1 Continuo .. .. .. .. .. .. ..

1 Servente .

Verba 5 - Protocolo, Portaria e

Arquivo

Sub-consignação n.o 1

1 Encarregado .. .. .. .. ..

2 Arquivistas a 4:200$000

1 Porteiro .. .. •. .. .. ..

2.4:000$000

1�:ooo$OOO

12:000$000 36:000$000 48:000$000

6:000$000

3:600$000

3:000$000 12:600$000

9:600$000

4:800$000

3:600$000

3:000$000

2:400$000 23:400$000

4:800$000

8:400$000

3:600$000 16:800$000



Verba 6 - Consultoria Técnica

Sub-consignação n.o 1

1 Consultor Técnico .. " .. ..

Verba 7 - Consultoria Jurídica e

Procuradoria Municipal .

Sub-consignação D.o 1

1 Consultor Jurídico e Procurador

Municipal .. .. .. .. .. .. ..

1 Continuo " " .. .. .. .. .. ..

Verba 8 - Departamento de En

genharia

1 - Administração Geral

Sub-consignação n.o 1

GABINETE

1 Diretor de Engenharia ..

1 Datilógrafa .. .. .. .. ..

Sub-consignação n.o 2

SECRETARIA

1 Assistente .

2 l,°s Oficiais a 6:000$00O ..

1 Datilógrafo .. .. .. .. ..

1 Telefonista .• .. .. .. ..

2 Motoristas a 3:600$000 " ..

3 Continuos a 3:000$000 .. •. •.

Sub-consignação n.° 3

LABORATORIO PE PESOS E
MEDIDAS

1 Chefe de Laboratorio .. ..

1 Ajudante •• .. .. •. .. .•

2 - Diretoria de Edificações

Sub-consignação n.o 4

GABINETE

1 Engenheiro Diretor ..

1 Engenheiro Assistente
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Sub-consignação n.o 5

EDIFICAçõES E FISCALIZA-

21:6OQ$O.oo çÃO DE OBRAS

1 Chefe de Secção .. .. .. .. .. .. 7:200$000

1 Condutor Técnico .. .. .. .. .. 7:200$000

1 Fiscal de Obras .. .. .. .. .. .. 5:400$000 19:800$000

3 - Diretoria de Viação e Sanea-

14:400$QOO
mento

3:000$000 ]7:400$000 Sub-consignação n� 6

GABINETE

1 Engenheiro Diretor .. .. .. .. ]4:400$000-

1 Engenheiro Assistente .. .. .. 12:000$000 26:400$000

Sub-consignação D.O 7

PAVIMENTAÇÃO DE ES-

TRADAS

18:000$000
1 Condutor Técnico .. .. .. .. .. 7:200$000

3:600$000 21:600$000
1 Auxiliar Técnico .. .. .. .. .. 6:000$000

1 Topografo .. .. .. .. .. .. .. 4:800$000

1 Desenhista de l.a classe .. .. .. 4:800$000

1 Feitor Geral .. .. .. .. .. .. .. 6:000$000]2:000$000
3 Feitores a 4:800$000 .. .. .. .. 14:400$00012:000$000
1 Chefe de Turma .. .. .. .. .. 4:200$000

3:600$000
1 Mecanico Chefe .. .. .. .. . . 5:400$000

3:600$000
1 Ajudante .. .. .. .. .. .. .. .. 3:600$000 56:400$000

7:200$000

9:000$000 47:400$000 Sub-consignação n.o 8

FISCALIZAÇÃO DE ILUMI-

çÃO PUBLICA

1 Auxiliar .. .. .. .. .. " .. .. 7:200$000

1 Conferente ............•. 6:000$000
6:000$000

I 1 Guarda Fiscal .. .. .. .. •. .. 2:880$000
4:800$000 10:800$000 � 3 Guarda Linhas a 2:400$000 .. .. 7:200$000 23:280$000

Sub-consignação n.o 9

INSPETORIA DE LIMPEZA

PUBLICA

14:400$000
2 Inspetores a 4:800$000 .• •• •. .• 9:600$000

]2:000$000 26:400$000 1 Chefe de Turma .. .• .. .. •. 4:200$000 13:800$000

.�



4 - Diretoria do Cadastro

Sub-consignação n.0 10

GABINETE

1 Engenheiro Diretor .. ..

1 Engenheiro Assistente .. ..

Sub-consignação D.O 11

SECÇÃO DO CADASTRO

1 1.° Oficial .• " " ..

1 Cartografo .• .. .. .. ..

1 Auxiliar •. .. .. .. " ..
1 2.° Oficial .. .. .. •• .. ..

1 3.° Oficial .. .. .. .. ..

1 Desenhista de 2.a classe .. ..

5 - Fiscalização Geral de Veiculos

Sub-consignação D.o 12

1 Fiscal Geral .. .. .. .. .. ..

2 2.os Oficiais a 4:800$000 ..

3 Inspetores a 4:800$000

1 Praticante .. .. .. .. ..

Verba 9 - Diretoria de Co�tabili_

dade e Tesouro

Sub-consignação n.o 1

GABINETE

1 Diretor .. .. .. .. .. .. ..

1 Datilógrafa Faturista ..

1 Continuo .. .. .. .. .. ..

Sub-consignação D.o 2

CONTABILIADE E DI\TIPA'
ATIVA

1 Guarda Livros .. .. .. .. .. ..

1 Ajudante de Guarda Livros

1 Cobrador .. .. .• .. .. .. .. ..

L
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14:400$000

]2:000$000

6:000$000

6:000$000

6:000$000

4:800$000

3:600$000

3:600$000

9:600$000

9:600$000

]4:400$000

3:000$000

14:400$000

4:200$000

3:000$000

8:400$000

7:200$000

4:800$000

26:400$000

30:000$000
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Sub-consignação n.o 3

RECEITA

1 Chefe de Receita .. .. .. ..

2 Ajudantes a 7:200$000 ..

1 Escriturário .. .. .. .. ..

1 Cobrador •. .. .. .. .. ..

3 Praticantes a 3:000$000 .. ..

1 Guarda .. .. .. .. .. ..

1 Servente .. •. " .. .. ..

Sub-consignação 0.0 4

TESOURARIA

1 Tesoureiro .. .. .. .. ..

1 Fiel .. " .. .. .. .. .. ..

Quebra de Caixa .. ..

Sub-consignação 0.0 5

PAGADORIA

1 Pagador .. .. .. ,. .. ..

1 Ajudante .. .. .. '.. .. ..
I

]0:800$000

14:400$000

3:720$000'

3:120$;000

9:000$000

2:880$000

2:400$000 46:320$000

10:800$000

6:000$000

600$000 n:400S00Q

7:200$000

6:000$000 13:200$000 118:920$000

36:600$000 338:880$000

21:600$000

20:400$000

Verba 10 - Inspetoria de Rendas

e Fiscalizaçã�

Sub-consignação n.o 1

(I

GABINETE

1 Inspetor Geral " .. .. .. .. .. 14:400$000

2 2.os Oficiais a 4:800$000 .. .. .. 9:600$000

1 Datilógrafa .. " .. .. .. .. " 3:600$000

1 Continüo .. .. .. •. .. .. .. .. 3:000$000 30:600$000

Sub-consignação n.O 2

FISCALIZAÇÃO

1 Assistente .. .. .. .. .. .. •. .. 12:000$000

1 Fiscal de Matadouro " 9:600$000

3 Fiscais Gerais a 9:600$000 .. " 28:800$000

2 Ajudantes de Fiscais a 7:200$000 14:400$000

24 Guardas Fiscais a 3:600$000 " 86:400$000

1 Continuo •• •. " •• .• •. .. .. 3:000$000 154:200$000

)I

"



Sub-consignação n,0 3

LOCOMJOÇÃO

Para 10 guardas montados a 600$

Sub-consignação D.a 4

MATADOURO MUNICIPAL

1 Administrador " .... " .. o. 7:200$000
1 Ajudante . o " •• • o •• " • o •• 3:600$000

Sub-consignação D.o 5

DEPOSITO DE INFLAMAVEIS

1 Administrador .. " " ..
1 Ajudante .. .. .. .. .. ..

Sub-consignação n,° 6

CEMITERIos

1 Administrador do Cemiterio Mu-

nicipal .. .. . o •• o. •• •• • o

1 Administrador do Cemiterio da

Agua Verde . o .. .. ..

2 Guardiães a 3:000$00O .. .. .. ..

Verba 11 - Inspetoria de Higiene
Municipal

Sub-consignação n,0 1

GABINETE

1 Inspetor Médico .. ..

1 2.0 Oficial .. .. .. ..

1 Datilógrafo .. .. .. ..

Sub-consignação D.a 2

FISCALIZAÇÃO SANITARIA

7 Guardas sanitáriós a 3:000$000

Sub-consignação n.a 3

LOCOMOÇÃO

Para 3 guardas a 600$000 ..

Sub-consignação D.a 4

MATADOURO MUNICIPAL
1 Veterinário. o ••

1 Guarda Sanitário o o ••••••••
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6:000$000

3:600$000

4:800$000

3:600$000

6:000$000

12:000$009

4:800$000

3:600�

6:000$000

3:000$000

6:000$nou

10:800$000

9:600$000

14:400$000

20:400$000

21:000$000

1:800$000

9:000$000_

225:600$000

I:

,
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Sub-consignação n.a 5

MATRICULA DE ANIMlAIS

1 Fiscal .. .. .. .. .. .. ..

1 Veterinário .. .. .. .. ..

Verba 12 - Almoxarifado

Sub-consignação D.a 1

1 Almo!Xarife .. .. .. .. ..

1 Ajudante .. .. .. .. .. ..

1 Continuo .. .. .. .. ., ..

Verba 13 - Alistamento �litar

Sub-co�ignação D.a 1

Gratificação ao Secretário da Jun

ta de Alistamento Militar

Verba 14 - Adicionais

Sub-consignação Doa 1

Para pagamento dos funcionários

que já completaram 10 e 25

anos de serviços á PreJettura,

fazendo jús a gratificação adi

cional de 10 e 25% .. . o

Sub-coJ.lsignação D.a 2

Importancia que se reserva para

atender ao pagamento dos fun

cionários que completarão 10 e

25 ànos de serviços no decurso

de exercicio de 1936 .. .. ..

c - PREVIDENCIA MUNICIPAL

Verba 15 __ Aposentadorias

Sub-consignação aO 1

APOSENTADORIAS

1 Fiscal Geral - Sllfredo de Mou-

ra Pedrosa .. .. .. .. o o •• • o

:'

-6"3�

I

I �

6:000$00O

6:000$000 12:000$000 64:200$000

9:600$000

4:200$000

3:000$000 16:800$000 16:800$000

I.

'.

2:400�0

60:000$000

-;

10:000$000 70:000$000

I

12:000$000



1 Fiscal Geral - Urbano Grácia

Filho 00.0 '0 ••

1 1.0 Oficial - Antonio Augusto

SchIeder . o . . .• .. " . o ..

1 Arquivista - José Euripedes

Gonçalves • o . o •• .. .. .. . o

1 Secretario - Claro Gonçalves

Cordeiro .. • o .. .. .. .. .. ..

1 Secretario - João Otaviano Pi-

cheth •• o. .. •• .. .. .. . o

1 Feitor - Frederico Stamm o. ..

1 Inspetor - Feliciano G. de Frei-

tas Junior . o .. .. .. .. o o o.

1 Inspetor - Bento T.. Ribas o' o.

1 Guarda Fiscal - Francisco Fer-

nandes .• •. •• •• • o o. .. o.

1 Guarda Fiscal - Adriano Garcia

dos Santos .. o 0 ••

1 2.0 Oficial - Luiz Ribeiro de

Andrade . o .. .. .. .. .. ..

1 Guarda Fiscal - Abilio Brandão

1 Guarda Fiscal � Florido José de

Castro .. .. o. .: .. .. .. ..

1 Operário - Vicente Esperança ..

1 Operário - Antonio José Nunes

1 Operário - Luiz Mariano Ribas

1 Operário - Joaquim Go Ferreira

1 Operário --" Inácio Cezário dos

Santos .. .. .. .. " .. ..

1 Operário ......, Brazilio Tisca . o

1 Operário - Nicolau Stajink

1 Operario - Ernesto Bine

1 Operarário - Temistocles Mar

tins Ferreira .. .. .. .. .. ..

1 Operarário - Bento José da Sil-

va .. .. .. .. .. .. .. .. ..
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10:560$000

6:900$000

6:639$600

6:240$000

5:520$000

5:280$000

4:822$800

4:578$000

4:140$000

3:404$990

3:393$600

3:960$000

2:140$000

2:070$000

1:778$400

1:358$400

1:159$200

962$400

834$000

816$000

1:920$000

811$200

807$400 9�:542$990

r

.�
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Sub-consignação n.o 2

PROVAVEIS APOSENTADO..,

R]AS

Pelas 'provaveis .no e�ercicio de

1936 o o •••• 0

D - VIAÇAO E OBRAS

Verba 16 - Obras Públicas

Sub-consignação n.o 1

CALÇAMENTO

Para calçamento .. . o ., ..

Sub-consignação n.o 2

Para edificações ., o. o' .. ". ..

Sub-consignação n.o 3

Para Praças e jardins

E - ASSISTENCIA SOCIAL

Verba 17 - Serviço de Assistencia

Sub-consignação n.o 1

ASSISTENCIA GERAL

SUBVENÇÕES

1 - Soe. Beneficente dos Servo do

Municipio... .. .. .. .. .. ..

2 - Soe. de Socorros aos Necessi-

tados .. o' . o . o .. .. .. o' 5:000$000

3 � Albergue Noturno .. .. .. .. 6:000$000

4 - Federação Espirita .. .. . o .. 1:500$000

5 - D. Maria Augusta de Sousa, .. 600$000

6 - D. Francisca Viana .. . o o' o. 600$000

7 - Santa Casa de Misericordia .. 60:000$000

Sub-consignação n.o 2 - Es-

pecial á Maternidade e á In-

fancia

a) - Subvenções

1 Maternidade do Paraná . o

2 - Instituto da Criança "Raul

Carneiro" .. ., .. .. . .,. 4:000$000

3 - Asilo São Luiz .. .. .. .... 4:800$000

4 - Hospital de Crianças . o o o .. 12:000$000

5 - Instituto Proteção á Infancia 1:200$000
. L ;

7:400$000

6:000$000

25:457$010 120:000$000

1.336:5Jl(l$OQO

80:000$000

12Q:OOO$Ooo 1.536:500$000

J:

81:100$000

28:000$000



11.

b) - Outros amparos

Importancia que perfaz 1% da z:en

da tributaria, de acôrdo com o

ar1. 141 da Cons1. Federal

I
F - EDUCAÇÃO E CULTURA

Verba 18 - Manutenção e Desen
volvimento do Ensino

Sub-consignação n.O 1

SUBVENçõES

1 - Faculdades de Direito

2 - Faculdade de Engenharia

3 - Faculdades de Medicina ..

4 - Escola Superior de Veterinária

Sub-consignação n.o 2

OUTROS AUXILIOS

Importancia que adicionada ás sub

venções acima perfaz 10% da

renda dos Í1npostos de acôrdo

com o Art. 156 da Constituição

Federal " .. .. .. .. .. ..

1
]

G - SERVIÇOS MUNICIPAIS.

Verba 19 - Manutenção de Ser,.

viços e Conservação de Bens

Municipais

Sub-consignação n.o 1

PESSOAL JORNALEIRO

a - Do Departamento de Engenha-

ria

1 - de maquinas e oficinas .. ..

2 - De Edificações " .. .. .: "

3 - De Conservação de calçamento

4 - De Viação e saneamento ..

5 - De LiJnpeza Pública ..

6 - De Estradas e Caminhos ..

7 - De Praças e Jardins .. ..

-6'6-

2:50D$OOO

20:000$000

2O:00D$OOO

20:000$000

17:000$000

12:000$000

]5:000$000

80:000$000

250:000$000

1S0:ooo$OOO

36:000$000

15:020$000

62:500$000

297:700$000

540:000$000

124:120$000

360:200$000

f

I'
;..

I'

L.
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b) - Da Inspetoria de R. e Fisca-

lização

1 - Dos Matadouros

2 - Dos Cemitérios .. ..

3 - Da péga de aniJnais ..

80:000$000

25:000$000

]8:000$000 123:000$000

Sub-consignação n.o 2

MATERIAIS

a) - Para o Departamento de En

genharia

1 - Para conservação de Proprios

Municipais .' .. ,. ., .. .. ..

2 - Para reparo de automoveis, etc.

3 - Para combustivel e lubrifi-

cantes .. .. .. .. .. .. .... 120:000$000

4 - Para cadastro .. .. .. .. .. 60:000$000

5 - Placas de numerqção de vei-

culos e vias públicas .. .. .. 20:000$000 r.260:000$000

I

b) - Para a Secretaria da Camara

1 - Material para expediente, etc.

c) - Para a Secretaria da Prefei-

tura

1 - Material para expediente, etc.

d) - Para a Inspetoria de Rendas e

Fiscalização

1 - Materiais .para marcação

e) - Para o Almoxarifado

1 - Materiais para expediente

f) - Para a Higiene Municipal

1 - Material Sanitário ..

20:000$000

40:000$000

Sub-consignação n.o 3

FORÇA E LUZ

1 - Para iluminação pública

2. - Para os proprios municipais

4:400$000

18:000$000

5:000$000

45:000$000

6:000$000

820:000$000

20:000$000 840:000$000' 1.841:400$000
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H - SERVIÇOS DE INTERESSE

COMUM COM O ESTADO

I

Verba 20 - VigiJancia e Tráfego

Sub-consignação n.o 1

Contribuição ao Estado, pelo ser

viço de vigilancia e tráfego

I - DIVERSAS DESPESAS

r
Verba 21 - Diversas Despesas

Sub-consignação n.- 1

EXERCICIOS FINDOS

Para atender pagamento de despe

zas vindas de exercicios ante-

riores .. .. .. .. .. ..

Sub-consignação n.O 2

CONDUÇÃO DE CARNES

Para atender ao transporte de car

nes do Matadouro " ..

Sub-consignação n.o 3

DESCONTOS SOBRE IMPOS

TOS

Para atender aos descontos sobre

Impostos .. .. .. " ..

Sub-consignação n.o 4

COMISSõES DE LANÇA

MENTOS

Para atender ao pagamento das Co

missões de Lançamentos

Sub-consignação aO 5

DESPESAS EVENTUAIS

Para atender despesas �ventuais

700:000$000 700:000$00O

100:000$000

�:�

40:000$000

26:000$000

49:470$000 295:470$000

r

........
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II - DESPESA EXTRAORDINARIA

Verba 22 - Juros e Amortização da

Divida

Sub-consignação D.o 1

JUROS

pelos juros do 2,° semestre de 1935

sobre as apolices da emissão

Unificação e Consolidação da

Divida .a ,tax.a de 7% .. ., ., 151:760$ooD

Idem, idem, d9 1.° ��mestre, de 1936 14�:950$ooD 297:710$000

Sub-consignação n.o 2

AMORTIZAÇÃO

pelo 5.° sorteio da emissão Unifi.:.

cação e Consolidação da Divi

daa realizar-se em 31 de de

zembro de 1935, sendo:

83 apolices de 100$

41 apolices de 200$

133 apolices de 500$ ",

83 apolices de 1:000$

8:300$900,

8:200$000

66:500$000

83:000$000 166:000$000

,I'

pelo 6.° sorteio da emissão Unifi

cação e Consolidação da Divi

da a realizar-se em. 30 d� ju

nho de 1.936, sendo:

83' apolices de 100$

41 apolices de 200$

133 apolices de 500$ .'

83 apolices de 1:000$

8:300$000

8:200$000

66:500$000

83:000$000 166:000$000 332 :000$000 629:710$000

Total da �spesa .. .. 6.684:000$000
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CAPITULO lU

DISPOSIÇÕES PERMANENTES,

Artigo 1.0 - O imposto de licença continua a recair
sobre todo o negocio de qualquer natureza, por atacado ou
a varejo, fabricas ou oficinas, depositos, escritórios, tendas,
barracas, exibições, diversões e espetáculos públicos, os
quais não poderão funcionar ou ter goso sem licença muni
cipal, pagos os impostos devidos de acôrdo com a respectiva
tabela e observadas as demais disposições legais.

Artigo 2.° - As arrecadações dos impostos, taxas e
emolumentos serão feitas, no decorrer do exercicio de 1936,
de acôrdo com a Tabela do ano de 1935, observadas as pres
crições das Constituições Federal e Estadual.

Artigo 3.° - Revogam-se as disposições em contrário.

CAPITULO IV

DISPOSIÇÕES TRANSITaRIAS

Artigo 1.0 - O exercicio financeiro de 1936 começa
rá em 1.0 de janeiro e terminará em 31 de dezembro de ..
1936, com um mês adicional para a sua liquidação e en
cerramento.

Artigo 2.° - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 17 de outubro de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

11�_
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j

IDECRETO N.o 69

O PREF�ITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, usando dãs atribuições que

lhe são conferidas por lei,

DECRETA:

Art. 1.0 - Os lançamentos para o exercicio de 1936,

serão feitos pelas comissões nomeadas por Ato n.o 106, des

ta data, as quais observarão em seu trabalho as prescrições

legais em vigor.

.i\.rt. 2.° - A "cobrança dos impostos e taxas será feita

em quatro prestações, da seguinte forma:

f
l

'Em janeiro, abril, julho le outubro:

Impostos de licença, de publicidade, de aferição de pe

sos e medidas, sobre frentes não edificadas, casas sem pla

tibanda ou em ruinas, frentes não regularmente muradas

e guias sem passeio, taxas de calçamento e de limpeza pú

blica.

Em fevereiro, maio, agosto ,e novembro:

Imposto predial.

Edn março, junUno, setembro e dezembro:

Imposto suburbano.

Em janeiro:

Matricula, marcação e colocação de placas em veícu

los de tração automática.

Em fevereiro:

Matricula, marcação e colocação de placas em veículos

de tração animal.

Art. 3.° - O contribuinte que liquidar antecipadamen

te, isto é, no prazo da primeira prestação, as quatro presta

ções devidas, gozará do abatimento de 5% sobre o total.

L
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� 1.0 - Os tributos de, imt>ortancia inferior a 40$000
deverão ser pag9s em duas prestações, nos mêses de janei
ro e julho para os impostos e taxas pagaveis ness,a's -epoci;l.s
e em fevereiro, março, agosto e setembro para os impostos
Predial e SuburbaI;lO, respectivamente.

Art. 4.0 - As comissões de lançamento tr�balharão
diariamente com p:rejuizo do exped,iente d,� Prefeitura, ,per
cebendo em conjunto, a qUantia fi�ada nQ gr,çamento para
1936 . _ ... ' '... •

. Art. 5.0 - Dos lançamentos das comissões- caberá aos
interessados o direito de reclamar verbalmente-á Inspeto
ria de Rendas e Fiscalização dentro de 8 dias da data do
recebimento do aviso, e o de recorrer 'por escrfto ao Pre
feito dentro de 10 dias, contados da solução dada pela Ins
petoria.

Art. 6.0 -. �evogam-se as disposições em' contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 17 de outubro de 1935.#'--

(a ) Jorge 'L. Meissner

Prefeito Municipal

-

l)ECRETO N.o 70

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA,. tendo em vista Q que deter
mina o artigo 14 do Decxeto n.O 27, de 21 de setembro Ç.e
1928 ' .

.... ,

iIL

f

1

i
�

I

-�

-'73-

I

.j

i
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DECRETA:

t.\rtigo único - Ficam aprovados o plano organizado
pelo Departamento de Engenharia para a rua Angelo Sam

paio entre as alamedas Carlos de Carvalho, e Vicente Ma

chado, segundo a planta nesta data rubricada, e o orçamen

to de Rs. 25:460$000 (vinte e cinco contos e quatrocentos

e sessenta mil réis) para a execução das obras de seu cal

çamento; revogadas as' disposições em cQntrário.

"Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba� Capital

do Estado do P�ra�á, em 17 de outubro de 1�35.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 71

O PREFEITO MUNIC�PAL D� CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DOPARANA, -atendendo ao requerido peJo

Assistente da Inspetoria de Rendas e Fiscalização, snr. Ar
tur Ribeiro de Macedo, 'resolve, de acôrdo com o Decreto

n.o 16, de 18 de junho do corrente ano; mandar incorpórar

aos seus vencimentos a gratificação adicional a que tem

direito, a saber: 5% de 6 de janeiro até 18 de junho deste

ano; 10% de 19 de junho em diante _., visto haver o refe

-rido. funcionário completado, em 5 de janeiro, 25 anos de

serviço sem ter gozado licença ouféria\,

Palácio da Pref�!tura Municipal de C�ritiba, Capital

do Estado do Paraná, em 31. de outubro de 1935",

(a) Jorge'L. M�!ssJ;1er

pr.�f�,itQ Municipal
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DECRETO N.o 72

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITíBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista o que conven
cionou com o Poder Executivo do Estado,

I'

Ad.referendtun do Poder Legislativo Municipal

DECRETA:

Art. 1.° - A administração e custeio da guarda cívica,
assim cbmo oI> serviços de inspeção e fiscalização do tran
Eito público, do Municipio da Capital são transferidos, des
de já, ao Estado.

Art. 2.° - Continuarão a cargo da Prefeitura, nos têr
mos do Decreto Federal n.O 18.323 de 24 de julho de 1928,
os serviços de registro e de emplacamento de veículos e os
de expedição de êarteiras de habilitação aos respectivos
condutores.

Art. 3.° - Os funcionários da atual Inspetoria do Tra
fego, transferidos para o Estado, terão assegurados seus di
l'eitos adquiridos.

Art. 4.° - A Prefeitura entregará mensalmente ao Te
souro do Estado, o duodêcimo da verba orçamentária no
�lor de Rs. 700:000$000 destinada a manutenção de ser
viços de interesse comum com o Estado.

Art. 5.° - O presente decreto entrará em vigor na da
ta da sua publicação ho Diário Oficial do Estado; revogadas
as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 6 de novembro de 1935.

(a) Jorge 'L. Meissner

Prefeito Municipal

j

11.:

7
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DECRETO N.o 73

nPREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADo DO PARANA, tendo em vista o Decreto n.O

72, de 6 do fluente mês, resolve transferir para o Estado os

funcionários Boanerges Marquesi Sobrinho, Ajudante do

Tráfego, e Antenor Rodrigues e João Gomes, Fiscais.

Paláci() da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 8 de novembro de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

"

�

DECRETO N.o 74

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Ajudante da Inspetoria do Tráfego, Boanerges Marquesi

Sobrinho e tendo em vista o parecer do snr. Procurador

Municipal em a petição n_.o 3.664, de 14 de outubro do cor

rente ano, resolve mandar incorporar ao tempo de serviço

do mesmo funcionário, para exclusivo efeito de aposenta

doria, o periodo decorrente de 1.° de agosto de 1930 a 20

de outubro de 1932, em que presto\! �erviços ao Municipio

como extranumerário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do l'araná, em 8 de novembro de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

y'

.�
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DECRETON.O 75

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA., CAP:ITAL
no ESTADO DO PARÀNA, atendenqo ao requerido pelo
Contínuo da Inspetoria de Rendas e FiscaTizaçã<;>,Fràncis_
co Lopes Vieira, e teIldo em vista o vencido no processado
sob n:o 3:2�8 de 30 de agôsfo do corrente ano, resolve man
dar incorporar ao seu acêrvo de serviços, para fim exclusivo
de �posentadoria: o periodo decorrente de 1.0 de março de
1916 a 17. de fevereiro de 1921 - em .que prestou serviços
a Prefeitura, como extranumerário; e o periodo correspon..
dente a seis anos - em que servil,l na Força Militar do Es
tado.

Palácio da Prefeitura MU�icipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 22 de novembro de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito .Municipal

pod<

rári

jull:

mei

fecl

do

D

DEÇRETO N.o '76

• J O.PREFEITOMUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADü DO, PARANA, atendendo ao requeridp pelo
Ajudante do. Fiscal Geral de Matadouros, Miguel Babi, e
tendo em vista o .documento apresentado" lresolve, de acôr
do com o art. 4.° do Decreto n.O 16 de 18 de junho do fluen
te ano, 'mandar incorporar :ao seu acêrvo de serviços, para
exclusivo efeito de aposentadoria, o periodo corresponden
te a dez mêses e vinte dias, em que .serviu na. Guarda Civil
da CapitaJ.

Palácio da Prefeitura Municipal de éuritlba, Capital
do Estado do Paraná, em 22 de novembro'de 1935',

(a) Jorge.L. Meissner
Prefeito Municipal

VI
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DECRETO N:o 77

O PREEEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo'ao requerido pelo
Guarda Fiscal Ildefonso Penaforte Marqu,es, e tendo em

vista o vencido no processo n.o 3.496 de .3Q de setembro do

correllte ano; resolve mandar incorporar ao seu acêrvo de

serviços, para exclusivo efeito de aposentadoria: o periodo

de oito mêses -.em que prestou serviços ao Ml,lnicipio co

mo diarista; mais o de dez mêses -' por não ter gozado li

cença ou férias durante dez anos, até 1934. .

Palácio da Prefeitura lV}:unicipal de Curitiba, Capital

do Estado do- Paraná, em 22 de novembro de 1935.

(a) Jo.rge L. Meissner

Prefeito, Municipal

;:1
I

li
'I

I
IHI

DECRETO N.o 78

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Arquivista da Secção de Protocolo, Portaria e Arquivo,

Abelardo dos Rj:!is Petra, e tendo em vista o vencido no pro

cesso n.o 3.517 de 1.° de outubro ultimo, resolve mandar

incorporar ao seu acêrvo de serviços, para efeito exclusivo _

de aposentadoria; três anos, dez mêses e vinte e um dias

de servIços prestados ao Exercito Nacional; seis mêses e

vinte dias - de serviços prestados ao Municipio, como ex

tranumerário; e dez mesês por não haver gosado férias ou

licenças de 1925 a .1935, excéto em 1930.

palácio da Prefeiturã Municipal de Curitiba, C�pital

do Estado do Paraná, etn 22 de novembro de' 1935.

(a) J()rgé L. Meissner

Prefeito Municipal

li
jl
j

I
i
I

I

I
, li
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DECRETO N.o 19

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

no ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
2.() Oficial da Secção de Protocolo, Portaria e Arquivo, An

gelo Scuissiatto, e tendo em vista o vencido no processo sob

H.O 3.521 de 1.0 de outubro último, resolve mandar incor

porar ao seu acêrvo de serviços para exclusivo efeito de apo'"

sentadorià, b periodo que decorre de 5 de fevereiro de 1927

ét 31 de dezembro do mesmo ano, em que prestou serviços
ao municipio como funcionário extranumerário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 22 de novembro de 1935.

( a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

I

I
�

DECRETO N.O 81

O PREFEITO MUNICIPAL DE CUR�TIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARA..NA, atendendo ao solicitado pelo

então Fiscal do Tráfego João Gomes em petição n.o 3.801,

de 29 de outubro do ano corrente, eem face do respectivo

parecer do sm;. Consultor ,'furidico e Procurador Municipal,

resolve, mandar incorporar ao seu acêrvo de serviços, para

efeito exclusivo de aposentadoria, o periodo co:rrespo�den

te a um ano (de abril a "setembro de 1934 e de fevereiro a

julho de 1925), du.rante o qual o re£erido fu.ncionário foi

mensalista da Pref�itura.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado d oParanâ,em 4 de dezembro de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Pref.eito Municipal

,.

DECRETO N.o 80

Q,.PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Condutor Técnico da Diretoria de Cadastro e Edificações,

João Fagundes Barbosa, e tendo em vista que o mesmo não

gozou férias ou licenças no decênio compreendido entre ..

1922 e 1932, resolve mandar incorporar. ao seu acêrvo de

serv�ços, para fim exclusivo de aposentadoria, o periodo

correspondente a um ano" de acôrdo com os arts. 277 e 279
do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 22 de novembro de 1935.

(a) Jorge L� Meissner

PI'eféitó. Municipal

�

DECRETO N.o 82

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Administrador do Depósito de Inflamáveis, Estevão Secun

dino Feijó, resolve, de acôrdo com o paragráfo unico do art.

279 do Regulamento Geral, mandar incorporar ao seu acêr

vo de serviços, para exélusivo efeito de aposentadoria, o

periodo correspondente a 9 (nove) mêses, em virtude de o

;eferido funcionário haver completado em 27 de novembro

último dez anos de serviço, tendo gozado férias apenas em

1934.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 16 de dezembro de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

�,

L .J--
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DECRETO N.o83

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Guarda Fiscal Gumercindo Godoi, e tendo em vista apa

recer do snr. Procurado:r Municipal em petição n.o 4.209 de

11 do corrente mês, resolve, de acôrdo com o art. 4.° do De

creto n.o 16 de 18 de junho do fluente ano, mandar incor

porar ao seu acêrvo de serviços, para exclusivo efeito- de

aposentadoria, o periodo correspondente a oito anos, qua

tro mêses e dezenove dias, em que o mesmo funcionário

esteve servindo na Guarda Civil da Capital.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 26 de dezembro de 1935.

l
�

;.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

,?

L

,

Atos de 1935

ATO N.o 1

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista haver falecido
o Tesoureiro desta Prefeitura, snr. Francisco Guedes Cha
gas, resolve exonerar o snr. Olavo Chagas Correia do cargo

de Fiél do Tesoureiro.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 5 de janeiro de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

1
l

".- p

ATO N.O 2

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAl>ITAL
DO ESTADO DO PARANA, resolve nomear o Sl1r. Olavo
Chagas Correia para exercer Q cargo de Tesoureiro desta
Prefeitura, percebendo os vencimentos fixados em lei, de
vendo o referido senhor prestÇlr a fiança regulaIIlentar ao

assumir o exercício do referido cargo.
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 5 de janeiro de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.o 3

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, resolve nomear o snr. Luiz Fe
lipe de Andrade para exercer o cargo de Fiel do Tesoureiro,
ficando assim exonerado das funções de Praticante da Dire
toria de Contabilidade e Tesouro, que atualmente exerce,
percebendo os vencimentos fixados em, lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 5 de janeiro de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.o4

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, promove o Servente Raul
Kormann ao Cargo de Praticante da Secção de Receita da
Diretoria de Contabilidade e Tesouro, percebendo os ven-:
cimentos fixados em lei.

- Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capitall
do Estado do Paraná, em 8 de janeiro de 1935,.

(a ) Jorge �..Meissner

P.refeito J}iunicipal

.1

1

\1
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ÁTON.o5
, l' .� t • �

O PREFE:ITO MUNICIPAL DE CURJTJBA, CAPITAL
DO ESTADO DO P.ARANA, resolve aproveitar o extranu

med.rib João Raul Bauml, para exercer o cargo de Servente

da Secção de Receita da Diretoria de Contabilidade e Te

souro, percebend.o os vencimentos fixados em lei:

Palácio dá Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 8 de janeiro de 1935.

II
I
I

� I

:1
,

11

(a) Jorge L. Méissner

PrefeitõMtinicipal

ATO N.o 6

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
D0� ESTADO DO PARANA, tendo em vista o Decreto Es

tadual sob n.° 2.617, de 26 de dezembro do ano p. passado,
!'êsólve nomear os snrs. Rubens Pinheiro de Moura e Mil

ton Pinto Forbeck para exercerem respectivamente, a par

tir de 1.0 de janeiro do corrente ano, os cargos de Ajudante

de Pagador e Guarda da Secção. de Receita da Diretoria de

Contabilidade e Tesouro, percebendo os vencimentos fixa

dos em Lei, ficando portanto' exonerados os serventuários

nomeados para exercerem aqueles cargos por Ato n.O 75,

de ?7 de dezembro p. findo.

f ..'

. Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do! Estado do Paraná, em 14 de janeiro de 1935.

(a) Jorge L: Meissner

Prefeito Municipal
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ATO N.O 7

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

no ESTADO DO PARANA, resolve retificar, por ter saído

incorreto o Ato n.O 75, de 27 de dezembro de 1934, o nome

da Dactilógrafa da Inspetoria de Rendas e Fiscalização pa

ra Leontina Artigas Brandão.

Palácio da Prefeitura Municipal âe Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 17 de janeiro de 1935 .

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

r
•
,

I
II
I

ATO N.O 8

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pela

Dactilógrafa do Departamento de Engenharia, Mercêdes

Mendes de Morais, e em, face fias respectivas ip.formações,

resolve conceder-lhe trinta dias de férias, de acôrdo com o

Art. 257 do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 29 de janeiro de 1935.

( a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.o 9

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO pO PARANA, atendendo aó requerido pelo
2.o Oficial da Secretaria da �Prefeitura, Augusto Marques

dos Santos e em face das respectivas informações, resolve

conceder-lhe trinta dias de. férias, de acôrdo com o Art. 257

do Regulamento Geral.

r
I

L
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de janeiro �e 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 10

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, resolve aprovar o quadro do
Pessoal da Inspetoria do Tráfego e da Guarda Civica, para

o corrente exercicio, o qual fica assim constituido:

INSPETORIA GERAL

Inspetor-Chefe - Alcides Terésio de Carvalho.
Inspetor-Ajudante - Boanerges Marquesi.

TRAFEGO

Fiscais - Durval França, Eduardo Neves, Car�elo
Neves, João Loiola Pires, João Gomes, Brasílio Peri Morei
ra e Antenor Rodrigues.

Praticante - Lafaiete Viana.

Servente-Emplacador - Zaro Ramos de Proença.

PaláciQ da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 12 de fevereiro de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ÁTO N.o 11

O PREFEITO MUNICI;PAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
snr. Engenheiro Diretor do Departamento de Engenharia,
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dI'. Ne�son de Sousa Pinto, resolve conceder-ll}e trinta dias

de férias, de acôrdo com o Art. 257 do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 12 de fevereiro de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.o 12

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, resolve aproveitar do Qua

dro Suplementar o snr. Benedito Cor:rei.a de Freitas, para

exercer o cargo de Guarda Fiscal, percebendo os venci

mentos fixados em lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 16 de fevereiro de 1935.

(v,) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 13

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve exonerar, a pedido, do

cargo de Guarda da Secção de Receita, da Diretoria de Con

tabilidade e Tesouro, o snr. Nilton Pinto Forbeck.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 18 de fevereiro de 1935.

( a) Jorge L. Meissper

Prefeito Municipàl

L

-,---
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ATO N.O 14

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve promover o Servente

da Secretaria da Prefeitura, Euclides Alves Vieira, a Guar

da da Secção de Receita, da Diretotia de Contabilidade e

Tesouro, percebendo os vencimentos fixados em lei, a con

tar de 1.0 de março próximo.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 18 de fevereiro de 1935.

(a ) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

d
I

I,

:I'

I
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A'fO N.o 15

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve aproveitar o extranu

merário Moacir Vitor Potier para exercer o cargo de Ser

vente da Secretaria da Prefeitura, percebendo os venci

mentos fixad()s em lei, a conlgr de 1.0 de março próximo.,

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 18 de fevereiro de 1935.

(a) Jorge L.Meissper

Pre�eito Municipal

ATON.O 16

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, aten�endo ao requerido .pelo

Guarda Fiscal Osvaldo Muniz, e em face das respectivas in

formações, resolve conceder-lhe trinta dias de férias, nos

têrmos do Art. 257 do ;Regulamento Geral.
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 22 de fevereiro de 1935.

(a) Jorge L. Meissnet

Prefeito Municipal

-
ATO N.O 17

O PREFEITO MUNICIP1\L DE CURITIBA, CAPI'rAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao que requereu a
Dactilógrafa da Inspetoria de Rendas e Fiscalização, Leon
tina Artigas Brandão, e em face das respectivas informa
ções, resolve conceder-lhe trinta dias de férias, de acôrdo
com o Art. 257 do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 23 de fevereiro de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.o 18

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANÁ, resolve nomear, de acôrdo com
a indicação feita pela Escola Superior de Veterinária do
Paraná, o snr. Antonio Carlos de Araujo Móritz, para exer
cer o cargo de Veterinário, percebendo os vencimentos fi
xados em lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 23 de fevereiro de 1935.

(a) Jorge L. ,Meissner

Prefeito Municipal

n

r
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ATO N.O 19

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Porteiro da Prefeitura, Julio Conceição, e em face das res

pectivas informações, resolve conceder-lhe trinta dias de

férias, de acôrdo com o Art". 251' do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitur� Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 28 de fevereiro de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

"I

ATO N.O 20

O PREFE!TO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

2.° Oficial da Inspetoria de Rendas e Fiscalização, Fiora

vante Garcez Marques, e tendo em vista.o, atestado médico

apresentado, resolve conceder-lhe, em prorogação, noven

ta dias de licença para tratamento de saúde, nos têrmos do

Art. 267, letra c, do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 28 de fevereiro de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

'P:

�

ATO N.O 21

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, atendendo ao requerido pela

Dactilógrafa da Inspetoria de Rendas e Fiscalização, Leon

tina Artigas Brandão, e em face do documento apresentado,
resolve retificar o seu nome para Leontina Artigas Bran

dão de Proença.

..diiiô
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Palácio da Prefeitura Mun.icipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 28 de f<;!vereiro de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.o 22

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requefido pelo
Contínuo da Inspetoria de Rendas e Fiscalização, Francisco
Lopes Vieira, e em face das respectivas info�ações, resol
ve conceder-lhe trinta dias de férias, de acôrdo com o Art.
257 do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 28 de fevereiro de 1935,

(a) Jorge. L. Meissner.

Prefeito Municipal

�

ATON.o 23

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, resolve promover o snr. Sil
fredo de Moura Pedrosa, Chefe de Secção da Diretoria de
Contabilidade e Tesouro, a Fiscal Geral da Inspetoria de
Rendas e Fiscalização, percebendo os vencimentos fixados
em lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado .do Paraná, em 28 de fevereiro de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

Il

�

�
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ÁTO N.o 24

O PREFEI'l'OlMUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve promover o snr. Lufri

do da Costa Cabral, 1.0 Oficial da Diretoria de Cadastro e

Edificações, do Departamento de Engenharia, a Chefe de

Secção de Receita, da Diretoria de Contabilidade e Tesou

ro, percebendo os vencimentos fixados em lei.

Palácio da prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estaqo do :paraná, em 28 de fevereiro qe 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.o,25

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO �STAbd; DO PARANA, resolve aproveitar, do Qua

dro Suplementar, o snr. Teófilo M. Garcez, para exercer o

cargo de 1.0 Oficial da, Djxetoria de Cadastro e Edificações

do Departamento d.e Engg!1hÇ\ria, percebendo os venci

mentos fixados em lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 28 de fevereiro de 1935.

(a ) Jorge �. Meissner

Prefeito Municipal

-.

ATON.o 26

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo �o que requereu o
Contínuo da Consultoria Juridica e Procuradoria Mup.ici

paI, Lauro Silva, resolve, em face das respectivas informa

,ções, conceder-lhe trinta dias de férias, na conformidade do

art. 257 do Regulamento Geral.

.1
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 6 de março de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.o 27

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO Pi\�ANA, d� acôrdQ com o art. 247 do
Regulamento Geral, resolve suspepderpreventivamente de
suas funções, o Guarda-Fiscal Osvaldo Muniz, até solução
do inquérito mandado instaurar por Portaria n.o 49 desta
data.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 14 de março de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 28

O PR�rEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao que requereu o
snr. Ildefonso Borba Cordeiro, Pagador da Diretoria de Con
tabilidade e Tesouro, e em face das respectivas informações,
resolve conceder-lhe trinta dias de férias, de acôrdo com o
art. 257 do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 19 de março de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

�

.
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ATO N.O 29

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo 'ao requerido pelo

Cartógrafo da Diretoria de Cadastro e Patrimônio, do De

partamento de Engenharia, .Manlius Hehl Pereira de Melo,

e em face das respectivas informações, resolve conceder-lhe

trinta dias de férias, de acôrdo com o Art. 257 do Regula

mento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 19.de março de 1935.

(a) Jorge :L. Meissner

Prefeito Mupicipal

I

I
I

11
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ATO N.O 30

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO .PARANA, atendendo ao requerido pelo

Diretor do Departamento de Engenharia, dr. Nelson de

Sousa Pinto, e tendo em vista o atestado médico apresen

tado, resolve, nos termos do Art. 265, letra a), combinado

com o Art. 267, letra a), do Regulamento Geral, conceder

lhe trinta dias de licença para tr�tarn,ento de saúde.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 21 de março de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

r

ATO N.() 31
'11

O PREFEITO MVNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADn DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

2.o Oficial da Secretaria da Prefeitura, Augusto Marques

...diii
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dos Santos e em face do atestado médico apresentado,re
solve, nos têrmos dos Arts., 265, letra a), e 267, letra a), do

Regulamento Geral, conceder-Ih.e noventa d!as: de licença
para tratamento de saúde.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 25 de março de 1935.

(a ) Jorge L. MeissneJ;"

Prefeito Municipal

ÀTO N.o 32

O PREFEITO MUNICIPÁL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANÃ, ãfêndendo ao que requereu o
Fiscal da Inspetoria do Tráfego, João Loiola Pires, e em

face das respectivas informações, resolve conceder-lhe trin
ta aias de férias, de acôrdo com o art. 257 do Regulamento
Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 27 de março de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 33

O PREFEITO MUN1CIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA,. atendendo ao que requereu o
Condutor-Técnico, da Diretoria do Cadastro e Edificações,

do Departamento de Engenharia, João Fagundes Barbosa,

E: em face das respectivas ihformações, resolve conceder-lhe

trinta dias de férias, de aêôrdo com o Ãrf:.. 257 do Regula
mento Geral ..

L � .. �-�-�_._-�----
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Palácio da PrefeituJ'a Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 27 de março de 1935.

(a)' Jorge L. Meissnêr

Prefeito Municipal

---'

ATO N.O 34

nPREFEITO MUNICIPAL DE CURIT!"BA, CAPITAL
DO ESTADO DO PA-RANA, tendo em vista que os funcio

nários César Conrado de Sousa, Vitor Veitas, João OlevÇlr,

João Raul Bauml e Frederico Stamm não deram cumpri

mento ao disposto pela Portaria n.b 40, de 27 de feveeriro

do corrente ano, resólve suspendê"-los de suas funções por

oito dias, ficando marcadoêsse mesmo prazo para a apre

sentação dos documentos exigidos por lei, sob pena de de.,.

missão.

Palácio da PrefeiturR Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 2 de abril de 1935.

(a) .Iorge L. Meissner

Prefeito MUI1icipal

ATO N.O 35

O PREFEITO MUNICIPAL,DE-CURITIBÀ, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA,. atendendo ao requerido pelo

Guarda Fiscal Alvaro José da" Gosta, que durante um decê

nio qão gozou férias ném licenças, resolve, nos têrmos do

art. 277 do Regulamento Geral, conceder-lhe seis mêses de

licença.

Palácio da' Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 2 d� abril de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

I
I
I
I

.....
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ATO N.O 36

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo a que o Feitor Fre

derico Stamm obteve na Diretoria Geral de Saúde Pública,

f.m 25 de março último, carteira de saúde sób n.o 9877, den

tro, portanto, dó prazo estipula�o pela Portaria n.o 40 de 27

de fevereiro, resolve deixar sem efeito o Ato n.° 34, de 2

do corrente mês, na parte relativa áquele funcionário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitjba, Capital

do Estado do Paraná, em 9 de abril de 1935.

(a) JorgeL. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 37

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve aproveitar, do Qua

dro Suplementar, o snr. Alberico Camargo Ribas, para exer

cer o cargo de Guarda :Fiscal, percebendo os vencimentos

fixados em lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 23 de abril de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATON.O 38

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pela

Praticante da Diretoria de Contábilidade e Tesouro, Emilia

Renot, e em face das respectivas informações, resolve con

ceder-lhe trinta dias de ferias, nos térmos do art. 257 do

Regulamento Geral.

-'- 97 -
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba Capital
do Estado do Paraná, em 25 de abril de 1935. '

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 39

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista a Portaria n.o
40 de 27 de fevereiro e o Ato n.o 34 de 2 do mês hoje findo

€, ainda, que até esta: data os funcionários Vitor Veitas �
J�ão Olevar não apresentaram os documentos exigidos por
leI, para o exercicio de funções públicas, resolve exonerá
los dos cargos de Auxiliar da Diretoria de Viação e Sanea
mento, do Departamento de Engenharia, e de Cobrador da
Diretoria de Contabilidade e Te,souro, respectivamente.'

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 30 de abril de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 40

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL
DO ESTADO DO_PARANÁ, atendendo ao req�erido pelo
Cobrador da Secçao da Divida Ativa, da Diretoria de Con
tabilidade e Tesouro, Argeu Loiola Pinho, e em face das
respectivas informações, resolve conceder-lhe trinta dias

de férias, de élcôrdo com o Art. 257 do Regulamento Geral.

Palácio da P:re�eitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Parana, em 6 de maio de 1935.

(a) Jorge, L. Meissner

Prefeito Municipal

�
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ATO N.O 41

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Continuo da Diretoria de Contabilidade e Tesouro, José

Scuissiato e em face das respectivas informações, resolve

conceder-lhe trinta dias de férias, de acôrdo com o art. 257

do Regulamento Geral.

I Palácio da Prefeitura Municipal de Cq.ritiba, Capital
do Estado do Paraná, em 6 de maio de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

menta Geral, suspender de suas funções por trinta dias, o
Guarda Fiscal Osvalqo Muniz, por infração do disposto na
alinea f) do art. 249 do citado regularp.ento.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 14 de maio de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

i

)

I
I

l

ATO N.o 44

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao que requereu o

3.0 oficial Antonio da Cunha Braz, do Departamento de
Engenharia, e tendo em vista as respectivas informações,
resolve conceder-lhe trinta dias de férias, de acôrdo com o
ari. 257 do Regulamepto Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do E�tado do Paraná, e:m 14 de maio de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 42

, O PREFEITO MUNICJPAL DE CURITIBA, CAPItAL
DO ESTADObO PARANA, resolve aproveitar o extranu

merario Nelson da Cunha Gomes para .exercei' o cargo de

Cobrador da Secção de Receita ,da Diretoria de Contabili

dade e Tesouro, percebendo os vencimentos fixados em lei.

, Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 10 de maio de 1935.

( a) Jorge t. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.o 45

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTAJ)O DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Fiscal do Tráfego, Carmelo Neves, e em face das respecti
vas informações, resolve conceder-lhe trinta dias de férias,
nos têrmos do art. 257 do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 20 de maio de 1935.

(ai) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

"

ATO N.O 43

O PREFEITO MlJNtCIPAL DE CURITIBA, CAPITAL'

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista o parecer do

sr. Procurador Municipal exarado em o inquérito mandado

instaurar por Portaria n.o 49, de 14 de março do ano cor

rente, resolve, nos termos do art. 2331 letra d), do Regula-

r

�
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ATO N.O 46

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, -CAPITAL
DO ESTADO DO PARANÁ, resolve, nos têrmos do art. 247

do Regulamento Geral, suspender preventivamente de suas

funções até solução do inquérito mandado instaurar por

Portaria n.o 80, desta data, o guarda Fiscal Valfrido Bueno

Ferreira.

-Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 27 de maio de 1935.

( a ) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

das respectivas informações, resolve conceder-lhe trinta

dias de férias, de acôrdo com o art. 257 do Regulamento

Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 1.0 de junho de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 49

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Desenhista de 1.a classe da Diretoria de Viação � Sanea
mento, do Departamento de Engenharia, Valentim Maria

de Freitas, e em face das respectivas informações, resolve

conceder-lhe nos têrmos do Art. 257 do Regulamento Geral,

trinta dias de férias.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 6 de junho de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.o 47

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PAEANÁ, atendendo ao requerido pelo

2.° Oficial da Inspetoria de Rendas e Fiscalização, Fiora

vante Garcez Marques, e em face do atestado médico apre

sentado e das respectivas informações, resolve conceder-lhe

em prorrogação, e a contar de 7 do mês p. findo, noventa

dias de licença para tratamento de saúde, nos têrmos do

Art. 267, letra c), do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

cio Estado do Paraná, em 1 de junho de 1935.

(a) Jorge L. :Meis�ner

Prefeito Municipal
ATO N.O 50

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

2.° Oficial do Departamento de Engenharia, Antonio Go

mes, e em face das respectivas informações, resolve conce

der-lhe trinta dias de férias, de acôrdo com o Art. 257 do

Regulamento Geral.

ATO N.O 48

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, atendendo ao requerido pelo

Inspetor do Tráfego, Alcides Terézio de Carvalho, e em face

..Iioo..-
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 13 de junho de 1935.

( a ) Jorge L. Meissner

Pr�feito Municipal

ATO N.O 51

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Guarda Euclides Alves Vieira, da Diretoria de Contabili

dade e Tesouro, e em face das respectivas informações, re

solve conceder-lhe trinta dias de férias, de acôrdo com o

art. 257 do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 18 de junho de 1935.

(a ) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.o 52

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Chefe de Secção da Diretoria de Contabilidade e Tesouro,

Lufrido da Costa Cabral, e em face das respectivas infor

mações, resolve conceder-lhe trinta dias de férias de acôr

do com o art. 257 do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 18 de junho de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

r
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ATON.O 53

O PREFE:1TO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pela
Datilógrafa Faturista da Diretor�a de. Contabilidade

e Tesouro, Violeta Maranhão, e em face das res

pectivas informações, resolve conceder-lhe trinta dias

de férias, de acôrdo com o art. 257 do Regulamento Geral.

Palác.io da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 18 de junho de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.o 54

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista que o 2.° Ofi

cial da Secretaria da Prefeitura, Augusto Marques dos San

tos, que se achava licenciado na conformidade do Ato n.o

31 de 25 de março do corrente ano, reassumiu o exercicio

de seu cargo em 12 do mês em curso, resolve deixar sem

efeito a referida licença a contar desta última data.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 18 de junho de 1935.

(a) JOl'ge L. Meissner

Prefeito Municipàl

ATO N.O 55

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Contínuo João Batista Nunes, do Departamento de Enge-
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nharia, e em face das respectivas informações, resolve con

ceder-lhe trinta dias de férias, de acôrdo com o art.. 257 do

Hegulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de C1,lritiba, Capital

do Estado do Paraná, em 19 de junho de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

�

ATO N.O 56

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA; CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, atendendo ao requerido pelo

Motorista António Coelho dos Santos, do Departamento de

Engenharia, e em face das respectivas informações, resolve

conceder-lhe trinta dias de férias de acôrdo com o art. 257

do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, 'Capital

do Estado do Paraná, em 19 de junho de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.o 57

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, atendendo ao requerido pelo

Engenheiro Diretor de Viação, e Saneamento dI'. João Ma

cedo So�sa, e em face das respectivas informações, resolve

conceder-lhe trinta dias de férias de acôrdo com o art. 257

do RegUlamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

ào Estado do Paraná, em 19 de junho de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

I '

I
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ATO N.O 58

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA., CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, resolve, de acôrdo com o De

creto n.o 18, de hoje datado, cla::;sificar os seguintes funcio

nários da In�petoriado Tráfego e da Guarda Civica:

Inspetoria Geral

Ajudante do Tráfego - Boanerges Marchesi Sobrinho.

Tráfego

Fiscais - Brasílio Peri Moreira, João Loiola Pires,

João Gomes, Antenor Rodrigues, Durval França, Carmelo

Neves, Edu,ardo Neves e Lafaiete Viana.

praticante - Zaro Ramos de Proença.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 24 de junho de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

.,.

ATO N.o 59

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITI�A, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANÁ, atendendo ao requerido e em

face das respectivas informações resolve conceder, nos têr
mos do art. 257 do Regulamento Geral, ao dI'. ,Augusto Bel
trão Perneta, Engenheiro Diretor do Cadastro Fiscal, do
Departamento de Engenharia, 30 dias de férias.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 3 de julho de 1935.

(a) Jorge L. Meissner .

Prefeito Municipal

....
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ATO N.O 60

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTAbO DO PARANA, atendendo ao requerido e em

face das respectivas informações resolve conceder, nos têr

mos do art. 257 do Regulamento 'Geral, aodr. Artur Juven

cio Mendes, Consultor Jurídico e Procurador Municipal, 30

dias de férias.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 3 de julho de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

nio, ao cargo de Fiscal Geral, da Inspetoria de Rendas e Fis

calização.

Palácio da Prl;'!feitura Municipal de Curitiba; Capital

do Estado do Paraná, em 9 de julho de 1935.

( a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal1
ATO N.O 63

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, resolve promover o snr. Ama

zonàs de Souza Azevedo, 1.° Oficial da Secção de Cadastro

e Patrimônio, ao cargo de Chefe da mesma Secção.

Palácio c;la Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado ào Paraná, em 9 de julho d'e 1935.

( a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 61

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista a comunicação

feita pelo Snr. Inspetor Geral de Rendas e Fiscalização, em

seu oficio sob n.O 63, datado de 2 do corrente mês. resolve

suspender do exercicio de SUas' funções, por 60 (sessenta)

dias, o Guarda Fiscal Osvaldo Muniz, de acôrdo com o art.

233, letra d) do Regulamento Geral em vigor.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

d,o Estado do Paraná, em 4 de julho de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

NrONP 64

O PREFEITO MUNICIP-A-L DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, resolve promover o snr. An

tonio Gomes, 2.° Oficial da Secretaria do Departamento de

EIlgenharia, ao cargo de 1.0 Oficial da Secção de Cadastro

e Patrimônio do mesmo Departamento.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 9 de julho de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Ptefeito Municipal

],
. I

ATO N.o 62

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve promover o snr. Artur

Marques da Silva, Chefe de Secção do Cadastro e Patrimô-
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ATO N.O 65

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve promover o' guarda

Fiscal Bento Dias de Grácia, da Inspetoria de Rendas e Fis

calização, ao cargo de 2.° Oficial da Secretaria do Departa
mento de Engenharia.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 9 de julho de 1935.

(a ) Jorge L. Meissner

Prefeito MuniciJ?al

f
I

1
I
I
I
I

ATO N.O 66

O PREFEITO MUNICI:f>AL DE CURITIBA, CA.PITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve aproveitar o extranu

merário Pedro Mainka para exercer as funções de Guarda

Fiscal, percebendo os vencimento� fixados em lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitipa, Capital

elo Estado do Paraná, em 9 de julho de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 67

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

no ESTADO DO PARANÁ, resolve conceder, nos têrmos

do requerido e do Regulamento Geral, trinta dias de férias,

ao Contínuo do Almoxarifado, Reinaldo Mion.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 12 de fulho de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

'r

�

-109 -

ATO N.O 68

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, tendo em vista o requerido,

as respectivas informações e o disposto pelo art. 257 do

Regulamento Geral, resolve conceder trinta dias de férias

ao 2.° Oficial Inácio Lo�bardi, do Laboratório de Pesos e

Medidas.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 18 de julho de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.o 69

O PREF£ITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
no ESTADO no PARANA, atendendo ao requerido pelo

snr. Rubens Pinheiro Moura, ajudante de Pagador da Di
retoria de Contabilidade e Tesouro, e em face do laudo mé
dico apresentado, resolve conceder-lhe trinta dias de licen

ça para tratamento de saúde, nos têrmos da letra a) dos
artigos 265 e 267 do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 22 de julho de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

..

ATO N.O 70

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
no ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido e em

face das respectivas informações resolve, nos têrmos do art.
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257 do Regulamento Geral, conceder trinta dias de férias

ao Guarda Fiscal Francisco Grande.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do 'Estado do Paraná, em 27 de julho de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N;O 73

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Praticante da Diretoria de Contabilidade e Tesouro, Raul

Kormann, resolve conceder-lhe trinta dias de férias de

acôrdo com o art. 257 do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 9 de agôsto de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 71

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Fiscal do Tráfego João Gomes, resolve, em face das infor

mações, e do art. 257 do Regulamento Geral, conceder-lhe

trinta dias de férias. .

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 27 de julho de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 74

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITA'

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

snr. EngenheirQ Diretor do Cadastro e Edificações, dr. Hen

rique Estrela Moreira, resolve conceder-lhe trinta dias de

férias, de acôrdo c.om o art. 257 do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 9 de agôsto de 1935.

(a ) Jorge L. Meissner

Prefeito MunicipalATO N.o 72

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, atendendo ao que requereu o

Praticante Zaro Ramos Proença, da Inspetoria do Tráfego

e em face das respectivas informações, resolve conceder-lhe

trinta dias de férias, de acôrdo com o art. 257 do Regula

mento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de julho de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

I

�
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ATO N.o 75

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista o resultado do

inquérito mandado instaurar por Portaria n.o 80, de 27 de

maio do correpte ano, e o respectivo parecer do snr. Pro

curador Municipal, resolve, de acôrdo com o Regulamento

Geral, art. 233, letra d), combinado com o art. 249, letra f),

suspender de suas funções por trinta dias o Guarda Fisc�l

Valfrido Bueno Ferreira.

�
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 13 de agôsto de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 76

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Desenhista de La classe da Diretoria de Viação e Sanea

mento, Valentim Maria de Freitas, e em face do atestado

médico apresentado, resolve conceder-lhe, a contar de 12

de julho p. passado, noventa dias de licença para tratamen

to de saúde, nos têrmos do art. 267, letra' a), do Regulamen

to Gerai.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 13 de agôsto de 1935.

(a ) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 77

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Ivlotorista Pedro Scuissiato, e em face das respectivas infor

mações, resolve conceder-lhe trinta dias de férias, nos têr

mos do art. 257 do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 17 de agôsto de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

'f' f
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ATO N.o 78

O PREFEITO' MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista que no dia 24
do corrente ocorreu o falecimento do snr. António Coelho

dos Santos, Motorista do Departamento de Engenharia, re

solve, por êsse motivo, desligá-lo do quadro de funcionários
desta Prefeitura.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 28 de agôsto de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N�o 79

O ,PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Chefe do Laboratório de Pesos e Medidas, Valdemir da Costa
Lima e em face das respectivas informações, resolve con
ceder-lhe trinta dias de férias, de acôrdo com o art. 257 do
Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do paraná, em 28 de agôsto de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.o 80

O PREFEITO MUNICIPA.L DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista que o Ajudan
te do Pagador da Diretoria de Contabilidade e Tesouro, Ru

bens .Pinheiro de Moura, que vinha faltando ao serviço des-
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de 11 de agôsto último) reassumiu hoje o exercicio de seu

cargo, resolve suspende-Io de suas funçõe� por 15 dias, de
acôrdo com o art. 249, letra g) combipado com o ari. 233,

letra d), do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal, de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 2 de setembro de 1935.

( a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 83

_ O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO:OO PARANA, atendendo ao que requereu o

Datilógrafo do Depàrtamento de Engenharia, Albano
Cunha, e tendo em vista o átestado médico apresentado,
resolve conceder-lhe noventa dias de licença para trata

mento de saúde, nq conformidade dos arts. '265, letra a) e

'267, letra ,a), do Regulamento Geral, contaqos de 19 de

ag?sto ultimo.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capiatl

do Estado do Paraná, em 5 de setembro de 1935.

r

ATO Nõo 81,

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao que requereu o

mr. Engenheiro Assistente da Diretoria de Viação e Sa
neamento, dr. Tobias Lacerda 'Gomes, e em face das respe

ctivas informações� resolve conceder-lhe trinta dias de fé
rias, de acôrdo com o art. 257 do Regulamento Geral.

Palácid da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

00 Estado do Paraná, em 3 de setembro de 1935-.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

(a) Jorge L:Meissner

Prefeito Municipal

1
(

ATO N.O 84

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Fiscal de Obras da Diretoria de Obras e Edificações, Ber

nardino Cunha, e em face das respectivas informações, re

solve conceder-lhe seis mêse� de licença, nos têrmos do art.
277, do Regulamento Geral modificado pelo decreto n.O 9,

de 26 de fevereiro de 1934, visto o mesmo não haver gosado
férias ou licença durante um decênio.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 6 de setembro de 1935.

ATO N.O 82
-.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve aproveitar, do Qua

dro Suplementar, José dos Sa.ntos para exercer o cargo de
Contínuo da Inspetoria de ,Rendas e Fiscalização.

Palácio da Prefeitura Mvnicipql de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 4 de setembro de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

t
r

I
(a) Jorge L. Meissner

prefeito Municipal

...lri.:..,
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ATO N.O 85

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Fiscal da Inspetoria do Tráfego, Brasilio Peri Moreira, e

tendo em vista as respectivas informações, resolve conce

der-lhe trinta dias de férias, de acôrdo com o art. 257 do

Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 6 de setembro de 1935.

(a) Jorge L. Meissner .

Prefeito Municipal

"

\

ATON'.Ó 86

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve, em vista do requerido

c em face das respectivas informações, conceder ao Fiscal

do Tráfego, Durval França, trinta dias de férias, nos têrmos

do art. 257 do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 10 de setembro de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal I
ATO N.087

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve, nos têrmos do art. 247

do Regulamento Geral, suspender preventivamente o

Guarda Fiscal, Osvaldo Muniz, até solução final do inqué

rito mandado instaurar pela Portaria n.O 114, desta data.

(

I
�
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Palacio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 14 de setembro de 1935.

(a ) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.o 88

. O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

no ESTADO DO PARANA, resolve exonerar, a pedido, o

snr. Rubens Pinheiro de Moura do cargo de Ajudante de

Pagador da Diretoria de Contabilidade e Tesouro.

,Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 24 de setembro de 1935.

C\ (a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

ATO N.O 89

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

no ESTADO DO PARANA, tendo em vista o parecer do

sr. Procurador Municipal exarado em o requerimento n.o

3065, de 13 de agôsto do corrente ano, e o têrmo de ins

peção sob n.O 611, de.31 do mesmo mês, passado pela Dire

toria Geral de Saúdé Pública do Estado, resolve conceder

seis mêses de licença para tratamento de saúde ao snr. Fio

ravante Garcez Marques, 2.° Oficial da Inspetoria de Ren

das e Fiscalização de acôr'do com o art. 267, alineas a) e b)

do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Mu.nicipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 26 de setembro de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
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ÁTO N.O 90

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista que por De

creto n.o 1.429 de ontem datado, do Exmo. Sr. Governa

dor do Estado, foi o snr. Roger Maravalhas, Diretor de Con
tabilidade e Tesouro, nomeado Prefeito Municipal de Para

naguá, resolve considerar o mesmo funcionário licenciado

enquanto durar aquela Comissão.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 28 de setembro de 1935.

( a)Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ÁTO N.o91

O PREFEITO MUNICIPAL DE. CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

2.0 Oficial do Departamento de Engenharia Bento Dias de

Grácia, e em face das respectivas informações, resolve �on-.

ceder-lhe trinta dias de férias, de acôrdo com o art. 257 do
Regulamento Ge�al.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 4 de outubro de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ÁTO N.o 92

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, promove ao cargo de Auxiliar

da Diretoria de Viação e Saneamento do Departamento de

-119 -

(
il

Engenharià, o atual Topógrafo da Diretoria de Cadastro e

Edificações. Gastão Marql1es da Silva, percebendo os ven

cimentos fixados em lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 8 de outubro de, 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

o

ATO N.O 93

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL,
DO ESTADO DO PARANA, resolve aproveitar do Quadro

Suplementar Romário Martins Junior, que vinha prestando

serviço.s como contratado na Diretoria de Viação, para exer

cer o cargo de Topógrafo <,la Diretoria de Cadastro e Edifi

cações, do Departamento de 'Engenhal'ia, percebendo os

vencimentos fixados em lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 8 de outubro de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ÁTO N.o 94

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, promove o Chefe de Turma

da Diretoria de Viação e Saneamento, do Departamento de

Engenharia, António Brandalize, ao cargo de Feitor da
mesma Diretoria, percebendo os vencimentos fixados em

lei.

_1-------
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 8 de outubro de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Pr�feito Municipal

ATO N.O 97

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, promove o Praticante Fernan

do de Lima, da Diretoria de Contabilidade e Tesouro, ao

cargo de Ajudante da Pagadoria da mesma Diretoria, per

cebendo os vencimentos fixados em lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 8 de outubro de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ÁTO N.o 95

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve aproveitar, para exer

cer o cargo de Chefe de Turma da Diretoria de Viação e

Saneamento, do Departamento de Engenharia, o funcioná

rio extranumerário Ernesto Tiradentes de Sousa, perce

bendo os vencimentos fixaç{os em lei.

Palácio da Prefeitura Muilicipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 8' de outubro de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

•.,,£

ATO N.O 98

O PREFEITO MUNICIPAL DE, CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, promove o Guarda Euclides

Alves Vieira, da Diretoria de Contabilidade e Tesouro, ao

cargo de Praticante da mesma Diretoria, percebendo os ven
cimentos fixados em lei.

Palácio da Prefeitura M�nicipal de Curitiba, Capital

elo Estado do Paraná, em 8 de outubro de 1935.

( a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ÁTO N.o 96

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve aproveitar o funcioná

rio extranumerário Izidoro Mário Paul para exercer o car

go de Motorista do Departamento de Engenharia, perce

bendo os vencimentos fixados em lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 8 de outubro de 1935.

(a ) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.o 99

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, promove o Servente João

Raul Bauml, da Diretoria de Contabilidade e Tesouro, ao

cargo de Guarda da mesma Diretoria, percebendo os ven
cimentos fixados em lei.
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, eIn 8 çle outubro de 19�5. .

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

-----
ATO N.O 100

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve apràveitar o funcio
nário extranumerário João Guilherme para exercer o car

go de Servente da Diretoria de Contabilidade e Tesouro

percebendo os vencimentos fixados em lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná em, 8 de outubro de' 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 101

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITISA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve, aproveitar o funcio

nario extranumerário José Pereles para exercer o cargo

de Guarda Fiscal, da Inspetoria de Rendas e Fiscalização,

percebendo os vencimentos fixados ,em lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 8 de outubro de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 102

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pe

lo Guarda Fiscal Godofredo R. de Assunção, e tendo em.

.

,;
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vista as )'espeetivas informações, resolve conceder-lhe a
llcença especial de seis mêses de que trata o art. 277 do
Regulamento Geral, por não haver o referido funcionário
go�ado licenças ou férias durante um decênio.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curit�ba, Capital
do Estado do Paraná, em 9 de outubrQ de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

prefeito Municipal

ArrO N.o 103

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA" atendendo ao requerido pelo
Guarda Linhas Joubert Gomes Ferreira, da Fiscalização da
Iluminação Pública, e em face das respectivas informações,
resolve conceder-lhe trinta dias de férias, de acôrdo com
o art. 257 do Regulamento Geral.

Pa,lácio da Prefeiturà Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 10 de outubro de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

-
ATO N.O 104'

O PREFEITO MUNICIPAL D:8 CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pe
lo Contínuo Ricardo Bigato, do Departamento de Enge
nharié!, e em face das respectivas infoJ.'l1).ações, resolve
conceder.•lhe trinta dias de férias, de acôrdo com o art. 257
do Regu1amento Geral.

Paiáçío da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estadó do Paraná, em 10 de outubro de 1935. .

(a) Jorg� L. Meissner

Prefeito Municipal

?

,J'

.J



�I

':���I i

I,

IL
11'

- 124-

ATO N.o 105

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO ,DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Inspetor Ajudante Boanerges Marquesi Sobrinho, da Ins

petoria do Tráfego, e em face das respectivas informações,

resolve conceder-lhe trinta dias de férias, de acôrdo com o

art. 257 do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 10 de' outubro de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 106

, O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, na conformidade do Decreto

n.o 69, desta data, resolve organizar as comissões que de

verão proceder ao lançamento e escrituração dos impostos

€ taxas municipais p;3.ra o exercicio de 1936, para o que faz

as seguintes designações:

1) - Comissão do hnposto de Licença do Rodo, inclusive

aferição de Pesos e Medidas

a) - Clodoaldo Portugal e Pedro Gasparelo.

b) - Manoel Taborda Ribas e Ubaldo Grácia.

2) -' Comissão do Imposto Suburbano

João Américo de Oliveira, Wilson Portugal Lobato e

Manlius Melo.
�,'

3) - Comissão do Imposto de Licença do Quad�o Vrbano"

inclusive Publicidade e Merição de' Pesps e Me

didas

a) - Alvaro Luiz Picheth e Manoel Teixeira Machado.

b) - Tito Pospissil e Lufrido da Costa Cabral.

'-'

r
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4) - Comissão do hnposto sobre terrenos sem edificação,
casas sem platibanda ou em ruinas, frentes não

r�gularmente muradas, guias sem passeio e taxa

de calçamento

Artur Marques da Silva e Alvaro de Andrade.

5) - Comissão do Imposto Predial e Taxa de Limpeza

Particular

a) - Dr. João de Macedo Sousa, António Gomes e

Valdemir Costa Lima.

b) - Dr. Rafael Klier de Assunção, Amazonas de Sou

sa Azevedo e Odilon Viana de Araujo.

6) - Comissão de Escrituração dos Lançamentos e Impos

tos e Taxas'

Lauro Schleder, Luiz F. de Andrade, Ildefonso Borba
Cordeiro, Argeu de Loióla Pinho, Angelo Scuissiato,. Louri

val Loureiro de Campos e Fernando de Lima.

Para os serviços de lançamentos e escrituração que de

verão ter inicio imediatamente e estar concluidos até o dia
15 de dezembro vindouro, ficam adotadas as seguintes ins

truções:

1) - As comissões de lançamentos trabalharão com

prejuizo do expediente da Prefeitura e a de escrituração

fará o respectivo serviço normalmente das 7 ás 11 horas da

manhã.

2) - Todos os talões de avisos de lançamentos terão

suas folhas originais com numeração iIIlpressa em ordem
crescente, repetida, entretanto, nas respectivas segundas e
terceira vias, e serãQ enJregues ás comissões de lançamentos

depois de lavrado o termo de aber�ura pela Inspetoria de
Rendas e Fiscalização, que também lavrará o têrmo de en

cerramento, depois de utilizados e devolvidos pelas comis-
- I

soes.
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3) - Os lançamentos serão feitos em três vias, deven
do a l.a ser entregue ao contribuinte, a 2.a á Inspetoria de
Hendas e Fiscalização, ficando a 3.a em poder das comissões

para documentação e informação dos recursos porventura

interpostos ao Prefeito.

4) - As 2.as vias de que trata o artigo anterior deve

rão ser encaminhadas diariamente ao sn,r. Inspetor de Ren

das e Fiscalizaçã,o que imediatamente as entreg�rá á Dire
toria de Contabilidade e Tesouro, afirp. de qúe os lança

mentos de um dia sejam escriturados no dia seguinte.

5) - Os talões :t;lão deverão contar nem emendas, nem

rasuras, sendo preenchidos com algarismos claros, e sendo
a assinatura da- comissão bem legivel. Pequenas correções

serão toleradas uma vez resalvadas com a assinatura da
comi$são.

6) -,. Sob pretexto nenhum, poderão 's(;!r arrancadas
folhas dos talões, as quais, todavia, 'poderão ser canceladas,
sendo isso declarado expressamente nos têrmos de encer

ramento do talonário.

7) - Em caso de extravio dq aviso.de lançamento, será
fornecido cópia ao contribuinte, gratuitamente.

8) - A comissã,o de escrituraçã,o trabalhará sob a

orientação direta dO,sn,r:. Diretor de Contabilidade e Tesou
ro, que ;dirigirá. todo o serviço de escritório,.

9) - As comissões por este Ato designadas terão di:
reito á Gratificação especial que fôr fixado no decreto, orça

mentário para 1936, a qual será distribuida entre os seus

membros em partes iguais.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 17 de outubro de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.o 107

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ES'I'f..DO DO PARANA, tendo em 'vista o requerido
pelo Fisêal da Inspetoria do Tráfego' Eduardo Neves, resol
ve, conceder-lhe nos têrmos do ar,t. 257 do Regulamento
Geral". trinta dias de férias.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 26 de outubro de 1935.

I
�

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.o 108

O PREFEITO MUNICIPAL DECURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Feitor João Batista de Brito, e em face das respectivas in
formações, resolve conceder-lhe' trinta dias, de férias de
acôrdo com o art. 257 do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado �o Paraná, em 31 de outubro de 1935.

(a) Jorge 'L. Méissner

Prefeito Municipal)

I
r

r
ATO N'.o 109

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ,ao r�uerido pelo
Desenhista de 1.a elasse da Diretoria de Viação e' Sanea-

I
.....iI:..
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mento, Valentim Maria de Freitas, e em face do laudo de

inspeção de saúde a que se submeteu o funcionário em apre

ço, resolve conceder-lhe quarenta .e cinco dias de licença

para tratamento de saúde, nos têrmos do art. 267, letra b),

do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 22 de novembro de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

---

ATO N.O 110

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pela

Datilógrafa da Secretaria da Prefeitura, Djanira Crespo,

c em face das respectivas informações, resolve conceder-lhe

trinta dias de fédas, nos têrmos do art. 257 do Regulamen

to Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado, do Paraná, em 23 de novembro de 1935.

(a) Jorge L. Meissne�

Prefeito Municipal

ATO N.O 111

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo presente que o sr. Ro

ger Maravalhas que, éonforme Ato n.o 90 de 28 de seteIIl-

T'.'

I

I
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bro do corrente ano, fôra licenciado, por haver sido nomea
do para exercer o cargo de Prefeito Municipal de Parana
guá,. e, ainda, que o referido funcioIlário em virtude de ter
solicitado ,exoneração do cargo que exercia em comissão,
reassumiu no dia 21 do fluente as funções de Diretor de
Contabilidade e Tesouro desta Prefeitura, resolve conside
rar sem efeito o citado Ato n.o90, a partir desta última data.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 27 de novembro de 1935.

(a) Jorge L. lVleissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 112

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, J�APITAL
DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista a comunicação
do Snr. Engenheiro Diretor do Departamento de Engenha
ria, em oficio TI.o 726, de 18 do corrente, de que o funcioná
rio Albano Cunha deixou de executar, em tempo determi
nado, serviço de natureza urgente que lhe fôra distribuido,
resolve, de acôrdo com o art. 233, letra d), combinado com
o art. 249, letra 1), do Regulamento Geral, suspendê-lo por

trinta dias.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 20 de dezembro de 1935.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

�
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ATO N.O 113

O P�EFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

])0 ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Fiscal Geral de Matadouros, Abilio Monteiro, e tendo em

vista as respectivas informações, resolve, conceder-lhe trin

ta dias de férias, de acôrdo com o art. 257 do Regu1àmento

Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capitai
do Estado do Paraná, em 27 de dezembro de 1935.

DECRE.TOS de 1935

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

Decreto noo 1 - Abrindo um crédito suplementar de 800:000$000 o o 3

Decreto noo 2 - Ordenando o encerr�ento do Balanço Geral da
Prefeitura o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 4

Decreto noo 3 - Aposentando o funcionário Urbano Grácia Filho o o 5

Decreto noo 4 - Denominando Domingos Nascimento a rua Emiliano

Perneta o o o o o o o o o o o o o o o o . o o o o o o o o o o o o o 5

Decreto noo 5 - Denomin�do Emiliano Perneta a rua Aquidaban o o 6

Pecreto noo 6 - Contando tempo de serviço do operário Ernesto Bino 7

Decréto noo 7 - Contàndo tempo de serviço de diversos funcionários

transferidos do Estado para o Municipio . o o o . o o o 8

Decreto noo 8 - Concedéndo favoreS ás emprezas ou firmas que se

organizarem para exploração de minas de ouro o o o o 9

Decreto noo 9 � Aposentando o operário Ernesto Bino o o o o o o o o o o 10

Decreto noo 10 _ Aposentando o funcionário Abilio Brandão o o o o . o 10

Decreto noo 11'- Aprovando o plano para calçamento da rua Presi-

dente Faria 'o o o o' o o o o o o o o . o o o o o o o o o o o o' 11

Decreto noo 12:- Aprovando o plano para pavimentação da rua Angelo

, Sampaio o o o o o o o' o o o o o o o o . o o o o. o o . o o o o o 11

Decreto n.o I? .:.... Aprovando o plano para pavimentação da avenida

General Carneiro o o o o I • o o o o o o o o o o o o o o o o o . o 12

Decreto noo 14 - Aprovando o orçamento paJ'à a substituição do cal-

çameJlto. da ru� Visconde de Nacar o o o o o o' . o o o o o 13
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.. Leis de 1936

LEI N.o 1

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DOPARANA, decretou � eu sanciono a se
guinte lei: .

CAPITULO I

R E C E I T.A

. Art. 1.° - A Receita do Municipio de Curitiba, para o
exercicio financeiro de 1936, é orçada em Rs. 6.504:000$000
e será constituida das Rendas Ordinárias, Extraordinárias
e com Aplicação Especial e das Operações de Crédito que
se realizarem, conforme a especificação seguinte:

, I - RENDA ORDINARIA

A - RENDAS DOS TRIBUTOS
I

J

I

f'J

a) - Impostos

1 - Imposto predial .. .. .. .. 1.350:000$000

2 - Imposto de licença .. .. .. 900:000$000

3 - Imposto de industrias e pro-

fissões .. .. .. .. .. .... 550:000$000
4 - Imposto sobre diversões

publicas .. .. .. .. .. .. " 200:000$000

5 - Imposto sobre veículos .. " 180:000$000

,
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- 6 - Imposto sobre . guias sem

passeio .. ., ..

7 - Imposto sobre gado abatido

fóra do Matadouro .. ..

.- 8 - Imposto suburbano .. ..

9 - Imposto de publicidade ..

10 - Matricula de animais ..

b) - Taxas e emolumentos

11 - Taxa de limpeza pública ..

12 -Taxa de calçamento

13 - Taxa de marcação de veí-

culos .. .. .. .. .. ., .. ..

14 - Taxa de aferição de pesos e

medidas .. .. ..< .. ..

15 - Tax,a de expediente .,

16 - Emolumentos em geral

B - RENDAS INDUSTRIAIS

17 - Renda do Matadouro .

18 - Renda do serviço telefonico

c - RENDAS fATRIMONIAIS

19 - Renda do Deposito de Infla-

maveis .. ., .. .. ., .. . .

20 - Rendas do� Cemitérios .. ..

_21 - Renda de diversas imoveis .,

22 - Laudemios .. .. .. .. .. ..

23 - Fóros .. ., .. .. ., .. . .

24 - Venda de terrenos .,

D - RENDAS DIVERSAS

25 - Renda das bombas de gazo-

lina .. .. .. .. .. ..

26 - Quótas de fiscalisação de

contrátos ., .. .. ., .. .,

27 - Venda de placas ... , ....

28 - Venda de objétos inserviveis

-4-

150:000$000

120:000$000

100:000$000

40:000$000

12:000$000 3.602:000$000

200:000$000

180:000$000

100:00Q$OOO

50:000$000

10:000$000

160:000$000 700:ooo$óOO

570:000$000

45:000$000 615:000$000

100:000$000

40:000$000

15:000$000

60:000$000

30:000$000

5:000$000 250:000$000

200:000$000

40:000$000

26:000$000

1:000$000 267:000$000 5.434:000$000

1'\

li'

,H

t

/
,

li'

'.

'.

n ,-. RENDA EXTRAOR.

DINARIA

29 - Cobrança da Divida Ativa: ..

30 - Multas sobre impostos .. ..

31 ':.- Mult�por infrações .. . .
32 .....; Renda eventual .. .. .. ..

m -... , RENDA COM APLI.

CAÇÃO ESPECIAL

33 - Contribuições de melhoria

IV - OPERAÇÕES DE

i CREDITO

34 - Venda provavel do saldo de

apolices da emissão autori

zada pelo Decreto n.o 23 de

28 de julho de 1933

Receita total

-5..-

300:000$000

20:000$000

10:000$000

40:000$000

I

\

370:000$000

500:000$000

200:000$000

.. .. ., .... 6.�04:oo0$OOO

CAPITULO 11

DESPESA

Art. 2.° - A despesa do Município de Curitiba, para

o exercicio financeiro de 1936, é fixada em Rs.: .

6.504:000$000 e se comporá da Despesa Ordinária com a

Administração e Serviço Público Municipais e da Despesa

Extraordinária com o serviço de Juros e Amortização da

Divida Consolidada e Unificada, como segue:

I - DESPESA ORDINARIA

A - GOVERNO MUNICIPAL

Verba I - CAMARA MUNICIPAL

Sub-consignação 0.0 1

Representação do Presidente da

Camara ., .. .. .. .. .... 12:000$000

Sub-consignação 0.0 2

Representação aos Vereadores .. 33:000$000 45:000$000
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Verba 2 - PREFEITO MUNICIPAL

Sub-consignação n.o 1

Subsidio ao Prefeito ., ., .,

Sub-consignação n.o 2

Representação do Prefeito ..

B - FUNCIONALISMO MUNI-

...... CIPAL ..... , ... , ., .,

Verba 3 - SECRETARIA DA

CAMARA

Sub-consignação n.o 1

1 - Secretario .. .. .. ..

1 - Datilógrafa ., .. .. ..

1 - Porteiro-Servente .. .. ., .,

Verba 4 - SECRETARIA DA

PREFEITURA

Sub-consignação 0.0 1

1 - Secretqrio .. .. .. ..

1 - 2.0 Oficial .. .. .. ..

1 - Datilógrafa .. .. ., ..

1 - Contínuo .. .. .. ..

1 - Servente .. .. .. ..

Verba 5 - PROTOCOLO, POR

TARiA E ARQUIVO

Sub-consignação n.o 1

1 - Encarregado ., ., ..

2 - Arquivistas a 4:200$000 ..

1 - Porteiro ., ., .. .. .. .. .,

Verba 6 - CONSULTORIA

TECNICA

1 - Consultor Técnico .. . . . .

Verba 7 - CONSULTORIA JU

RIDICA E PROCURADO

RIA MUNICIPAL

Sub-consignação n.o 1

1 - Consultor Juridico e Procu

rador Municipal .. .. ., ....

1 - Contínuo .. .. .. .. .. ..

24:000$000

12:000$000

6:000$000

3:600$000

3:000$000

9:600$000

'4:800$000

3:600$000

3:000$000

2:400$(lQO

4:800$000

8:400$000

3:600$000

21:600$000

14:400$000

3:000$000

36:000$000

J,.;;

12:600$000

23:400$000

16:800$000

17:400$000

\

\
\

�
��

\erba 8 - DEPARTAMENTO DE

\1. � ENGENHARIA
'<'. l'

�" �

f& - ADMINISTRAÇãO GERAL

\\ Sub-consignação n.o 1

1 \ GABINETE1 -'-;n;,etor de Engenharia
;\ -' �atilÓgrafa .. " .. .• .. ..

. SÚ9-oonsignação D.o 2

1- ��=:�A.. .. .. " ..
2j=- 1.os Oficiais a 6:000$00O

�t� Datilógrafo .. .. .. .. .. ..
�- Telefo.nista ., . . ..
2 - Motonstas a 3.600$000 .. ..

3,,- Contínuos a 3:000$000

!: Sub-consignação n.o 3

.,

i:;
,I

I"
81:000$000

1/
!
h
I I'�

,�

,'"

�'J

�

,jJ

j

fi
Il

I

�' LABORATORIO DE PE-
\ SOS E MEDIDAS

�. 1 - C�efe de Laboratorio

,.1 - AJudante .. .. .. .,

•
2, - DffiETORlA DE EDIFI-

CAÇõES

tJ Sub-consignação n.o 4

GABINETE

1 - Engenheiro Diretor ..

1 - Engenheiro Assitente

Sub-consignação D.o 5

EDIFICAÇõES E FISCALI

ZAÇÃO DE OBRAS

1 - Chefe de Secção .. .. .. ..

1 - Condutor Técnico . . . . . .

1 - Fiscal de Obras .. " ..

_ ,,=.] =m
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18:000$000

3:600$000 21;600sooq

12:ÓOO$OOO

12:000$000

3:600$000

3:600$000

7:200$000

9:000$000 47:400$000

6:000$000

4:8�OO 10:800$000

14:400$000

12:000$000 26:400$000

7:200$000

7:200$000

5:400$000 19:800$000
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3 - DffiETORIA DE VIAÇAO E

SANEAMENTO

Sub-consignação D.o G

GABINETE

1 - Engenheiro Diretor ..

1 - Engenheiro Assistente

Sub-consignação D.o 7

PAVIMENTAÇÃO E ES

TRADAS

1 - Condutor Técnico

1 - Auxiliar Técnico " ..

1 - Topógrafo .. .. " ..

1 - Desenhista de l.a classe

1 - Feitor Geral .. .. .. ..

3 - Feitores a 4:800$000 .,

1 - Chefe de turma ..

1- Mecanico Chefe ., ..

1 - Ajudante .. .. .. ..

Sub-consignação nO. 8

FISCALIZAÇÃO DE ILU

MINAÇÃO PÚBLICA

1 _ Auxiliar .. .. .,

1 - Conferente .. ..

1 - Guarda Fiscal ..

3 - Guarda Linhas a 2:400$000

Sub-consignação n.o 9

INSPETORIA DE LIMPEZA

PÚBLICA

2 - Inspetores a 4:800$000 ., ..

1 - Chefe de tunna .. .. .. ..

4 - DIRETORIA DE CADASTRO

Sub-consignação n.o 10

GABINETE

1 - Engenheiro Diretor .,

1 - Engenheiro Assistente

-8-

14:400$000

12:000$00O 26:400$000

7:200$000

6:000$000

4:800$000

4:800$000

6:000$000

14:400$000

4:200$000

5:400$000

3:600$000 56:400$000

7:200$000

6:000$000

2:800$000

7:200$000 23:280$000

9:600$000

4:200$000 13:800$000

14:400$000

12:000$000 26:400$000

.. '

I

'1.

,

1.'';

l 1.
"

r
�
I
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1,
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;l
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Sub-consignação D.o 11

SECÇÃO DE CADASTRO

1 - 1.0 Oficial .. .. .. ..

1 -Cartografo .••.. , ..

I-Auxiliar .. .... .. ..

1 - 2.° Oficial .. .. .. ..

1 - -3.° Oficial .. ., .. .,

1 - Desenhista de 2.a classe ..

5 - FISCALIZAÇAO GERAL DE

VEICULOS

Sub-consignação n.° 12

1 - Fiscal Geral .. .. ..

2 - 2.os Oficiais a 4:800$000 .. .,

4 - Inspetores a 4:800$000 .. .,

1 - Praticante .. ., .. ., .. .,

Verba 9 - DIRETORIA DE CO�

TABILIDADE E TESOURO

Sub-consignação n.o 1

GABINETE

1 - Diretor .. .. .. .. .. ..

l-Datilografa Faturista ..

1 - Contínuo " .. ., ., ., .,

Sub-consignação n.o 2

CONTABILIDADE E' DIVI

DA ATIVA

1 _ Guarda Livros .. . . .. ..

1 - Ajudante de Guarda Livros

1 - Cobrador .. .. .. ..

Sub-consignação n.o 3

RECEITA

1 - Chefe de Receita

2 - Ajudantes a 7:200$000

1 - Escriturario .. .. .,

1 - Cobrador .. ., .. ..

3 - Praticantes a 3:000$000

1 - Guarda .. ., .. ., ..

1 - Servente .. .. .. .. ..

-9-

6:000$000

6:000$000

6:000$000

4:800$000

3:600$000

3:600$000

9:600$000

9:600$000

19:200$000

3:000$000

14:000$000

4:200$000

3:000$000

8:400$000

7:200$000

4:800$000

10:800$000

14:400$000

3:720$000

3:120$000

9:000$000

2:880$000

2:400$000

30:000$000

41:400$000

21:600$000

20:400$000

46:320$000 ti;
"
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Sub-consignaçoo n.o 4

TESOURARIA

1 - Tesoureiro .. .. .,

1 - Fiél .. .. .. .. ..

Quebra de Caixa ..

Sub-consignação n.o 5

ZLIIIIfi#' .

--' 10-

10:800$000

6:000$000

600$000

PAGADORIA

1 - Pagador .. .. .. ., .. 7:200$000

1 - Ajudante .. .. .. .. 6:000$000

Verba 10 - INSPETORIA DE

RENDAS E FISCALIZAÇÃO

Sub-consignação n.o 1

GABINETE

1 ...",. �nspetor Geral ..

2 - 2.os Oficiais a 4:800$000

1 - Datilografa .. .. ., ..

1 - Contínuo ., .. ,. ..

Sub-consignação 0.° 2

FISCALIZAÇÃO

1 - Assistente .. .. .. .. .. ..

1 - Fiscal de Matadouros ..

3 - Fiscais Gerais a 9:600$000

2 - Ajudantes de Fiscais a 7:200$

24 - Guardas Fiscais a 3:600$000

1 - Contínuo .. .. .. ..

Sub-consignação 0.° 3

LOCOMOÇÃO

Para 10 Guardas montados a

600$000 , .•

Sub-consignação 0.0 4

MATADOURO MUNICIPAL

1 - Administrador .. .. ..

1 - Ajudante .. .. .,

14:4OO$()(J(Í

9:600$000

3:600$000

3:000$000

�I_'f

17:400$<100

13:200$000

I

I
,,\ 1

i

30:600$000

12:000$000

9:600$000

28:800$000

14:400$000

86:400$000

3:000$000 154:200$000
.1.

6:000$000

7:200$000.

3:600$000 10:800$000

L

Sub-consignação n.05

DEPOSITO DE INFLÁMA

VEIS

1 - Administrador

1 - Ajudante ., ..

Sub-consignação 0.0 6

CEM.1TERIOS

1 - Administrador do Cemitério

Municipal .. .. .. .. .. .. ..

1 - Administrador do Cemitério

da Agua Verde .. .. .. _. ..

2 - Guardiães a 3:000$000 .. .,

Verba 11 - SERViÇO SANITA

RIO MUNICIPAL

Sub-consignação 0.° 1

GABINETE

1 - Inspetor Médico .. ..

1 - 2.° Oficial .. .. .. ..

1 - Datilógrafo .. .. ., .. •. .-

Sub-consignação b.o 2

FISCALIZAÇÃO SANITA-

RIA

7 - Guardas sanitários a 3:000$

Sub-consignação D.o 3

LOCOMOÇÃO

Para 3 guardas a 600$000 .,

Sub-consignação 0.° 4

MATADOURO MUNICIPAL

1 - Veterinario ., .. ., .. '..

1 - Guarda Sanitário ., ..

Sub-consignação 0.° 5

MATRICULA DE ANIMAIS

1 - Fiscal .. .. .. .. ., .,

1 - Veterinário ,. .• ., .. .. ..

-11-

6:000$000

3:600$000 9:600$<100

4:800$000

3:609$000

6;000$000 14:490$000

12:000$000

4:llOO$OOO

3:600$000 20,:400$000

21:000$000

1:800$000

6:000$000

3:000$000 9:000$000

6:000$000

6:000$000 12:000$000

jI
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Verba 12 -'- ALMOXARIFADO c - PREVIDENCIA MUNICIPAL

Verba 16 - APOSENTADORIAS
Sub-consignação D.o 1

1 - Almoxarife .. .. "

1 - Ajudante .. .. .. .. ..

1 - Contínuo ., .. .. .. .. ..

..H Sub-consignação n.O 1

APOSENTADOS

9:600$000

ÚOO$OOÓ
3:000$000 16:800$000

1 - Fiscal Geral, Silfredo de

Moura Pedrosa ... , ., .,

1 _ Fiscal Geral Urbano Gracia

Filho .. .. .. .. .. .. .. ..

1 ,-- 1.0 Oficial, Antonio Augusto

Schleder .. .. .. ., ., ., .,

1 - Arquivista, José Euripedes

Gonçalves .. .. .. .. .. .. .,

1 - Secretario, Claro Gonçalves

Cordeiro .. .. . . .. .. .. ..

1 - Secretario, João Otaviano

Picheth ., ., ., .. ., ., .. ..

1 - Feitor, Frederico Stamm ..

1 - Inspetor, Feliciano G. Frei

tas Junior ., ., ., .. ., ., .,

1 - Inspetor, Bento Tabo�da .,

1 - Guarda Fiscal, Francisco Jo

sé Fernandes ., ., ., .. .. ..

1 - Guarda Fiscal, Adriano Gar

cia dos Santos .. .. .. ..

1 - 2.° OficIal, Luiz Ribeiro de

Andrade .. .. .. .<. " •• ••

1 - Guarda Fiscal, Abilio Bran-

dão " .

1 - Contínuo, Flóridó Gonçalves

de Castro .. .. .. ..

1 - Operário, Manoel V. da

Silva .. .. .. .. .. .. .. ..

1 - Operário, Vicente Esperança

1 - Operário, Luiz Mariano Ri

bas .. .. .. .. .. ..

1 - Operário, Jorquim G. Fer-

reira .. .. .. .. .. .. .. ..

1 - Operário, Inácio Cesario dos

Santos .. .. .. .. .. .. .. ..

Verba 13 - ALISTAMENTO MI

LITAR 'I"

Sub-consignação D.o 1

Gratif�cação ao Secretario da Jun

ta de Alistamento Militar �:400$OOO

Verba 1t - ADICIONAIS

Sub;-consignação n.o 1

Para pagamento dos funcionários

que já completaram 10 e 25

anos de serviços á Prefeitura

fazendo jús a gratificação adi

cional de 10 e 25% .. 60:000$00O

Sqb-consignação D.o 2

Importancia que se reserva para

atender ao pagamento dos fun

cionários que completarão 10 e

25 anos de serviços no decur

so do exercicio de 1936 ., .. 70:000$000 .".10:000�000

Verba 15 - DEPARTAMENTO

MUNICIPAL

Sub-consignação n.o 1

2% da Renda Tributária que se re

serva, de acôrdo com o art. 45

da Lei n,o 15, de 3-10-35, para

auxiliar o custêio do Departa

mento Municipal do Estado .,

,t.

43:020$000
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12:000$000

10:560$000

6:900$000

6:639$600

6:240$000

5:520$000

5:280$000

4:822$800

4:578$000

4:140$000

3:403$990

3:393$600

3:960$000

2:140$000

)
2:448$000

2:070$000
'I

f

1:358$400

1:159$200

962$4;00



. 111.'�!li'
III,,:�I

'I

." "1
I �

-14-

1 � Operário, BrasUio Tisca

1 - Operário, Nicolau Stasiuk

1 - Operário, Ernesto Binne

1 - OPerário, Temistocles Mar

tins Ferreira .. ., ., .. .. ..

1 - Operário, Bento José da

da Silva ..

1 - Servente, Antonio José Nu-

nes ..

834$000

816$000

1':920$000

6 - D. Maria Augusta de Souza

7 - D. Francisca Viana .. .. ..

8 - Santa Casa de Misericordia

.. I�

811$200 Sub-consignação n.o 2

807$400
ESPECIAL .A,' INFANCIA

E MATERNIDADE

1:778$400 94:542$990
'I ..

a) - Subvenções

1 - Maternidade, "Or. Vitor do

Amaral" .. .. .. .. .. ..

2 - Asilo São Luiz .. ., ..

3 - Hospital de Crianças .. . ji••.

4 - Instituto de Proteção á 'Ín-
fancia .. .. .. .. .. .. .. ..

5 - Escola Maternal da Socieda

de Socorro aos Necessitados ..

6 - InStituto, da Criança "Dr.

Raul Carneiro" ..

Sub-consignação n.0 2

PROVAVEIS APOSENTA

DORIAS

Pelas prováveis no exercicio de

1936 ...... 25:457$010 1.096:420$000

D - VIAÇÃO E OBRAS

Verba 17 - OBRAS PüBUCAS

Sub-consignação n.o 1

Para calçamentos .. .,' .. .•

Sub-consignação' n.o 2

Para edificações ., .. .. ..

Sub-consignação n.o 3

Para praças e jardins ., ..

1.-286:500$000
b) - Outros ampáros

1 - Importancia que perfaz 1%

da Renda Tributaria, de acôr

do com o art. 141 da Consti

tuição Federal .. .. ., .. ..

80:000$000

120:000'000 1.486:5OQ$OOO

E - ASSISTENCIA SOCIAL

Verba 18 - SERVIÇO DE ASSIS

TENCIA sr,

F - EDUCAÇÃO E CULTURA

Verba 19 - MANUTENÇÃO E

DESENVOL�TO DO

ENSINO

Sub-consignação D.o 1

ASSISTENCIA GERAL

Subvenções

1 - Cooperativa municipal .. ..

2 - Sociedade Beneficente dos

Servidores do Municipio .. .. . .

3 - Sociedade Socorro aos Ne

cessitados .. .. ., .. ..

4 - Albergue Noturno

5 - Federação Espirita ..

Sub-consignação D.O 1

SUBVENÇÕES

1 - Faculdade de Direito

2 - Faculdade de Engenharia

3 - Faculdade de Medicina ..

4 - Escola Superior de Veterina-

ria .. .. .. .. .. .. .. .. ..

12:000$000

7:400$000

5:000$000

6:000$000

1:500$000

-15-

600$000

600$000

48:000$000 81:1oo$ÔOO2.663:92O$OOO

6:000$000

7:200$000

12:000$000

1:200$000

13:000$000

3:000$000 42:400$000

620$000 124:120$000

,1,1
...

f

2:500$000

20:000$000

20:000$000

20:000$000 62:500$000

t
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Sub-consignação 0.0 2

OUTROS AUXILIOS

Importancia que adicionada ás

subvenções acima perfaz 10%

da renda dos impostos, de acôr

do com o art. 156 da Constitui-

ção Federal .. o' •• .. ..

G - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Verba 20 - MANUTENÇÃO DE

SERVIÇOS E CONSE;RVA

çÃO DE BENS MUNICIPAIS

Sub-consignação n.o 1

PESSOAL JORNALEIRO

a) - Do Departamento de Enge-

nharia

1 - de maquinas e oficinas ., ..

2 - de edificações o' •• •• ., o.

3 - de conservação de calçamento

4 - de viação e saneamento o.

5 - de limpeza pública o. .,

6 - de estradl;lS e caminhos .,

7 - de praças e jardins .. .,

b) - Da Inspetoria de Rendas e

Fiscalização

1 - dos matadouros

2 - dos Cemitérios

3 - da péga de animais ..

Sub-consignação n.o 2

MATERIAIS

a) - Para o Departamento de En

genharia

1 - para conservação de próprios

municipais .. o. o' •• •• ..' o.

-16-

297:700$000 360:200$000

I�

17:000$000

12:000$000

15:000$000

80:000$000

250:000$000

130:000$000 •

36:000$000 540:000$000

80:000$000

25:000$000
18:000$000 123:000SOOO 663:000$000

20 :000$000'

...,...,..

• I�

�,

�

2 - para reparo de automoveis

3 - para combustivel e lubrifi-

cantes .. o' •• •• o' •• •• ••

4 - para cadastro .. .. .. .. ..

5 - para placas de numeração de

veículos e vias públicas o. • •

b) - Para a Secretaria da Camara

), - Material para expediente, etc.

c) - Para a Secretaria da Prefei

tura

1 - Material para exped1ente,' etc.
..

d) - Para Inspetoria de Rendas e

Fiscalização

1 - Materiais para marcação

e) - Para o Almoxarifado

1 - Materiais para expediente

f) - Para o serviço Sanitário Mu

nicipal

1 - Materiais Sanitários ..

Sub-consignação D.o 3

FORÇA E LUZ

1 - Para iluminação pública o.

2 - Para os próprios municipais

H - SERVIÇOS DE INTERESSES

COMUM COM O ESTADO

Verba 21 - VIGlLANCIA E TRA

FEGO

Sub-consignação n.o 1

Contribuição ao Estado, pelo ser

viço de vigilancia e trafego .,

-17-

40:000$000

120:000$000'

60:000$00O

---1

20:000$000 260:000$000

4:400$000

18:000$00

5:000$000

45:000$000

6:000$000 338:400$000

820:000$000

20:000$000 840:000$000

700:000$000



-18-

I - DIVERSAS DESPÊSAS

Verba 22 - DIVERSAS DES

PESAS

Sub-consignação n.0 1

EXERCICIOS FINDOS

Para atender pagamento de despe

sas vindas de exercicios ante-

riores .. .. .. .. .. ..

Sub-consignação D.o 2

DESCONTO SOBRE IM

POSTOS

Para atender aos descontos sobre

impostos .. .. .. .. .. .. ..

Sub-conSignação n.o 3

COMISSõES DE LANÇA

MENTOS

Para atender ao pagamento das

Comissões de Lançamentos ..

Sub-consignação D.o 4

DESPESAS EVENTUAIS

Para atender despesas eventuais

11 - DESPESAS EXTRA

ORDINARIAS

Verba 23 - JUROS E AMORTI

ZAÇÃO DA DIVIDA

Sub-consignação D.o 1

JUROS

Pelos juros do 2.° semestre de 1935

sobre as apolices da emissão

Unificação e Consolidação da

Divida a taxa de 7% .. .. ..

Idem, idem do 1.° semestre de 1936

idem, idem .. .. .. .. .. ..

i' II
:,
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Sub-consignação D.o 2

AMORTIZAÇÃO

Pelo 5.° sorteio da emissão Unifi

cação e Consolidação da Divida

a realisar-se em 31 de dezem

bro de 1935, sendo:

83 apolices de 100$ 8:300$

41 apolices de 200$ 8:200$

133 apolices de 500$ 66:500$

83 apolices de 1:000$ 83:000$

Pelo 6.° sorteio da emissão Unifi

cação e Consolidação da Divi

da a realisar-se em 30 de ju

nho de 1936, sendo:

83 apolices de 100$ 8:300$

41 apolices de 200$ 8:200$

133 apolices de 500$ 66:500$

83 apolices de 1:000$ 83:000$

Total da despesa

166:000$00O 332:000$000

6.504:000$000

lI'
t,l

100:000$000 6.689:640$000
� I.�

166:000$000

40:000$000 "
"

26:000�

18:650$000 184:650$000

15.874:200$000

CAPITULO IH

DISPOSIÇÕES PERMANENTES

Art. 1.0 - O imposto de licença continua a recair so

bre todo o negocio de qualquer natureza, por atacado ou a
varejo, fabricas ou oficinas, depositos, escritóriós, tendas',
barracas, exibições, diversões e espetáculos públicos, os

quais não poderão funcionar ou ter gozo sem licença mu

nicipal, pagos os impostos devidos de acôrdo com.a respe

ctiva tabela e observadas as demais disposições legais.

Art. 2.° - As arrecadações dos impostos, taxas e emo

lumentos serão feitas, no decorrer do exercicio de 1936, de
élcôrdo com a Tabela que com esta baixa, observadas as

prescrições das Constituições Federal e Estadual.

Art. 3.° - Revogam-se as' disposições em contrário.

'11

r
�.

.1.

151:760$000

145:950$000 297:710$000

1 /'1
.....
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CAPITULO IV

DISPOSIÇÕES TRANSITaRIAS

Art. 1.0 - O exercicio financeiro de 1936 começará

em 1.0 de janeiro e terminará em 31 de dezembro de 1936,

com um mês adicional para a sua liquidação e encerra

mento.

Art. 2.° - Revogam-se as disposições em contrário.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de janeiro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 31 de janeiro

de 1936.

. I,.

Art. 3.° - Os funcionarios da atual Inspetoria do Tra

fego, transferidos para o Estado, terão assegurados seus di

reitos adquiridos.

Art. 4.° - A Prefeitura entregará mensalmente ao Te

souro do Estado, o doudécimo da verba ,orçamentaria no

valor de Rs.: 700:000$000 destinada a manutenção de ser
viços de interesse comum com o Estado .

Art. 5.° - O presente decreto entrará em vigQrna data

de sua publicação no Diario Oficial do Estado; revogadas

as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado dOí Paraná, em 21 de janeiro de 1936.

( a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 31 de janeiro de

1936. I

( a) Lauro Schleder

Secretario da Prefeitura

,!

'l

(a) Lauro Schleder

Secretario da Prefeitura

LEI N.o 2

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ,ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se

guinte lei:

Art. 1.° - A administração e custeio da Guarda Civica,

assim como os serviços de inspeção e fiscalização dOi transi

to público do Municipio da Capital são transferidos, desde

já, ao Estado e durante o ano de 1936.
Artigo 2.° - Continuarão a cargo da Prefeitura, nos

termos do Decreto Federal n.O 18.323 de 24 de .julho de

1928, os serviços de registro.e de emplacamento de'veiculos

e os de expedição de ca,rteiras ,le habilitação aos respectivos

condutores.

I
�)\

"'I,..

LEI N.o 3

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciono as::..
guinte lei:

Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir

os necessarios créditos para atender ao pagamento dos fun

cionarios da Secretaria da Camara, .conforme tabela de ven

cimentos anexa.

t

Li
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.

Palácio da Prefeitura, Municipal de Curitiba, Capitál
do Estado do Paraná, em 6 de fevereiro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 6 de fevereiro

de 1936.

(a) Lauro Schleder

Secretario da Prefeitura

LEI N.o 4

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se

guinte lei:

Art. 1.° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir

um crédito extraordinario de 12:000$000 (doze contos de
réis) para atender ao pagamento da representação aos Ve
readores, correspondente ao periodo de sessões iniciado em

2 de dezembro do ano proximo findo.

Art. 2.° - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 6 de f�vereiro de 1936.

(a) Jorge L� MeissneJ,'

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curitiba, Capital do Estado do Paraná em 6 de fevereiro de

1936.

(a) Lauro Schleder

'Secretario da Prefeitura

T

�
11'''''
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LEI N.o 5

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se

guinte lei:

Art. 1.0 - Fica fixado, obrigatoriamente, o domingo

como o dia de descanso semanal aos açougueiros deste Mu

nicipio.

Art. 2.° - Nos dias. feriados OS açougues do Municipio

fecharão ao meio dia, com exceção dos feriados que caiam
em um sabado, em que se conservarão abertos até vinte e

duas (22) horas.
Art. �.o - As infrações ás disposições do artigo ante-

rior serão' punidas com a mUlta de quinhentos mil réis ...
(5'00$000) e um conto de réis (1:000$000), em caso de re
incidencia . I

Art. 4.° - Revogam-se as disposições em contrário� .

Palácio dá Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 26 de fevereiro de 1936.

(a) Jorge L. Meissller

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura MUnicipal de
Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 26 de 'fevereiro

de 1936.
(a) Lauro Schleder

Secretario da Pxefeitq.ré;\
i

�['

LEI N.o 6

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu sánciono a se-

guinte lei: ' ,.

�:'1 --"""IIlIIII
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Art. 1.0 - Fica isenta do pagamento dos impostos mu

nicipais a que está sujeita, a Sociedade Cooperativa de Res

ponsabilidade Limitada "União de Socorros e de Consumo

dos Ferroviarios';, com séde nesta Capital, pelo prazo de

cinco anos a contar desta data.

Art. 2.° - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 5 de março de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal •

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 5 de março de
1936. -

� I;"

Palácio da Prefeitura 'Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 5 de março de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 5 de março de

1936.
(a) LauroSchlêder

Secretario da Prefeitura
.

LEI N.o 8

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu-.sanciono a se

guinte lei:

Art. :1,..0 - Fica creada em cada um dos 4 ,Distritos ru

raís deste Municipio, Nova Polonia, Santa Felicidade, São
Casem,iro do Taboão e Portão, diretamente subordinadas
ao Prefeito, enquanto não fôr creado o Serviço Municipal
de Ed,ucação e Cultura, uma Escola Técnica Elementar de
Educação Agricola cpm o fim de ministrar aos agricultores
e filhos de agricultores daqueles Distritos rurais os ensina

mentos técnicos elementares de agricultura e de formar
pelo trabalho racionalisado da terra, no ambito de suas ju

risdições uma nova mentalidade agricola.
�. único - Estas Escolas serão construidas a medida

das possibilidades financeiras do Municipio, mas desde já
deverá ser iniciada a construção da do Distrito de Nova Po-

lonia.
Art. 2.° - Em terreno suficiente para estabelecimen-

tos desta natureza, mas nunca inferior a 2 alqueires, man-

p.

(a) Lauro Schleder

Secretario da Prefeitura

LEI N.o 7

A CAMAR.A. MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se
guinte lei:

Art. 1.0 - Fica concedido o auxilio de 3:600$000 (tres

éontos e seiscentos mil réis) anuais, pagos com quótas men

sais, á Escola de Dezenho e Pintura "Alfredo Andersen"

dirijida pelo profe�or Snr. ToJstei Andersen.

Art. 2.° - O Senhor Prefeito Municipal fica autorizado

a abrir os necessarios créditos para a execução, desde já,

desta Lei, por conta da verba destinad,a aos serviços de Edu
cação e Cultura.

Art. 3.° - Revogam-se as disposições em contrário.

.�,;,\

4
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dara o Prefeito construir os edificios destinados á résidenci�

do professor, ás salas de aulas com os respectivos gabinetes

técnicos (de exame de terras, de fitopatologia, de genetica

agricola) ao deposito de maquinas e os que mais forem

aconselhados para bem acomodar o ensino, todos feitos em

estilo singelo e alegre, como convem a estes estabelecimen

tos rurais.

Art. 3.° -. O programa das Escolas, alem dos ensina

mentos de carater geral necessarios a todo preparo agricola,
constará apenas do ensino técnico-pratico, elementar das

culturas costumeiras nas terras de cada- Distrito, podendo

entretanto, quando as vantagens aconselharem, ser am

pliado ao estudo de outras culturas, que forem de real pro

veito a economia de cada região, nunca, porem demasiada

mente, para não fugir ao objetivo destas Escolas que é de

fazer o agricultor de sua propria terra.

Art. 4.° - Para a matricula nestas Escolas não. haverá

necessidade de requerimento nem documento algum. O

curso será livre e gratuito. O candidato a matricula pedirá

verbalmente ao proféssor a inclusão de seu nome na lista
dos alunos e, a juizo deste, será ou não matriculado. Em ca

so de recusa de matricula, o professor comunicará, obrigato

riamente, ao Prefeito o ocorrido e justificará o seu ato.

Art. 5.° - Qualqqer pessôa residente nos Distritos a

que a Escola pertencer poderá nela matricular-se, desde

que tenha mais de 12 anos de idade, e quando me�or, saiba

lêr e escrever.

Art. 6.°.- O curso não terá prazo para. ser feito e nem
as Escolas darão c�rtificado algum aos alunos que as tive

l'em frequentado.

Art. 7.° - O programa do curso e o horario dos traba
lhos escolares serão organisados ariualmente pelos profes

sores e remetidos ao Prefeito, respeitado o determinado no

P'T
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artigo 3.°. O numero de alunos tambem será limitado
anualmente de acôrdo com a capacidade educativa das Es-

colas.
Art. 8.0 - O pessoal de cada Escola será o seguinte:

a) - 1 professor-agronomo.

b) - 4 trabalhadores, auxiliares de ensino.

� único - Os professores deverão residir obrigatoria

mente nas Escolas'.

Art. 9.0 - Alem das obrigações acima referidas, com

pete aos professo�s:

a) - ministrarem o ensino técnico pratico elementar
agricola aos alunos e dirijirem as Escolas, ensinando a fa-

zer, fazendo;

b) - despertarem, estimularem, radicarerp. cada vez

mais o .amor á terra;, .
c) -, e�timu�arem as iniciativas agricolas de coopera

ção inteligente, demonstrando o valor do co<;>perativismo;

d) - organisarem anualmente ,exposições rurais nos

edificios das Escolas com premios de estimulo aos que mais

se desti�guirem;

e) - elaborarem e apresentarem ao Prefeito, anual
mente, um relatorio dos serviços executados sujerindo as
medidas que julgarem necessqrias a melhoria destàsEscolas;

f) -.. promoverem s.emanalmente ou quinzeIl.almente
conferencias com demonstrações praticas, nas sédes das Es
colas ou nàs propriedades rurais sobre assuntos agricolas,
ou com eles relacionados, afim de despertar cada vez mais

. c interesse. dos iavradores para as questões economicas do
Municipio, do Est�do e do País;

g) _ estudarem e procurarem resolver todos os assun

tós agricolas carecedores de solução e que se apresentarem

nos seus Distritos escolares;
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h) - prestarem assistencia técnica aos lavradores de

sua região sempre que solicitadas ou não, de maneira'a crea

rem nos Distritos das Escolas um ambiente de cooperação e

de camaradagem, de confiança e de assistencia entre os la

vradores e as Escolas e entre as Escolas e os lavradores;

i) - proporem ao Prefeito as nomeações e demissões

dos trabalhadores, auxiliares de ensino, que deverão ser es

colhidos entre os alunos mais aplicados da� Escolas e que,

por isso mesmo, deverão mudar anualmente, constituindo,

estes logares, uma especie de premio. ,

Art. 10.° - Compete aos trabalhadores, auxiliares de

ensino:

a) - cumprirem as ordens dos professores, seUs che
fes naturais.

I

Art. 11.° -' O Prefeito poderá nomear, desde já, o pro-

fessor a que se refere o Art. 8.0, afim de auxilia-lo na exe

cução do disposto no Art. 1.0, � único e na matéria que dis

ser respeito a sua capacidade techica.

� único - Esta nomeação deverá recair em profissio
nal brasileiro de comprovada competencia.

Art. 12.° - As maquinas agricolas a serem emprega

das nas :Escolas deverão ser as comumente usadas nas nos

sas lavouras e não os aperfeiçoadissimos instrumentos agra

rios, cuja produção facile o grande. rendimento tem con

corrido grandemente, em outros países, para excluir o ho

mem do trabalho da terra, creando novos problemas s�ciais,

que não devemos provocar.

Art. 13.° - Os vencimentos do pessoal, a que se refere

o Art. 8.°, será o constante da tabela anexa, onde constará

tambem a dotação, sob a rubrica Material, para o custeio da
E I ' ��.."'�'�
scoa. ��I

Art. 14.° - Ficam abertos os' créditos necessarios para

a execução desta Lei, até o limite maximo de cento e cin-

.... il
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coenta contos de réis (150:000$000) que deveraoser tira

dos dos recursos da Verba 18 do orçamento vigente - "Edu

cação e Cultura", Art. 156 da Constituição Federal.

Art. 15.° - Esta Lei prescindirá de regulamentação por

já ser suficientemente explicita.

Art. 16.° - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 9 de março de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 9 de março de
1936 . , . -� ���

_ _ • • _v...... j

(a) Lauro Schleder

SecretaJ;'io da Prefeitura

LEI N.o 9

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se

guinte lei:

Art. 1.° - Fica o Preteito al,ltorisado a construir o :pa

lácio de Educação � Cultura, destinado a reunir os museus,

coleções ,e bibliotécas pública�, e a nele funcionarem as so

ciedades literarias, artisticas e cientificas' oficialmente reco

nhecidas. Este Palácio ficará subordinado diretamente ao

Gabinete do Prefeito, enquanto não se crear o Serviço Mu

nicipal de Educação e Cultura.

� único- -, A construção deverá ser iniciada dentro de

seis mêses após a publicação desta lei.

J�
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Art. 2.° - O Palácio de Educação e Cultura será çons.,.

truido preferencialmente na Praça Santo::i Dumont, ocúpan...

do uma área minima aproveitavel de 700 (setecentos) me

tros quadrados, no centro daquela praça; a construção será
em estilo moderno monumeij,tal e terá cinco andares.

� 1.0 ,- O andar terreo será .constituido por um ,saguão

de entrada, que dará passagem para dois salões laterais um

àestinado a grandes reuniões, conferencias, concertos, etc. e

o outro a exposições de artes plasticas. O saguão conterá os

elevadores necessarios e a escada de acesso aos andares su

periores.

� 2.° - No primeiro andar serão localisadas as salas

destinadas á administração geral do e<1,ificio, á séde do Ser

viço Municipal de Educação e Cultura, quando fôr creado,

a séde das sociedades de que trata o artigo 1.0 desta lei.

� 3.° - O segundo andar será destinado á Bibliotéca

Pública Municipal e compreenderá um ou mais salões de

leitura e salas para deposito de livros'.

� 4.0 - O terceiro andar, dividido em varias salas, ser

virá para a localisação dos museus historico e de historia

natural.
� 5.0 - O quarto andar será destinado á Pinacotéca

Municipal, devendo a sua construçã() obedec!,!r a todas as

regras modernas de iluminação apropriadas ás obras de arte.

Art. 3.° - Fica o Prefeito autorizado a mandar abrir,

pelo prazo de 90 (noventa) dias, logo após a publicação des
ta lei, um concurso de projétos para a edificação deste Pala

cio, premiando o que fôr aceito por uma comissão de técni

cos de sua livre escoJha, com a importancia de 5:000$000
(cinco contos de réis), que deverá correr por conta da verba

de que trata o � único do Art. 4.0

Art. 4.° - Para a construção a que se refere a presente

lei fica aberto o crédito necessario que deverá correr pela

-31-
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verba de Educação e Cultura, e não ultrapassar a importan

cia de 400:000$000 (quatrocentos contos de réis).

� único - Para serem iniciadas as obra� fica reserva

da, no corrente exercicio a importancia de 130:000$000
(cento e trinta conto� de réis) da verba 18, sub-consignação

n.o 2, Educação e Cultura.

Art. 5.0 - Revogam-se �s disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do

Estado do Paraná, em 10 de março de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 10 de março de

1938.

�

(a) Lauro Schleder

Secretario da Prefeitura

"I,,"

LEI N.o 10

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se

guinte lei:

Art. 1.0 -, Para julgar dos recursos interpostos pelos

Contribuintes, fica creado o "Conselho de Contribuintes do

Municipio" .

Art. 2.° - O Conselho será composto de:

a) - o Procurador Municipal;

b) - um funcionario da Inspetoria de Rendas e Fisca

lização do Municipio;

.1
..,

.........
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:1c), - um representante da Associação Comercial do'

Paraná; .

d) - urq Comerciante ou Industrial, dentre o:;;'maiores

Contrjbui:ntes;

e) - um proprietario, dentre os maiores Çontribuintes.e

f) - um funcionario da Prefeitura, para servir de Se

cretario.

� único - Os membros do Conselho, de que tratam as

letras c d e e deste artigo, terão o seu mandato por um ano,

podendo ser reconduzidos em anos sucessivos.

Art. 3.° - Ser,á Presidente do Co�selho o Procurador

Municipal e na sua falta o representante da Associação Co

mercial.

Art. 4.° - O Contribuinte que recorrer ao Conselho se

obriga a respeitar as suas decisões, seIl}. direito a qualquer

outro recurso.

Art. 5.° - As decisões do Conselho terão força de Lei e

serão respeitadas pelo Executivo.

Art. 6.0 - Os membros do Conselho não terão remune

ração, sendo considerado relevante serviço, prestado ao Mu

nicipio, o desempenho do mandato e serão nomeados pelo

Prefeito Municipal, com excessão do Procurador Municipal

que é o seu Presidente nato.

Art. 7.° - O Prefeito designará uma ,das salas do Paço

Municipal para as reuniões do Conselho.

Art. 8.0 - As despesaS com a Secretaria do Conselho,

correrão pela verba, "Expediente" da Prefeitura.

Art. 9.° - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, 14 de março de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

�I I
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Publicada na secretaria da Prefeitura Municipal de
Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 14 de março de

1936.

(a) Lauro SchIeder

Secretarjo da Prefeitura

I'"

LEI N.o 11

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, decretou e

eu promulgo a seguinte lei:

Art. 1.0 - Os funcionarios da Prefeitura exonerados

depois de 1930 e mandados incluir mais tarde no Quadro.
Suplementar� contarão; para todos os efeitos legais, o tem
po em que permaneceram afastados ilegalmente do serviço.

� único - Não gozarão do favor estabelecido por éste
artig� os funcionarios exonerados a pedido ou em resul

tado de processo administrativo.

Art. 2.° - Os funcionarios já readmitidos e os que o

forem em virtude desta le�t; deverão ser aproveitados nas
primeiras vagas de cargos que tenham vencimentos iguais

aos que recebiam, ao serem ilegalmente exonerados.

Art. 3.° - Revogam-se as disposições em contrário .

Sala das sessões da Camara, no Paço Municipal, em 13

de fevereiro de 1936.

" Arcésio Guimarães

Presidente da Camara

li
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LEI N.o 12

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITmA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se

guinte lei:

Art. 1.0 -.. Fica o Prefeito autorizado a dispensar,

anualmente, do Imposto Predial, as edificações que forem

julgadas em condições mais estéticas e higienicas classifica

das estas em edificios residenciais e edificios para fins espe

ciais, como seja, hoteis, apartamentos, teatros, instalações

comerciais, etc.

Art. 2.° - As duas edificações, de que trata o artigo

anterior, classificadas em primeiro lugar, em concurso que

deve ser procedido anualmente a partir de 1937, terão a

dispensa do pagamento do Imposto Predial pelo prazo de

10 (dez) anos.

�único -' A edificação residencial classificada ,em se

gundo lugar, gozará do mesmo favor pelo prazo de 5 (cino:

co) anos.

Art. 3.° - Aos autores dos projétos das cOl:1struções'

classificadas em primeiro lugar, serão concedidos premios

em dinheiro até a importancia de 10:000$000 (dez contos

de réis), distribuidos sob proposta da Comissão Julgadora

c à juizo do Prefeito.

Art. 4.° - b julgamento, por concurso, das edificações

de que trata esta lei, será feito no primeiro trimestre de ca

da ano, por uma comissão de 3 (tres) técnicos da escolha

da Prefeitura.

Art. 5.° - Concorrerão ao concurso todas as edifica

ções cuja construção tenha sido concluida até 31 de dezem
bro de cada ano, anterior ao em que se proceder ao concur

so, mediante requerimento de inscrição dos interessados até

31 de janeiro seguinte.

Art. 6.° - A despesa correspondente aos. premios de
que trata o artigo 3'.0, correrá pela verba "Educação e

Cultura" .
Art. 7.° - Revogam:.se as disposições e� contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 3 de abril de 1936.

(a) Jorge t. Meissner
Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 3 de abril de
1936.

! I.
I

1- I.;

(a) Lauro Schleder

Secretario (la Prefeitura

I,

'I
LEI N.o 13

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PAJtANA, decretou e eu sanciono a se

guinte lei:

Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a entel:l

der-se com os representantes dos padeiros de Curitiba, no
sentido de regular provisoriamente o comercio e a fiscaliza
çâo do pão, até que a Camara, em seu proximo periodo le
gislativo, possa estabelecer a legislação definitiva sobre a

matéria.
Art. 2.° - Ficam revogadas todas as leis e regulamen-

tos que até esta data vigoraram. (Este artigo foi vetado) .

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado d,o Paraná, em 3 de abril de 1936 .

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

.,(,
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Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 3 de abril <ie

1936.

(a); Lauro SchIeder

Secretario da Prefeitura

LEI N.o 14

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se

guinte lei:

Artigo único - Fica o Prefeito autorizado a estudar

um plano de financiamento para as obras de urbanisação de

Curitiba, até a quan,tia maxima de 10 mil contos; revoga

das as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 3 de abril de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Muniéipal

Publicada na Secretaria Municipal de Curitiba, Capital

ào Estado do Paraná, em 3 de abril de 1936.

(a) Lauro Schleder

Secretario da Prefeitura

LEI N.o 15

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA,CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se-

guinte lei: .

Art. 1.° -' Fica cedida gratuitamente á Dona Maria

Sabatela, a nesga de terreno que junto a sua. propriedade

atravessa da Praça Santos Andrade á rua 13 de Maio.

'T
I
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Art. 2.0 _. Apostile-se á carta de data respectiva, a dita
nesga de terreno.

Art. 3."0 _ Em virtude desta concessão; fica a ben�:i
ciaria obrigada a pagar os impostos em atrazo,sem�? a,
e desistir da ação intentada contra o Municipio, sUJeItan-
do-se ás custas devidas.

Art. 4.° - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Cllritiba, Capital
do Estado do Paraná, em 3 de abril de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeitó Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municic�l �e
Curitiba, Capital do Estado do Para:ná, em 3 de a rI e
1936.

(a) Lauro Schleder

Secretario da Prefeitura

LEI N.o 16

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se-

guinte lei:

Art. 1.0 - Fica o Prefeito autorizado a transferir, ao
Clube Curitibano, em carater definitivo, inalienavel, .e.p?r
escritura pública, o terreno. de propriedade do lVIunIcIPlO,
presentemente ocupado pela Sociedade Paranaense�e T;
nis e Hispismo, limitand()-se de um lado com o Pass�lO Pu
blico, do outro com a rua Conselheiro Barradas e dIversos
terrenos de propriedade particular, e de outro coIll o Bor-
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to Municipal, afim de ser construida a séde do mesmo Clu

be, cujas obras devem ser iniciadas dentro do prazo maxi

mo de 12 mêses da data da cessão.

� único - A" cessão a que se refere o artigo anterior

será em carater gratuito e medjante previo entendimento

entre as Sociedades referidas.

Art. 2.° - No caso da dissolução do Clube Curitibano

todo o terreno cedido por esta lei e suas bemfeitorias rever

terão ao Municipio, independentemente de qualquer inde

nização.

Art. 3.° - Revogam-se as dispo$ições em contrário.

Palácio da Prefeitura- Muniqjpal de Curitiba, Capital

-do Estado do Paraná, em 4: de abril de 1936.

(a) Jorge �. Meissner

Prefeito Municipal

Publicada na Secretária da Prefeitura Municipal de

Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 4 de abril de

1936.

(a) Latiro ScWeder
Secretario da Prefeitura

4- I: #

,,., .\

a) - o e:mprestimo será entregue á medida das neces

sidades da Cooperativa;
b) - á Prefeitura, enquanto fôr credora da Coopera-

tiva, caberá .a nomeação do Diretor Presidente, do Diretor

Gerente. e do Diretor Tesoureiro;

c) - o preço de venda do leite pasteurisado; na Coope

rativa, não poderá se:!;' superior a $500 (quinhentos réis) a

garrafa;
d) - o preço da pasteurização para os leiteiros que nã.o

fizerem parte da Cooperativa será de $050- a '$150 réis' por

garrafa;
e) - a Usina terá um quimico especialisado em exa-

me de leite para o exame obrigatorio de todo leite destinado

á pasteurisação;
f) - terá tambem dois Veterinariosdestinados a en-

sinar aos produtores de leite os processos higienicos de mun
gidura e de tratamento das' vacas, afim de melhorar, cada
vez mais, o leite de consumo público;

g) _ e tantos Guardas Fiscais quantos forem necessa-

rios, para a repressão do contrabando do leite crú. Estes
Guardas . serão incorporados aos Guardas Municipais para

efeito� apenas d� adquirirem autoridade.

Art. 2;° - Executada que seja a autorização contida no
artigo primeiro, fica decretada a pasteurização obrigatoria

de todo leite destinado ao consumo público, excetuados os
leites produzidos em Granjas que tiverem obtido do Servi
ço Sanitario Municipal, a licença para vender leite cru, lei
te dito "leite de garantia" ou "leIte certificado" de acôrdo
com o Regulamento dó meSIPO Serviço.

Art. 3.° - Fica o Prefeito autorizado a realisar as ne

cessarias operações de crédit9 para a execução desta lei.

S 1.0 -" A Cooperativa se obrigará a pagar sobre as

importancias adiantadas, de que cogita a letra a do artigo

�I'"

LEIN.O 17

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se

guinte lei:

Art. 1.° - Fica o Prefeito autorizado a emprestar á

Sociedade Cooperativa "Astra", afim de organisar um ser

viço perfeito de higiene do leite de consumo public9, a quan

tia maxima de 300:000$000 (trezentos contos' de réis), sob

as seguintes condições:

���
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primeiro, os mesmos juros que a frefeitura, por sua vez,

fôr obrigada a pagar pela operação que fizer para efetuar
este emprestimo.

� 2.° - A Cooperativa se obriga:r:á a amortização de
seus debitos de acôrdo com as suas possibilidades financei
ras, a juizo de seus Diretores.

Art. 4.° - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 4 de abril de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 4 de abril de
1936.

Art. 3.° - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 19 de junho de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Curitiba, Capital do Estado do Paraná em 19 de junho de

1936.

• r ,

... li""

(a) Lauro Schleder

Secretario da Prefeitura

-

(a) Lauro Schleder

Secretario da Prefeitura

LEI N.o 19

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se

guinte lei:

Art. 1.0 - Ficam fixados os impostos que incidem so

bre cinemas, obedecendo a seguinte tabela:

� 1.0 - Cinemas que cobrarem entradas ao preço de
2$000 (dois mil réis) para cima, no Quadro Urbano:

Alvará 500$000
Por espetaculo .. ., .. .. ., 20$000
Com variedades mais .. .; ., 10$000

� 2.0 - Cinemas que cobrarem entradas inferiores a

2$000 (dois mil réis), no Quadro Urbano:

Alvará , , 300$000
Por espetaculo .. .. .. .. ., 10$000
Com variedades mais .. .. 5$000

LEI N.o 18 '"

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se
guinte lei:

Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a trans

ferir a Francisco josé Fernandes e seus filhos menores, uma

area de terreno, com 1.352 m2., nas proximidades da rua
Chile, como compensação de igual area ocupada pelo Muni

cipio na abertura da rua Chile e pertencente aos compen
sados.

Art. 2.° - As despesas decorrentes com essa transfe

rencia, bem como a de .remoção de bemfeitorias correrão
por conta do Municipio.

�.if'l

�
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Art. 2.° - No Rocio serão cobrados os

acôrdd com a seguinte tabela:

Alvará .. .. .. .. ..

Por espetaculo .. .. ..

Com variedades mais

imppstos de

200$000

8$000

5$000

� I}

Art. 3.° - Os circos pagarão os impostos de acôrdo
com a tabela já existente.

Art. 4.° - Revogam-"se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 19 de junho de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Curitiba, C�p��al do Estado do Paraná, em �9 de junho de
1936. ..

• li.,)

(a) Lauro SchIeder

Secretario da Prefeitura

LEI N.o 20

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

no ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se
guinte lei:

Art. 1.0 - De acôrdQ com que preceitúa o artigo 14

das Disposições Transitorias da Constituição do Estado, fica

o Poder Executivo autorizado a isentar dos impostos Muni

cipais a Sociedade Esportiva "Graciosa Country Clube"

com séde nesta Capital, a partir de 16 de Maio de 1935, data

da promulgação da Constituição Estadual.

Art. 2.° - Revogam-se as disposições em contrário.

�.\
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
elo Estado do Paraná, em 22 de junho de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

Publicada na Sécretaria da Prefeitura Municipal de
Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 22 de junho de

1936.

(a) LaUro 8chIeder

Secret�fto da Prefeitura

-

LEI N.o 21

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciono à se-

guinte lei:

Art. 1.0 - Fica o Poder Execut�vo autorizado a adqui

rir por compra o acêrvo da "Usina Astra" mediante avalia

ção prévia.

Art. 2.° - Para a ava..liação do ativo da "Usina Astra",
o Poder Executivo nomeará umá Comissão.

Art. 3.0 - Para aquisição de que trata o art. 1.°, fica o
Poder Executivo autorizado a fazer a operação de crédito

necessaria . .

Art. 4.° _. No caso dª- aprovação da presente lei, ficam
revogadas as prescrições da lei n.o 17 de 26 de março de

1936.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 24 de junho de 1936.

(á) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
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r Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
. Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 24 de júnho de

1936. ,

(a) Lauro SchIedeí.'

Secretario da Prefeitura

�

LEI N.O 22

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA,. d�cretou e eu sanciono a se
guinte lei:

Art. 1.° - Fica o Poder Executivo autorizado a adqui

rir, onde achar. maisconvenientej uma área de terreno até

50 alqueires, afim de nela serem ,construid!is novas insta
lações para o Deposito de InfIamaveis.

� único - Na mesma área poderá ser utilizada uma
parte para a creação de um parque de essencias nacionais.

Art. 2.° - Para esse fim o Senhor Prefeito M4nicipal

abrirá O' necessario crédito extraordinário.

Art. 3.° - Revogam-se as dispo$içgeS em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Para.ná, em 24 de junho de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 24 de junho de
1936. ,

(a)'La�o SchIeder

Secretario da Prefeitura

.... ,101:
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LEI N.o 23

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se-

guinte lei:

Art. 1.0 - As padarias, nas segundas feiras, não pode
rão iniciar a fabricação de ma�sa para qualquer espécie de
pão ou brôa antes das 14 horas, de modo que, o descanço

semanal dos padeiros se dê das 7 horas de domingo ás 14 de
segunda-feiras.

Art. 2.0 - Os pães de qualquer espécie fabricados nas

segundas-feiras só poderão ser expostos á venda nesse dia,

depois da horà 18.

Art. 3.° - O pêso do pão comum denominado "pão
dagua" que é vendido a 100 réis passa a ser: 85 gramas,
sempre que o preço da farinha de trigo fôr' igualou infe
rior a 30$000 por 44 quilos; 80 gramas, quando êste preço

fôr de 30$000 até 35$000; 75 gramas, quando fôr de 35$000
a 40$000; 65 gramas, quando fôr de 40$000 a 45$000; e 60
gramas, quando, fôr de 45$QOO' a 50$000. O peso do pão da
gua de 200 réis será sempre o dobro do peso do de 100 réis

€ mais 10' gramas.

� único - Servirá de base para a fixação do pêso do
pão a, cotação da farinha de trigo verificada pela Inspetoria

de Rendas e Fiscalização.

Art. 4.° - Ficam estabelecida$ ar:; mul�as de 250$000
para os infratores dos artigo:? desta lei, sendo elevadas ao

dôbro em caso de reincidência.

.� único -, As multas cominadas para os artigos 2.° e

3,0, serão aplicadas tanto aos fabricantes como aos reven-

dedores de pão. �

Art. 5.° - Revógam-se as disposições em contrário.
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 24 de junho de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 24 de junho de
1936. .

aparelho Fichet existente na Secretaria de Fazenda, Comér

cio e Indústria do Estado.

Art. 2.° - Para garantia do serviço da Divida contrai

da por fôrça desta lei, fica o Poder Executivo auforizado a

transferir á Caixa Económica F�deral neste Estado, o total

das contribuições de mp.lhoria lançadas sôbre os proprietá

rios beneficiados com obras de pavilllentação realizadas com

recursos do empréstimo d�' que trata a presente lei.

Art. 3.° -.. O Pode:r; Executivo consignará 'anualmente

em seus orçamentos, respe�tando as disposições. da presen

te lei, as verbas. necessárias para que seja fielmente execu

tado o serviço da Divida, observando. o critério da lei de

Contribuição de Melhoria que divide o custo das obras em

dois terços para os propr�etários e um para o Municipio,

quando se trate de vias p4blicas e em iguais partes quando

se trate de\,praças. públicas.

Art. 4.° - De acôrdo com as possibilidades financeiras

do lVIuniciplo, fica o Prefeito autorizado a antecipar o res-

gate das apóIlces, desta emissão, em circulação. .

Art. 5.° - Revogam-se as disposições em contrário.
...

( a) Lauro Schleder

Secretario da Prefeitura

LEI N.o 24

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu sancigno a se

guinte lei:

Art. 1.0 _..,. Fica o Poder Executivo autorIzado a con

trair na Caixa Económica Federal no Estado do Paraná, um

empréstimo de Rs. 10. 000 :000$000 (dez mil contos de réis)

nas seguintes bases:

a) - a Prefeitura fará uma emissão de apólices no va
lor do empréstimo, representada por 50 ..000 titulos do va.,

lor nominal de Rs. 200$000 (duzentos mil réis) cada um.

b) - o prazo pata resgate total dessa emissão será de

10 anos, sendo que a amortização e juros serão procedidos

em 31 de março e 30 de setembro de cada ano, a partir de

setembro do ano em curso;

c) - os juros serão de 7% (sete por cento) ao ano e

a emissão será feita ao tipo de" noventa e cinco;

d) - os sorteios serão procedidos semestralmente, em

31 de março e 30 de setembro de cada ano, pelo sistema do

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 24 de junho de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

t'
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LEI N.o 25

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se

guinte lei:

Art. 1.0 -' Para as obras de pavimentação da cidade,

do que dec.orre a valorização de imoveis, cobrar.,.se-á dos

beneficiados a contribuição de melhoria conforme faculta

o artigo 124 da Constituição Federal.

Art. 2.° - A contribuição de melhoria incidirá sobre os

imóveis e todos os terrenos não edificados, terrenos de pre

dios demolidos, desabados, incendiados oU' em ruinas, fron

teiros ao meUl.Oramento público.
� 1.0 _. Nas ruas, avenidas e travessas a contribüição

será cobrada á razão de 1/3 por metro de testada, calculada

sobre o orçamento global das obras� deduzido o custo de

metade do cruzamento com outras vias pública�!

�2.o - Nas praças e largos a contribuição será deter

minada .mediante a divisão prqporcional aos metros de tes

tada dos �móveis, de 1/2 do orçamento global das obras.

Art. 3.° - No orçamento global das obras, para efeito

da cobrança das contribuições de melhoria serão levadas

em conta as despesas de administração e fiscaliz�ção, assim
como os juros, comissões e diferença do tipo dos emprésti'"

mos realizados para o financiamento.

Art. 4.° - As contribuições serão lançadas. para paga

mento em prestações bimestrais .distribuindo.,.se estas de

maneira que a ultima não tenha vencimento que exceda o

prazo do empréstimo realizado pela lei n.o 24.

Art. 5.° - Para a cobrança da contribuição de melho

ria alem da publicação do edital, a Prefeitura notificará os

proprietarios, mediante comunicação contendo a designa

ção do logradouro público, o numero do predio ou indica-

.,..,.i
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ção do 'térreno com a,respectiva metragem, a quóta e a im
portancià do calçamento afim de que os ptoprietarios des
ses imóveis efetueIll o pagamento do que a cada um com

petir.
Art. 6.° - O contribuinte que satisfizer o pagamento

de algumas ou de todas as prestações antecipadamente terá
direito ao abatimento equivalente aos juros do pagamento

a prazO de que cogita o artigo 4.°.

Art. 7.° - As obras. de pavimentação em andaIIlento
na presente data poder-se-ão aplicar os dispositivos desta
lei para à cobrança das contribuições de melhoria.

Art. 8.°- A reposição dos calçamentos de paralelepi
pedos e de tipos superiores será sempre fe�,ta sobre base de
concreto de cimento, com a espessura m�nima qe 15 centi-

metros.

Art. 9.° - Nas vias públicas onde, a juizo ,da Prefei
tura, fôr, Jixado o tipo de passêio com gramad�s, ,serão estes
gramados feitos ás expensas do Municipio, ficando a respe
ctiva conservação a cargo dos proprietarios fronteiros.

� único - Os proprietários que a isso se negare� de
pois de intimados por escrito incorrerão na multa de 15$000
a 30$000, �obrada na reincidencia, sendo então os serviços
de conservação procedidos pela Prefeitura que cobrará dos
proprietários as despesas decorrentes'com O acréscimo de
10% (dez por cento) de administração.

Art. 10.0 - A presente lei entrará em vigor na data de
sua publicação no DiarioOficial do Estado; revogam-se as

disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 24 de. junho de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal



.<0-" 50 - -.51-

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 24 de junho de

1936.

LEI N.O 27

A CAMARA MUNICIPAL DÊ CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se

guinte lei:

Art. 1.0 - Em caso.d�.a1;Jel"tura de novas ruas ou pro

longamentos das atuais, assim como, de creação de novos

logradouros públicos, ficam respeitadas as praças de des.

portos, atualmente existentes no perimetro urbano desta

cidade, e de p�opriedade das sociedades, com séde nesta Ca

pital, que preencham as formalidádes legais previstas no

artigo 14 das Disposiçõe:;; Transitorias da Constituição do

Estado.

Art. 2.° - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, �m 24 de junho de 1936. .

(a) Jorge L>Meissner

Prefeito Municipal

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 24 de junho de 1936.

(a) Lauro Schleder

Secretario da Prefeitura

(a) Lauro Schleder

Secretario da Prefeitura:

...."

, ..

LEI N.o 26

ACAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DOP1\RANA, decretou e eu sanciono a se.

guinte lei:

Art. 1. (} - Fica o Poder Executivo autorizado a se en

tender cornDona Georgeta Decuteaux eó Dona Valentina

Cheptinska, proprietárias de terrenos desapropriados pelo

Municipio pará a abertura da Av. 7 de Setembro; no sentido
de estabelecer as' bases de compensação a que tem direito.

Art. 2.° - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 24 de junho de 1936.

(a) Jorge L. l\Jeissner

Prefeito Municipal
LEI N.o 28

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu promulgo a se-
guinte lei: .

Art. 1.° - Passa a denominar-se "Horto Municipal Al

berto Torres" o atual Viveiro Municipal.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 24 de junho de

1936.

..

(a) Lauro Schleder

Secretario da Prefeitura
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Art. 2;° - A homenagem constante do artigo 1.0 será

concretisada em um Pórtico MOnl,lmental que, em prosse

guime�to das obras em execução, será construida no refe

rido Horto.

Art. 3.° - A despesa com a construção desse Pórtico,

que será projetado pela Secção de Obras da Prefeitura,cor

rerá por conta da Verba - Obras Públicas.

Art. 4.°' - Revogam-se às disposições em contrário.

Sala de Sessões da Camara MUllicipal de .Curitiba, Ça

pital do Estado do Paraná, em 17 de junho de 1936.

(a) Arcesio Guimarães

Presidente da Camara

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Cu,ritiba, Capital do Estado do Paraná, em 24 de setembro

de 1936., , )

(a) Lauro Schleder

Secretario da Prefeitura

� r .J..

Confere com o origi;nal

Secretariá da Cama.ra em 17 de junho de 1936.

(a) Teofilo Moreira Garcez

Diretor

\
r
1I

LEI N.o 30

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIB.A, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciónoa se

guinte lei:

Art. 1.° - Fica autorizado o Poder Executivo a conce

der a indenizâção requerida por BertoJdo Hanke.

Art. 2.0 - A indenização a que se refere o artigo ante

l,'ior, poderá ser feita em terreno de valor correspondente ou

em dinheiro, a-juizo do Poder Executivo.

Art. 3.° - Revogam-se as disposições em ,cóntrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 24 de setembro de 1936.

LEIN.o 29

A CA,MARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se

guinte lei:

Art. único - Fica revogada para todos os efeitos a Lei

n.o 5, de 13 de fevereiro de 1936, que regula a venda de car

n,e verde, ficando novamente em vigor as leis e regulamen

tos anteriores.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 24 de setembro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

... �,�

(a) Jorge �. Meissner

Prefeito Municipal

"'1 I ;.
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Curitiba, Capital do Estado do Paraná,em �4 de setembro

de 1936.

1

1

(a) Lauro Schleder

Secretario da Prefeitura
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LEIN.O 31

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu promulgo a se�

guinte lei:

Art. 1.0 - Fica aberto o crédito extrao:r:d�nário de cen

to e seis contos de réis (106:000$000) no corrente exercicio

de 1936, para atender as despesas com as seguintes sub

venções:

S. A. Aeroloide Iguaçú .. ., .. .. 50:000$000

Hospital de Criança .. .. ., .. ..' 24:000$000

Escola Agronomica do Paraná .. .. 12:000$000

Instituto de Quimica do .Paraná .. 20:000$000

� único - O pagamento da subvenção á S. A. Aero

loide Iguaçú, sómente deverá ser' efetuado quando a refe..

rida Sociedade reiniciar o trafego de seus aviões-o

4rt. 2.° - Revogam-�e �s disposições em contrário.

Sala das sessões da Camar'a, no Paço Municipal, em 24

de setembro de 1936.

(a) Arcesio Guimarães

Presidente

(a) Ezequiel Honorio Vialle

Secretário

tos contos de réis), para atender ás necessidades do serviço

dé amortização e juros. do empréstimo de Pavimenta�ão no

corrente exercicio.

Art. 2.° - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do. Paraná, em 26 de setembro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municip'al

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curitiba, Capital do Estado�do Paraná, em 26 de setembro

de 1936.

_ • I

�I,J<

( a) Lauró SchIeder

Secretario da Pl'efeitura

�t,

.LEI�.O 33

A CAM:ARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se

guinte lei:

Art. 1.0 - Fica concedido ao Centro Academico.de Di

reito do Paraná o auxilio de 3:000$000- (tres contos de 'réis)
para atend,er as despesas dos seus representantes de classe

ao primeiro Congresso Juridico Universitario a- realizar-se

na capital do Estado da Baía.

Art. 2.° -. Q. auxilio a que refere o art. anterior deverá

correr pelo saldo existênte da verba "Educação e Cultura"

do corrente exercicio de 1936.

Art. 3.° -._ O pagamento do auxilio referido deverá ser

feito ao Snr. Ernani Santiago de :Oliveira, Presidente do

Centro Academico de Direito do Paraná.

Art. 4.° - Revogam-se ,as disposições em contrário.

LEI N.o 32

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se

guinte lei:

Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir

um "crédito extraordinário" de Rs.: 500:000$000 (quinhen-

.11 ..

!.
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do :Estado do Paraná, em 28 de setembro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Cur�tiba, Capital do Estado do Paraná, em 28 de setembro
de 1936.

Art. 5.° - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio dá Prefeiturà "Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 29 de setembro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 29 de setembro
de 1936. .

_I I,

� ..

(a ) Lauro SchIeder

Secretario da Prefeitu,ra
(a) Lauro SchIeder

Secretario da Préfeitura�

LEI N.o 34

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se
guinte lei:

Art. 1.0 - Fica o Prefeito Municipal autorizado a re

ceberpropostas para a instalação de uma Usina de Gaz
Combustivel, com capacidade para abastecer esta cidade.

Art. 2.° - O Municipio concederá á Usina excllJ,sivi
dade de fornecimento do, referido gaz pelo prazo de 30 e 50
anos, com reversão ao. MU:J}icipio de todo o material urna

vez termin�do o prazo da concessão.

Art. 3.° - As propostas recebidas serão pelo Prefeito
Municipal estudadas, classificadas e r�metidas á Camara na
sessão. ordinária que se seguir a abertura das propostas, pa

ra serem discutidas, sujeridas as modificações aconselhaveis

e autorizado o contráto, podendo tambem, se.rem recusadas.

Art. 4.° - Os proponentes depositarão no Tesouro Mu

nicipal a importância de 10:000$000 (dez contos de réis)
para poderem apreséntar-se em concurrencia, quantia essa
destinada a garantir a assinatura do contráto.

LEI N�o 35

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO EST1\D0 nO PARANA, decretou e eu sanciono a se

guinte le�:

Art. 1.° - As denominações dadas ás ruas e aos bair
ros da cidade deverão obedecer ás seguintes condições:

1.0 _ Não devem ser demasiado extensas de modo que
.prejudiquem a clareza e precisão das indica-

ções;

2.0 _.Não devem ser repetidas;

3.0 _ Não devem conter nome de pessôa viva ou que

haja falecido a menos de cinco anos;

4.0 _ Lembrando um fáto historico deverá este ter se

passado'a mais de 25 anos;

5.0 _ Devem guardar, tanto quanto possivel, as tradi
ções locais e lembrar os nomes de figuras, fátos
e datas representativos das Historias local, na

cional ou geral;
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6.° - Não devem recordar fátos que s etornem incom

pativeis com o espirito de fraterll.idade univer

sal e especialmente americana,

Art. 2.° - A Prefeitura organizará anualmente uma

relação de todas as povas vias ae comunicação incorpora

das ao dominio público, enviando-a á Camara Municipal

acompanhada da proposta. ele denominações.

Art. 3.° - A Camara .MuniçipaJ, baseada na proposta

da Prefeitura, aprovará com as modificações que julgar

convenientes, as denominaçõe� a que se refere o artigo an

terior, votando uma lei de. 'aprovação des�as denominações.

Art. 4.° - Depois de aprovada pela Camara a denomi

nação de um logradouro só poderá ser modificada por nova

lei, que será votada pela Camara em duas sessões diferen
tes.

Art. 5.0 - O Prefeito nomeará uma comissão d� tres

membros, de reconhecida capacidaae, para procederem a
uma revisão geral da nomenclatura de logradouros públi

cos existentes, a qual deverá dar parecer indicàndo todas

as modificações a' serem adotadas.

� 1.0 - Essa Comissão terá o prazo de. 4 (quatro) mê

ses para a conclusão de seus trabalhos, considerados de re

levancia para a coletividade, a que não serão remunerados.

� 2.° - Em seus trabalhQs a Comissão procurará, tan

to quanto pos�;ivel, modificar as denominações que não es

tejam de acôrdo com as regras estabelecidas Ílo artigo 1.0
desta lei.

� 3.° - A Comissão proporá tambem a divisão da ci
dade em bairros, fixará os limites respectivos, propondo

as denominações de acôrdo com as disposições do artigo 1.0.

Art. 6.° - Recebido o parecer da Comissão a que se

refere o artigo anterior o Prefeito envia-lo-á, á Camara Mu-

nicip'al, que o aprovará integrãlmente ou com modificações,
agindo da mesma fórma que para os casos previstos nos ar

tigos 2.°, 3.° e 4.° desta lei.

Art. 7.° - Revoga.m-se as disposjções em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, .em 29 de setembro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitur� Municipal de
Curitiba, Capital do Estado..do Paraná, em 29 de setembro

de 1936.

�

(a) Lauro Schleder

Secretario da Prefeitura

�il
!

LEIN.O 36

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se

guinte lei:

Art. 1.0 - Fica. o Poder Executivo autorizado a cance

lar as multas devidas por Dona Fredolinda Cesar de Olivei
ra pela falta de pagamento de impostos que recaem sobre
sua propriedade á Rua Cabral n.o' 301 e entrar em enten

dimento çom a mesma para liquidação de seu débito, em

prestações mensais, a partir de janeiro de 1937.

Art. 2.° - A falta de pagamento de 2 prestações im

portará na perda das vantagens cônferidas por esta Lei .

Art. 3.° - Revogam-se as disposições em contrário.

.,
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 1.0 de outubro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

_"I

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de'
Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 1.° de outubro
de 1936.

"tI.;

(a) Lauro Schleder

Secretario da Prefeitura

'LEi N.o 37

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se
guinte lei:

Art. 1.° -... Fica revogado o parágrafo 2.° do artigo 1.0

da lei n.o 537 de 23 de jull:lO de 1919 e, em consequencia,
revigorada a lei n.O 96 de 16 de janeiro de 1903.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 1.° de outubro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipai

�

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 1.° de outubro
de 1936.

I

.,'

(a) Lauro SchIeder

Secretario da Prefeitura

-61-
.lo •
,; I

11
: '

LEI N.o 38

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

bo ESTADO DO PAR.ANA, decretou e eu sanciono a se

guinte lei:

Art. 1.° - Retorna ao seu primitivo nome: - Avenida
do Batél-. a atual denominada Avenida Siqueira Campos.

Art. 2�0 - O nome "Siqueira Campos" poderá ser da

do a timà das novas' ruas desta Capital, pela Comissão de

que trata a lei sob n.O 35, desta data.

Art. 3.0 - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 1.0 de 'outupro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Mun.�çipal

,.

11

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de '\
Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 1.0 de outubro

de 1936.

(a) Lauro SchIeder

Secretª-.:rio da Prefeitura

i LEI N.o 39

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARA.N';\., decretou eeu sanciono a se

guinte lei:

Art. 1.0 - Fica permitida a fabricação diaria de pão

neste Municipio, sem exceção dos dias de domingos e feria

dos nacionais .

Art. 2.° - Fica facultada- aos salões de barbeiro, a aber

tura de suas portas e respectivo trabalho aos domingos e

dias feriados até ás 12 horas.
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Art. 3.0 - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Pr�feituta Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 2 de outubro de 1936.

(a) JQrge L. Meissner

Prefeito Municipal

Ppblicada na Secretaria da Prefeitura Mu:p.içpial de
• Curitiba, Capital do Estado do ParçUlá, em 2 de outubro

de 1936.

LEI N.o 41

A CAMARA. Ml,JNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciono a 'se-

guinte lei:

Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a pro
ceder a construção de um muro 'junto a propriedade de Do
na Matilde Burgel na rua Silveira Peixoto, entre as aveni
das do Batél e Visconde de Guarapuava, desde que li refe
rida proprietaria faça, ,á Prefeitura, doaçã9 da área necessa

:ria ao alargamento da aludida rua.
Art. 2.0 -' As"�espesas com a construção do muro cor-

rerão pela verba "Obras Públicas" .
Art. 3.0 - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura, Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 6 de outubro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curitiba, Capital do, Estado do Paraná, em 6 de outubro de
1936.

- .,

( a) ,Lauro. Schleder

Secretario da Prefeitura
.' - ,..

-

11:

LEI N.o 40

A CAMARA MUNICIPAL DE ÇVRITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se-

guinte lei:
Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir

na proposta orçamentaria, a partir de 1937, uma verba de
Rs.: 1:200$000 (um conto e duzentos mil réis) para grati
ficação mensal de 100$000 (cem mil réis) ao examinador

de motoristas.
Art. 2.0 - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeiturà Municipal <k Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 2 de outubro' de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 2 de outubro de

1936.

LEI N.o 42

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se-

guinte lei:

Art. 1.0 - Depois de executada integralmente a Lei
n.o 21 de 24 de junho do corrente ano, fica o Poder Executi
vo autorizado a pagar á Sociedade Cooperativa dos Forne-

" .
\"

(a ) Lauro Schleder

Secretario da Prefeitura
�'>

---

(a) Lauro Schleder

Secretario da Prefeitura

1 . I:
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cedores de Leite de Curitiba, Lmtd., a importancia de Rs.:

186:312$975 (cento e oitenta e seis contos, trezentos e doze

mjl e novecentos e setenta e cinco mil réis) .

Art. 2.° - O pagamento da importancia referida no

artigo aIlterior eleve ser feito em parcelas anuais, corres

pondentes no minimo, a 25% (vinte e cinco por cento) dos
lucros liquidos verificados, anualmente, na exploração dos

serviços pertinentes á pasteurização do leite.

Art. 3;° - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 8 de ou,tubro de 193().

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curitiba, Capital do Estado do paraná, em 8 de outubro de,

1936.

... .:11

�.

"r �

Resoluções de 1936

RESOLUÇÃO N.O 1

A CAlVi:ARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, em sessão de 1.0 de fevereiro

do corrente, resolveu o segUinte:

, Fica o Poder Executivo autorizado:

1.° - Entregar ao jornal "O Dia" a impôrtancia de

3:000$000 (três contos de réis) a titulo de auxilio para a

confeção de um prestito carnavalesco.

2.° - Entregar ao Clube carnavalesco "Kananga do

Japão" até a importancia de 3:000$000 (tres contos de réis)

a titulo de auxilio para a confeção de carros alegoricos que

sairão a rua nos dias de Carnaval.

Pal&cio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 6 de fevereiro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria dá Prefeitura Municipal de

Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 6 de fevereiro

de 1936.

(a), Lauro Schleder

Secretario da Prefeitura

"'�

-1'"

(a) Lauro Schleder

Secretario da Prefeitura
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RESOLUÇÃO N.o 2

A CAMARA MUNICIPAL 'DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, em sessão de 12 de

fevereiro corrente, resolveu o seguinte:

Fica o Poder Executivo autorizado a entregar ao gru

po "Vassourinhas da Agua Verde" até a importancia de
500$000 (quinhentos mil réis) a titulo de auxilio para os fes
tejos carnavalescoS, correndo essa despesa pela verba
"Eventuais" .

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado, do Paraná, em 26 de fevereiro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitu;ra Municipal de
Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 26 de fevereiro

de 1936.

-,.'

,I)

( a) Lauro Schleder

Secretario da Prefeitura

Palácio da Prefeitura .Muniçipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 13 de fevereiro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

�

RESOLUÇÃO N.o 4

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITlliA, CAPITAL

DO ESTADO. DO PARANA, em sessão de 13 de

fever�irodo corrente, resolveu o seguinte: '

Fica o Poder Executivo autorizado a conceder isenção
do imposto referente ao terreno onde se instalou o Circo

Teatro Oriente.

Palácio da Prefeitura Mu,nicipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 26 de fevereiro de 1936.

(a) Jor�e L. Meissner

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de,
Curitiba, Capitáldo Estado do Paraná, em 13 de fevereiro

de 1936.
(a) Lauro Schleder

Secretario da Prefeitura

,']

RESOLUÇÃO N.o 3

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, em sessão d,e 13 de
fevereiro corrente, resolveu o seguinte:

Fica o Poder Executivo autorizado a conceder matri
cula gratuita e respectivas placas ás bicicletas dos funcio
nários Rodolfo Knaipp, Paulo Pletschet e José da Rocha.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 26 de fevereiro

de 1936.
(a) Lauro Schleder

Secretario da Prefeitura
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RESOLUÇAO N.o 5

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, em sessão de 21 de
março último, resolveu o seguinte:

Fica o Poder Executivo autorizado:

1.0 _ A continuar isentando de todos impostos' Muni

cipais, de acôrdo com a Lei n.o 704 de 26 de outubro de 1927,

a' Sociedade Protetora dos Operarios.

2.0 _ Mandar cancelar a divida em atrazo, da referida

Sociedade, relativaàos mesmos impostos'.

PaláCio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 1.0 de abril de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 3 de abril de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

Publicada- na Secretaria da Prefeitura Mupicipal de

Curitiba, Capital do- Estado do Paraná, em 3 de abril

de 1936.

..• J.

, "

(a) Lauro Schleder

Secretario da Prefeitura

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
CUl:itiba, Capital do Estado do Paraná, em LO de abril

de 1936.

RESOLUÇAO N.o 7

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAP�TAL

no ESTADO DO PARANA, em sessão de 24 de

março último, resolveu o seguinte:

Fica o Poder Executivo a conceder matricula gratuita

e respectiva placa á bicicleta da Sociedade "Socorro aos Ne

cessitados" .

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 3 de abril de' 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 3 de abril

de 1936.

(a) Lauro Schleder

Secretario da Prefeitura

-

RESOLUÇAO N.o 6

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO :00 PARANA, em sessão de 24 de março úl

timo, resolveu o seguinte:

Fica o Poder Executivo autorizado a conceder 'matri
cula gratuita e respectiva placa á bicicleta do operario mu

nicipal Sen,hor Humberto Bevervanso.

(a) Lauro Schleder

Secretario da Prefeitura
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RESOLUÇÃO N.o 8

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, em .sessão de 9 'de
junho corrente, resolveu o seguinte:

Fica o Poder Executivo autorizado a mandar cancelar
o debito de impostos em atrazo, até a presente data, de Do
na: :So£ia Bittencourt, sobre sua propriedade sita a ;rua Dez
embargador Móta, 105 (antigo).

Palácio da Prefeitura Municipal dE1 Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 19 de junho de 1936.

( a) Jorge' Lo Meissner

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 19 de junho

de 1936.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, epl 22 de junho de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

�

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 22 de junho

de 1936. �.�:'. -,,-,L:L �
(a) Lauro Schleder

Secretario da" Prefeitura

--:--

(a) Lauro Schleder

Secretario da Prefeitura

RESOLUÇÃO N.o 10

A CAMARA MtrNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO :00 PARANA, em sessão de 12 de

junho corrente" resolveu o seguinte: .

Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a conce

der matricula gratuita e respectivas chapas aos veiculos

pertencentes aos Guardas Fiscais do Rocio S;l.:s. Alvaro José

da Costa, Manoel Taborda. Ribas, Pedro Gasparel1o, Ubal

do Gracia e Clodoaldo Portugal.

Art. 2.0 - Os veiculos deverão ser do uso exclusivo

dos funcionários acima � empregaqos nos serviços de fis

calização.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 22 -de junho de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

-

RESOLUÇÃO N.o 9

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, em sessão de 12 de
junho corrente, resolveu o seguinte:

Fica o Poder Executivo autorizado a conceder matri
cula gratuita e respectivas chapas, aos seguintes veiculos
pertencentes á Irmandade da Santa Casa de Misericordia:

Um carrinho demóla com duas rodas; um dito sem mó-

In (toco duro) e uma, aranha.
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Publicada na Secretaria da Prefeitura Mun�cipal de
,Curitiba, Capital do EstadQ do Paraná, em 22 de junho

de 1936.

RESOLUÇAO N.o 12

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, em sessão de 30 de
setembro de 1936, resolveu o seguinte:

Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a- forne

cer á Sociedade "Socorro aos Necessitados" os títulos defi
nitivos dos lotes numeros 139 e 140 da Planta Dr. Teixeira

de Freitas, que á mesma foram doados pela Resolução des

ta Camara sob n. 42, em data de 30 de �bri1 de 1923.
Art. 2.° -, Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, e:m 6 de outubro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

.-,"

(a) Lauro Schleder

Secretario da Prefeitura

� I,

RESOLUÇÁO N.o 11

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, em sessão de 19 de
junho de 1936, resolveu o segqinte:

Fica o Poder Executivo autorizado a entregar a Dona
Maria Nicolas a importancia de 800$000 (oitocentos mil
réis), a titulo de auxilio, para a publicàÇão de um. livro de
sua autoria, intitulado "Porque me ufano de minha gente",
correndo 'esta despeza pela verba "Educação e Cultura" .

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 6 de outubro

de 1936.

(a) Lauro Schleder

Secretario da Prefeitura

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 24 de junho de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
RESOLUÇAO N.o 13

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, em sessão de 21 fte
dezembro de 1936, resolveu o seguinte:

Art. único - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir

um crédito extraordinário de 11:000$000 (onze contos de
réis) para atender ao pagamento da representação aos Se-

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 24 de junho
de 1936.

(a) Lauro Schleder

Secretario da Prefeitura
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nhores Vereadores, relativamente a este periodo de sessões
�xtraordinárias realizadas por convocação d,o Senhor Pre

feito.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, ÇapH '
do Estado do Paraná, em 22 de dezembro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura 'Municipal de
Curitiba, Capital ,do Estado do Paraná, em 22 de dezembro

de 193.6.

."

.,-If

Decretos de 1936

DECRETO N.o t

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atend�p.do ao que requereu

o Administrador do Deposito de Inflamáveis, Estevão

Secundino Feijó, e tendo: em vista o ,vencido no processado

sob n.O 4.293 de 17 de dezembro último; resolve; de acôrdo
com o art: 3.Q do Decreto n.o 16 de 18 de junho de 1935, apo

senta-lo com os vencimentos anuais de inatividade de ...

6 :600$000, (seis contos 'e Seiscentos mil réis) em virtude de
contar o mesmo funcionário mais de trinta anos de serviço

público.

Palácio da Prefeitur:a Municipal de Curitiba, Capital

ào Estado do Paraná, em � de janeiro de 1936.

(a) Jorge L. ,Mej.ssner

Prefeito Municipal

(a) Lauro Schleder

Secretario da Prefeitura

-

DECRETO N.o 2

O PREFEITO MUNICIPAL DE' CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Fiscal de Obras, da Diretoria .de Cadastro e Patrimonio, Ber-
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nardino Cunha, e tendo em vista os documentos apresenta

dos, resolve, de acôrdo com o art. 4.0 do Decreto n. 16 de 18

de junho de 1935, mandar incorporar ao seu acêrvo de ser

viços, para exclusivo efeito de aposentadoria, o periodo cor

respondente a 11 (onze) anos, 9 (nove) mêses e 20 (vinte)

dias em que o referido funcionário prestou serviços ao Go

verno Federal.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 8 de janeiro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

�

de janeiro último, resolve, de acôrdo com o art. 3.° do De

creto n.o 16 de 18 de junho de 1935 aposenta-lo, com os ven

cimentos anuais de inatividade de 5:940$000 (cinco con-.

tos, novecentos e quarenta mil réis), em virtude de contar

mais de trinta anos de serviço.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em,3 de fever�iro de 1936.

(�) Jorge L. Meissner

pref�ito Municipal

DECRETO N.o 5

O PRE�EITO MUNJCIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PAR.AN.A, usando Q.a autorização conti
da na lei n.o 3, desta data, resolve abrir um crédito suple

mentar de 11:000$000 (onze contos de réis), á verba 3.8 sub

consignação n.o 1, da Lei Orçamentária 'vigente, para aten

der, no corrente exercício, ao pagamento do pessoal da Se

cretaria da Camara Municipal.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 6 de fevereiro de 1936.

(a) Jorge 'L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 3

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA,

DECRETA:

Art. único - Fica revogado, a partir da data da publi

cação do presente, o Decreto n.o 27 de, 11 de setembro de

1933; revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 3 de fevereiro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal DECRETO N.o 6

O PR�FEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, usando da autorização conti

da na Lei n.o 4, desta data, resolve abrir um crédito extra

ordinário de 12:000$000 (doze contos de réis) para aten

der ao pagamento da representação aos snrs. Vereadores,

relativamente ao periodo de sessões iniciado em 2 de dezem

bro .do ano próximo findo.

DECRETO N.O 4

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PAR:ANA, atendendo ao requerido pelo

Fiscal de Obras da Diretoria de Edificações, Bernardino

Cunha, e em face do vencido no processado sob n.O 76 de 8
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 6 de fevereiro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

JI"
c

DECRETO N.O 7

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atenaêndo ao requerido pelo
Fiscal Geral snr. Artur Marques da Silva e tendo em vista

o vencido no processado sob n.O 62 de 7 de janeiro do cor

rente ano, resolve, de acôrdo com p art. 3.0 do Decreto n.o

16 de 1� de junho de 1935, aposentá-lo com os veIJ.ciD;l�ntos

anuais de inatividade de '12:000$QOO (doze con.tos de réis),
em virtude de contar o mesmo mais de trinta;3.llos de servi

ços prestados ao Município.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitipa, Capital
ão Estado do Pa�aná" em 27 de fevereiro de 1936 .

(a) Jorge L. 'Meissner

Pref�ito Municipa�

-

DECRETO N.o' 8

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, usando da autorização contida

em a Resolução n.o 3, .de 13, do corrente, da Camara Muni

cipal, resolve conceder matricula gratuita e r�spectivas pla
cas para as bicicletas dos servidores do Mutlicipio Rodolfo

Knaipp, Paulo Pletscher e José da Rocha.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 28 de fevereiro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
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DECRETO N.o 9

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, usando da autorização conti

da em a Resolução n.o 4, de �3 do corrente, da Camara Mu

nicipal, resolve conceder ao Circo Teatro Oriente isenção

do aluguel do terreno em que o mesmo se acha instalado.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 28 de fevereiro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 10

O PREFEITO MUNICipAL DE CU�ITIBA" CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista o entendiIl1en

to havido entre a Prefeitura e os repre�entantes dos padei

ros da Capital, ad..referendum do Poder Legislativo,

DECRET A:

Art. 1.0 - O art. 3.° do Decreto n.o 2 de 3 de janeiro

de 1933 passa a ter a seguinte redação: "O peso do pão co

mum denominado "pão dágua", que é vendido a $100, pas

sa a ser: 85 gramas, sempre que o preço da farinha de tri

go fôr igualou inferior a 30$000 por 44 kgs.; 80 gramas,

quando esse preço £ôr de 30$000 até 35$000; 75 gramas,

quando £ôr de 35$000 a 40$000; 65 gramas, quando £ôr de

40$000 a 45$000; e 60 gramas, quando fôr de 45$000 a ...

50$000. O peso do pão dágua de $200 será sempre o dobro

do peso do de $100 mais 10 gramas.

Art. 2.° -" Continuam em vigor as demais disposições

do referido decreto n.o 2 de 3 de janeiro de 1933.

Art. 3.° - Revogam-se as disposições em contrário.



-80-

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 3 de abril de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

,Prefeito Municipal

DECRETO N.o 11

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao que requereu o

Guarda Fiscal Godofredo R. de Assunção, e tendo em vista
o vencido no processsado n.o 821 de 2 de março último, re
solve, ex-vi do S único do art. 3.° do Decreto n.O 16 de 18 de
1935, aposentá-lo com os vencimentos anuais de inativida
de de 3:960$000 (tres contos,. novecentos e sessenta mil
réis) em virtude de ter sido, por laudo médico n.O 656, de 18
de março deste ano, da Diretoria Geral de Saúde Pública,
declarado est.ar dito funcionário sofrendo de molestia que
o incapacita total e permanentemente para o serviço.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 16 de abril de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 12

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao que requereu o

2.0 Oficial da Inspetoria de Rendas e Fiscalização, Fiora-
o vante Garcez Marques, e tendo em vista o vencido no pro

cessado fi.o 1.138 de 27 de março último, resolve ex-vi do

,

I

'1'1 li
['
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� único do art. 3.° do decreto n.O 16 de 18 de junho de 1935,

aposentá-lo com os vencimentos anuais de inatividade de

5:280$000 (cinco contos, duzentos e oitenta mil réis), ern

virtude ,de ter sido, por Jaudo médico n.O 869, qe 1.0 do

fluente mês,. da Diretoria Geral de Saúde Pública, declarado
estar dito funcionário sofrendo de moléstia que o incapaci

ta total e permanentemente p�ra o serviço.

Palácio da Prefeitura Mlmicipal de Curitiba, Capitàl

do Estaqo do Paraná, em 16 de <;lbril de 1936.

( a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.O 13

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, em face do que estabelece o

artigo 14 do Decreto n.o 27 de 21 de setembro de 1928,

DECRETA:

Art. único -. Ficam aprovados o plano organizado pe-:

10 Departamento de Engenharia para a rua Amintas de

Barros entre as ruas Mariano Torres e Ubaldino do Ama

ral constante da planta e d.o perfil nesta data I'4bricados e

o orçamento de Rs. 95:500$000 (noventa e cinco contos, e

quinhentos mil réis) para a execução das obras da sua pa

vimentação.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 23 de abril de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
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DECRETO N.o 14

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Engenheiro Assistente da Diretoria de Cadastro, dr. João
Pereira de Macedo, e tendo em vista o vencido no processa

do sob n:O 1.144, de 28 de março próximo findo, resolve, de
acôrdo com o art. 4.'0 do Decreto n.o 16 de í8 de junho de

1935, mandar incorporar ao seu acêrvo de serviços, para

exclusivo efeito de apose;ntadoria, o periodo compreendido
entre 24 de ,novembro de 1925 a 31 de março de 1926, em

que o referido funcionário prestou serviços ao Estado, como

diarista.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 23 de abril de 193�.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

considerando, afinal, que no momento não se acha re

unida a Camara Municipal e have;ndo necessidade de regu

larizar, desde j�, a contabilidade da Prefeitura, nesse par

ticular, ad-referendum do Poder Legislativo,

DECRETA:

Art. único - Fica aberto um crédito especial de

14:031$000 (quatorze contos e trinta e um inil réis) para

por ele serem escrituradas as quantias a que tInham e tem
direito os marchantes pela condução de carnes do Matadou

ro Municipal; revogadas as disposiçoes em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 23 de abril de 1936.

(a) Jorge L. Meissner.

Prefeito Municipal

.l"

DECRETO N.o 15

O PREFEITO MUNICIPAI:... DE CURITIBA, 'CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, considerando que na lei or
çamentária 'para 1936, decretada ad-referendum do Poder
Legislativo, a verba 21.a sub-consignação n.o 2, consignára

a importancia de 80:000$000 para atender ao pagamento do

transporte de carnes do Matadouro;
considerando, mais, que o Legislativo Municipal ao vo

tar a lei de meios em 31 de janeiro deste ano suprimiu a re

refida verba, pela qual poderiam ser escrituradas as quan

tias de 13:547$000, já paga, e 484$000, ainda a pagar, re

ferentes ao pagamento da aludida condução aos marchan

tes;

DECRETO N.o 16

O .PREFEITO MUNICIPAL DE ÇURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, .

DECRETA:

Art. 1.0 - Nás mêses de maip, junho e julho, o horá

rIo do expediente passará a ser das 12 ás 17 horas, sem pre

juizo do exped�ente normal da Prefeitura.

� único - Aos sabados, o horário será das 8,30 ás 12

hOl,'as.

Art. 2.° - Revogam-se as disposições em contráIio.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

dp Estado do Paraná, em 28 de abril de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
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DECRETO N.o' 17

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, ad-referendum do Poder Le

gislativo Municipal,
DECRETA:

At:t. 1.0 '- Fica considerada de utilida�e pq.blica para

efeito de desapropriação, a faixa de terreno pertencente a

Germano Luders, com dois mil e sessenta metros e �incoen

ta decímetros quadrados, necessária ao novo traçado da es

trada de Santa Felicidade, que é aprovado" pelo i>:t"esente

decreto.

Art. 2.0 - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipéll de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 15 de maio d� 1936.

(a) Jorge L.Meissner

Prefeito. Municipal

l'

DECRETO N.o 18

O PJ;lliFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Mecanico-Ajudante João Francisco Vieira em petição h.o

1 .477 de 22 de abril do fluente ano, e tendo em vista os do

cumentos anexos á mesma petição, resolve, de acôrdo com

o art. 4.° do �ecreto n.o 16 de 18 de junho de 1935, mandar

contar, para exclusivo efeito de aposentadoria, o período

correspondente a quinze anos, de serviços pelo referido fun

cionário prestados ao Estado.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 15 de junho de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

IL
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DECRETO N.o.19

O PREFEtTO MUNICIPAL DE CURITIBA, 0.APITAL

DO ESTADO DO PARANA, a�éhaehad ao reqll�rfi:Iol pelo
operário Pedro Gonçalves da Silva 'é ..tendo em vista:{Ó. ven�

cido. no processado sob n.o 1. 57'7<jde': 29'.de Jabrib!dõdluente

ano, resolve aposentá-lo, de acôrdol'.com :Q-lart.o283 do'Re

gulamento Geral, com os salários anuais de1inatividâ'de de

781$200 (setecentos e oitenta e;'um milq�}duzento"s)reis)f em

virtude de contar 17 anos, e 3.mêses' de ,selwiçosptestados

a esta Prefeitura. 1 "'0 ;;úlH; ,'Ou " ,,( J'3i! JJO ,'b. I \l

Pàlácio da Prefeitura Mil'hicipal de!"CuÍ'itiba; ;Capital
do Estado do Paraná, em 15/:dei junho de 1936(�b ()\. ]',j, '

(a) Jorge.J!..-lY1eiss�eJj

PrefeitÚllMupi,cípàl

: ()'l':l,I')�(l

DECRETO N.o 20
1 ..U.. ' 1 f')lVllJM 0TI:>I t�JHq O

O PREFEITO MUNICIBAf.llQl1}gI9Elll:l�,1�;q).:l?J:T�

DO ESTADO DO PARAryAhqt�nd�n:ºQI'gº(fr�n\lJlri4P,)peJ.Q
snr. Romário Martins Junior, Topografo da Diretoria de Via

ção e Saneamento, e tendo em vista o vencido no processa

de n�o 1.470 de 22 de aBril: do' êbtferile "âno;- r�so1V�l�man,.
dar contar, para todos �s/E1feitljSI'lé'gai�, ftiílfIÍÓsJ:>pârâ) petcê-o
pção de vencimentos, ol�s:.fuâ�ucb\hprêéÍüÍidb (entreI'l!4�aé
outubro, de 1930 a 28 de1fêvefêiro 'd�'Jl!93S, "eilí.Jq1íerb.ín�11
mo funcionário esteve ilegalmenteta£astaâõldeCSuas' fti;nções.

Pàlácio da Prefei'ttra":M1HííbI�á'19dghcül!tHb �(1Cá()hal
d E t d d P' , '1l�UO'7' ".d) j'u£Hlf10fll .tc1'9�rt6og�'}�lPO(!"
o s a o o arana, em 1 ue J o ae .11• .. h

;hInIf h',,)

(a) �orgeJ!.�._-Meissner )"',"lQ o tJ

Frefeito\MunicipàI ':lL ..:<.>1U[ :�o .8ons I) l
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DEClf,ETO N.o 21

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
snr. João Gomes, Fiscal do Tráfego transferido para o Es
tado, por decreto n.o 73 de 8 de nove:r,nbro de 1935, resolve,
de acôrdo com o � único do art. 1.0 do decreto n.O 16 de 18
de jupho do ano último, mandar incorporar ao seu acêrvo
de serviços prestados a esta J;>refeituraí o periodocorres
pondente a quatro mêses, por não haver o mesmo gosado
férias ou licença nos anos de 1929 e 1932.,

Palácio da Prefeitu,ra Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em, 17 de junho de 1936,.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ra amortização e pagamento de juros serão procedidos em

31 qe :r,narço e.30 de setembro de cada ano;

c) - os sorteios serão feitos pelo sistema de aparelhos

"Fichet" existentes na Secretaria de Fazenda, Indústria e

Comércio do Estado, de acôrdo com a tabela que com êste

baixa.

Ar!" 2.° - A Caixa Económica Federal do Paraná to..

filará o valor total da emissão, ao tipo de 95, creditando á
Prefeitura o respectivo produto de 9.500:000$000 (nove

mil e quinhentos contos de réis), em conta especial, aos j�
. �

ros de 7% ao ano. '

� único -" A imoprtancia a que se refere este artigo

será entregue á Prefeitura nas seguintes condições:

2.000:000$000 de 30-6-36 a 31-,12-36,

2.000:000$000 de 1-1-37 a 30-6-37,

2.000:000$000 de 1-7-37 a 31-12--37,

2.000:000$000 de 1-1-38 a 30-6-38, e

1. 500:000$000 de 1-7-38 a 31-12-38, ficando entendido
que, para saques de valor superior a 100:000$000 (cem con

tos de réis), a Prefeitura dará aviso prévio d'e 10 dias á Cai

xa Económica.

. Art. 3.° - Para amortização do débito contraido por

força do presente Decreto, a Prefeitura se obrigará a reco

lher mensalmente ,na Caixa Económica Federal do Paraná,

em conta que terá a denominação de "Conta Serviço da Di

vida", a duodécima parte do' encargo que lhe competir nos

serviços do aludido empréstimo, vencendo esta conta os ju

ros anuais de 3% .

Art. 4.° - Ainda para efeito da amortização do em

préstimo a ser contraido, a Prefeitura se obrigará a entre

gar á Caixa Económica Federal do Paraná, para que esta

faça a respectiva arrecadação, as guiasi das contribuições de

III ..

DECRETO N.o 22

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA,usando da autorização cons

tante da lei Municipal n.o 24 de 24 de junho último,

DECRETA:

Art. 1.0 - A Prefeitura, Municipal de Curitiba, con

trairá com a Caixa Económica Federal do Paraná um em
préstimo no valor de 10.000:000$000 (dez mil contos de
réis), mediante contrato a ser lavrado nas seguintes bases:

a) - a Prefeitura fará uma emissão de apólices ao por

tador, no valor .do empréstimo, representada por 50.000
apolices do valor nominal de 200$000 (duz;entos mil réis)

cada uma;
b) - o prazo para resgate total dessa emissão será de

lO anos, os juros de 7% ao ano, tipo de 95, e os sorteios pa-

,I

I.
I
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melhoria lançadas sobre os proprietários beneficiados pe

las obras de pavimentação executadas com recursos do re

ferido empréstimo.

� único '-" As importancias assim arrecadadas pela

Caixa Económica Federal do Paraná serão creditadas em
conta especial, denominada "Contribuição de Melhoria".

vencendo juros de 3% ao ano, sendo que, quando se fizer
necessária, a Procuradoria Municipal procederá á cobran
ça judicial, revertendo a respectiva arrecadaç'ão á Çalxa

Económica Federal do Paraná.

Art. 5.° - Fica facultado á Caixa EconómicaFe<;leral

do}>araná o direito de retirar dos fUn<�os existentes na con

ta de que trata o artigo anterior as importancias necessá

rias para o pagamento das apolices sorteadas e juros ven

cidos, visto que o serviço do empréstimo por ela será pro

cedido.

Art. 6.0 - Fica salvo á Prefeitura o direito de anteci

par, em qualquer época da duração do contrato, o resgate

dos titulos emitidos por força deste Decreto, eximindo-se
de efetuar sorteios desde que já tenha resgatado, por ante

cipação, titulos em importancia correspondente aos mes

mos sorteios.

Art. 7.° - Os titulos de que trata o presente decreto

serão assinados pelo Diretor de Contabilidade e pelo Tesou
reiro Municipais, levando a assinatura do Prefeito Munici

pal, impressa em "fac-simile".

Art. 8.° - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 8 de julho de 1936.

(a ) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

Tabela a que se refere o decreto n. °22 de 8 de ,julho de 1936

Semi Anuidades

Amortização I Total
Saldo da' "I
Emissão

-t,'"
Data do

serviço Juros

"

30-9-1936 10.000:000$000 175:000$OÕO 325:000$000 5OO:000$ílOO

31-3-1937 9.6'75:000$000 338:625$000 342:000$000 6&O:625$JOO

30-9-1937 9.333:000$000 326:655'$000 35:4:000$000 680:655$00,)

31-3-1938 8.979:000$000 314:265$000 366:000$000 680:265$000

30-9-1938 8.613:000$000 301:455$000 379:000$000 680:455$000

31-3-1939 8.234:000$000 288:190$000 393:000$000 681:19ü$0IJO

30-9-1939 7.841:000$000 274:43�$OOO 406:000$000 680:435$ilOO

31-3-1940 7.435 :000$000 1260:225$000 421:000$000 681:225$000

30-9-1940 7.0] 4:000$000 245:490$000 435:000$OO(l 6BO:490$0)00

'31-3-1941 6.579:000$000 230:265$000 451:000$000 681:265$000

30-9-1941 6.128:000$000 214:480$000 466:000$(100 680:480$000

31-3-1942 5.662:000$000 198:170$000 482:000$000 680:170$000

31-3-1944 5.180:000$000 181:300$000 , 500:000$000 681:300$000

30-9-1942 4.680:000$000 163:800$000 517:000$000 680:800$000

31-3-1943
'.

4.163 :000'$000 145:705$üOD , 535:000$000 680:705$000

30-9-1943 3.628:000$000 126:980$000 554:000$000 680:�80�OOO

30..9-1944 3.074:000$000 107:590$000 573:000$000 68O:590$0ü1J

31-3-1945 2.501:000$000 87:535$000 593:000$000 680:535$000

30-9-1945 1.908:000$000 66:780$000 6]4:000$000 680:780$iY.l0

31-3-1946 1.294:000$000 45:290$000 . 636:000$000 681:290$0(.0

30-9-1946 658:000$000 23:030$000 658:0oo$QOO 681:030$000
,

4.115i:?65$OOO 10.000:000$000 14.115:265$QOO

DECRETO N.o 23

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Inspetor Carmelo Neves, da Fü:;calização Geral de Veícu

los, do Departamento de Engenharia, e em face do venci

do no processado sob n.o 2.089 de 16 de junho último, re

solv.e, ex-vi do art. 4.° do Decreto n.o 16 de 18 de junho de

1935, mandar incorporar ao seu acêrvo de serviços, para

exclusivo efeito de aposentadoria, o período decorrente de

�
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1.° de outubro de 1920 'a 22 de março de 1928, em que o

referido fup.cionário prestou serviços ao Estado, incorpo

rado á Companhia, de Bombeiros da Força Militar.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 22 de julho de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETA:

Artigo único -. Ficam aprovados o plano geral da rua

Inácio Lustosa, entre a Avenida Joao Gualberto e rua João
Manoel, segundo. a planta e o perfil ela,bOJ;aqos 'pelos De
partamento de Engenharia, nesta data rubricados, e Q or

çamento de Rs. 294:593$067 (Duzentos e noventa e qua

tro contos, quinhent,Os e novepta e tres miJ e sessenta e

sete réis), para a execução das obrç,s de SUÇl pavimenta-
-'

çao.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

de Estado do Paraná, em 22 de j,ulhode 1936.

(a) Jórge L. Meissner

Prefeito Municipal

, ..

DECR�TO N.o �4

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Guarda Fiscal Euclides José da Rosa e em face do parecer

do snr. Consultor Jurídico e Procurador Municipal no pro

cessp sob n.o 2.139; de 22 de junho do fluente ano, resolve,

ex-vi do art. 4.° do Decreto n.o 16 de 18 de 'junho de 1935,

mandar incorporar ao seu acêrvo de serviços, para exclu

sivo efeito de aposentadoria, o periodo que decorre de ja

neiro de 1909 a' dezembro de 1912, 'em que o referido fun

cionário exer�eu o cargo de Feitor em diversos núcleos co

loniais da União.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 22 de julho de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

D�CRETO N.o 26

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, em face do que estabelece o

artigo 14 do Decreto n.o 27 de 21 de setembro de 1928,

DECRETA:

Artigo único - Ficam aprovados o planQ organizado

pleo Departamento, de Engenharia para a rua Augusto

Stelfeld, en,tre as ruas dr.Ermelino, de, Leão e Visconde de
Rio Branco, constante da planta e do perfil nesta data ru

bricados e o orçamento de Rs. 85:859$040 (oitenta e cinco

contos, oitocentos 'e cincoenta e nove mil e quarenta réis),

para a execução das obras de sua �avimentação.

Palácio da Prefeitura MuniCipal de Curitiba, Capital

cio Estado do Paraná, em 22 de julho de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECItETO N.o 25

q PREFEITO Mt,JNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista o que deter

mina o artigo 14 do decreto n.o 27 de 21 de setembro de

1928,
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DECRETO N.o 27

O PREFEITO MUNICIPAL D� CURITIBA, CAPITAL

no ESTADO DO PARANA, tendo em 'viSta o que deter

mina o art,igo 14 do Decreto n.o 27 de 21 de setembro de

1928,

DECRKTA:

Artigo único - Ficam aprovados o plano geral da rua

Marechal Deodoro entre as ruas Tibagí e Ubaldino do Ama

ral segundo a planta e o perfil elaborados pelo I?eparta

mento de Engenharia, nesta data rubricados,' e o orçamen

to de Rs. 143:694$023 '(cento e quarenta e três contos, seis

centos e noventa e. quatro mil � virlte e três réis), para a

execução das obras de suapavimel,ltação.

Palácio da Prefeitura eMunicipar de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 22 de julho de 1936.

(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 22 de julllo de 1936.

(à) Jorge L. Meissh�r

Prefeito Municipal ,

�'.

DECRETO N.o 29

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

no ESTADO DO PARANA,
PECRET,A;

Artigo' único - A partir de. 1.0 de agôsto entrante, fi

ca estabelecido o horário de' expediente constante do De
creto n.o 16, de 28 de abril do fluente ano, sem prejuizo

do expediente normal da Prefeitura; revogadas as dispo

sições em contrário.

Palácio da prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em, 31 de julho de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
DECRETO N.o 28

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DOPARANA, em face do que estabelece o

artigo 14 do Decreto n.o 27 de 21 de setembro de 1928,

DECRETA:

Artigo único - Ficam aprovados o plano organizado

pelo Departamento de Engenharia para a rua Benjamim

Constant, entre as ruas Conselheiro Laurindo e Ubaldino

do Amaral, constante da planta e do peJ;"fil nesta data ru

bricados e o orçamento de Rs. 183:140$016 (cento e oiten
tae três contos, cento e quarenta mil � dezeseis réis), pa

ra a execução das obras de. sua pavimentação.

I)ECRETO N.o 3,0

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ" tendo em vista o que deter
mina o artigo 14 do Decreto n.O 27 de 21 de setembro de

1928,
'DECRETA:

Artigo único - E' aprovado o orçamento de Rs. . ..

50:654$700 (cincoenta contos, ,seiscentos e cincoenta e qua

tro �il e setecentos. réis) para a substituição do calçamen-
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to da rua .conselheiro Barradas entre as ruas Presidente

Presidente Faria e Conselheiro .Laurindo.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 17 de agôsto de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

art. 3.°, � único, do Decreto 'n.O 16 de 18 de junho de 1935,

apose�tá-lo com os vencimentos an�ais de inatividade de

2:400$000 (dois contos e quatrocentos m,il réis), em vir
tude de o referido funcionário est�r sofrendo de moles

tias incuráveis e que o incapacitam para o exe'rcício de

funções públicas, conforme laudo médico passado pela' Di
retoria Geral de Saúd� Pública do Estado.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 17 de agôsto de 1936.

.,�

r.'

.1 •.

DECUETO N.o 31

OPREFEITÚ MuNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DOPARANA, téndo em vista o que deter

mina o artigo 14 do Decreto n.O 27 de 21 de setembro de

1928,

DECRETA:

Artigo único - E' aprovado o orçamento de Hs.

40:654$243 (quarenta contos, seiscentos e cincoenta e qua

tro mil e duzentos e quarenta e três réis), para o calça

mento a paralelepipedos da rua Conselheiro Barradas en

tre as ruas Conselheiro Laurindoe Tibagí.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 17 de agôsto de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

(a) Jorge L. Meissner

Pl,'efeito Municipal

DECRETO N.o 33

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAl,.

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista o que deter

mina o artigo 14 do Decreto n.o 27 de 21 de setembro de

1928,

DECRETA:

Artigo único - E' aprovado o orçamento de Rs.

52:477$334 (cincoenta e dois contos, quatrocentos e se

tenta e sete mil e tresentos e trinta e quatro réis), para o

calçamento a paralelepipedos e de concreto de cimento do

Largo Bittencourt.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 26 de 'agôsto de 1936.
.

----
DECRETO N.o 32

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Guarda Linhas da Iluminação Pública, Domingos Ferran

te, e tendo em vista o 'vencido no processado sob n.o 1.445,

de 20 de abril do corrente ano, resolve, deacôrdo com o

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

.,�
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DECRETO N.O 34

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

l"eitor da Diretoria de Viação e Saneamento, Vitor Benato,

e tendo epl vista o vencido no processado sob n.o 2.652 de

5 do fluente mês, resolve mandar incorporar ao seu acêr

vo de serviços prestados a esta Prefeitura, para exclusivo

efeito de aposentadoria, o periodo correspondente a 6 (seis)

anos e 10 (dez) mêses, em que prestou serviços ao Esta

do, incorporação essa que se faz em face do que dispõe o

art. 4.° do decreto fi.o 16 de 18 de junho de 1935.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 29 de agôsto de 1936.

Em janeiro, abril, julho e outubro:

Imposto de licença de publicidade, de aferição de
pesos e medidas, sobre frentes não edificadas, ca

sas sem platibanda ou em ruinas, frentes não re

gularmente muradas e guias sem passeio, taxas

de calçamento e de limpeza particular.

Em fevereiro, maio, agôsto e novembro:

Imposto predial.

Em março, junho, setembJ,"o e..deze:rpbro:
\

Imposto suburban<;>.

Em janeiro:

Matricula, marcação e colocação de placas em

veiculos de tração auto�ática.

Em fevereJro:

Matricula, marcação e colocação de placas em

veiculos de tração animal.

Art. 3.° -' O contribuinte que liquidar antecipada

mente, isto é, no prazo da prillleira prestação, as quatro

prestações devidas, gozará do abatimento de 5% sobre o

total.

� único - Os tributos de importancia �nferior a ...
40$000 deverão ser pagos em duas prestações, nos mêses

de janeiro e julho para os impostos e taxas pagáveis nessas

épocas, e em fevereiro e agôsto para o imposto predial e

em março e setembro para o imposto suburbano.

Art. 4.° - As Comissões ,de lançamento trabalharão

diariamente com prejuizo do expediente da Prefeitura,

percebendo em conjunto a quantia fixada na Lei Orça

mentária para o exercício financeiro de 1937.

I

J
lIl)

(a ) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 35

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, usando das atribuições, que

lhe são conferidas por lei,

'I I
I '

Ir I

DECRETA:

Art. 1.0 - Os lançamentos para o exercício de 1937,

serão feitos pelas Comissões nomeadas por Ato n.o 82, des

ta data, as quais observarão em seu trabalho as prescrições

legais em vigor.

Art. 2.° - A cobrança dos impostos e taxas será fei

ta em quatro prestações, da seguinte forma:

--k r'



- 98 ...... -,99-

Art. 5.° - Dos lançamentos das 'Comjssões caberá aos

interessados o direito de reclamar verbalmente á Inspeto

ria de Rendas e Fiscalização dentro em 8 dias da data do

recebimento do aviso, e o de recorrer por escrito ao Pre

feito. dentro em 10 dias, contados da solução dada pela Ins

petoria.

Art. 6.° - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Munic�pal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 24 de setembro de 1936.

j(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

, ..

DECRETO N.o 37

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, ad-referendum do Poder Le

gislativo,

DECRETA:

Art. 1.0 - Passa a ter a seguinte redação o art. 265 do

Regulamento.;.Geral:

"Art. 265 - As licenças aos funcionários da Prefei

tura serão concedidas:

a) - por motivo de moléstia comprovada por laudo

passado por médicQs designadps pelo Prefeito;

b) - por motivo de moléstia em pessoa da famjlia,

provada por atestado passado por médico designgdo pelo

Prefeito; e

c) -, por motivo de interesse privado" ,

Art. 2.° - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 21 de outubro de 1936.'

(a) Jorge 'L. Meissner

Prefeito Municipal

+I.

DECRETO N.O 36

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, na conformidade do que es

tabelece a Lei n.o 10 de 14 de março do corrente ano, re

solve nomear ossnrs. Manoel Guimarães, corpo represen

t�nt� da Associação Comercial do Paraná, Gabriel Leão da
Veiga, industrial, ,Luiz Kompatscher, proprietário, Alvaro

Luiz Picheth, funcionário da Inspetoria de Rendas e Fis

calização, e o funcionário da Prefeitura Romulino Requião,

que servirá de Secretário, para constituirem o "Conselho
de Contribuintes do Municipío" de que trata a referida lei,
órgão êsse que funcionará sob a presidência do snr. Pro

curador Municipal, dr. Artur Juvencio Mendes.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 30 de setembro de 1936.

( a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 38

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao que requereu

a Telefonista Rosemira Pereira da Silva, do Departamen

to de Engenharia, e tendo em vista o vencido no processa

do sob n.O 2.060, de 15 de junho do fluente ano, resolve

mandar incorporar ao seu acêrvo de serviços, para exclu

sivo efeito de aposentadoria, o periodoque vai de 31 de

/
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dezembro de 1924 a 30 de dezembro de 1932, em que a

m�sma prestou serviços á Prefeitura na qualidade de fun

cionária. extranumerária.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 6 de novembro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

!

I
flll.,

DECRETO N.o 39

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO' DO PARANÁ, atendendo ao requerido pelo

dr. João Alfredo Blei Zórnig, Inspetor Médico do Servi
ço Sanitário Municipal, que'em 1.0 de janeiro. foi trans

ferido do Estado para esta Prefeitura na: conformidade do

Têrmo de Acôrdo assinado em 30 de setembro, e tendo em

vista o vencido no processado sob n.O 2.159 de 23 de ju

nho, tude do corrente ano, resolve mandar incorporar ao

seu acêrvo de serviços, para os efeitos legais, o periodo

compreendido entre 21 de junho de 1926 a 31 de dezem

bro de 1935, em que o mesmo foi funcionário titulado do

Estado.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 24 de novembro de 1936.

(a) Jorge L. Meismer

Prefeito Municipal

DECRETO N.O 40

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, atendendo ao requerido pelo

Guarda Sanitário Veríssimo dos Santos Ferreira que em
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1.° de janeiro foi transferido do Estado para esta Prefei

tura na conformidade do Têrmo de Acôrdo assinado em 30

de setembro, e tendo em vista o vencido no processado sob

n.O 2.192 de 25 de junho, tudo do fluente ano, resolve

mandar incorporar ao seu acêrvo de serviços, para os efei

tos legais, o periodo compreendido entre 11 de novembro

de 1923 a 31 de dezembro .de 1935; em que o mesmo' foi

funcionário titulado do Estado.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 24 de novembro de 1936.

(a) Jorge L. Meissnet

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 41

O PREFEITO MUNICIPAL PECURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, na 'conformidade do estabe
lecido pela lei n.o 10 de 14: de março do corrente ano, re.:.

solve. nomear o dr. Daví Antonio dÇl. Silva Carneiro, pro

prietário, para integrar o Conselho de Contribuintes. do

Municipio, em s�bstituição ao snr: Luiz Kompatscher, que,

a pedido, fica destituido da�, mesmas funções.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 26 de novembro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 42

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, em face do que estabelece o

artigo 14 do Decreto n.o 27 de 21 de setembro de 1923,

t
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D.ECRET'A:

Artígo úníco - Fíca� aprovados o plano organízado
pelo Departamento de ED;genharia para a rua Duque de
Caxias entre a praça Garíba�di e a rua Daví Carneíro,

constante da planta e do perfíl nesta data rubrícados e' o

orçamento de Rs. 187:148$000 (cento e oitenta e sete con

tos e cento e quarenta e oíto míl réís), para a execução das

obras de sua pavímentação.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 14 de dezembro de 1936.

(a) Jôrge L. Meissner

P�efeíto Municlpal

',11

DECRETO N.o 43

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, tendo em vista o que deter

mína o artigo 14 do decreto n.o 21, de 21 de setembro de

1928,
DECRETA:

Artigo úníco - Fícam aprovados o planoorganízado

pelo Departamento de Engenharia para a rua Almirante

Barroso entre a avenida Jaime Reis e a rua I.n�cio Lusto

sa, constante da planta e do perfíl nesta data rubricados e
o orçamento de Rs. 84:663$000 (oitenta e quatro contos.

seiscentos e sessenta e três míl réis), para a execução das

obras de sua pavimentação.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 14 de dezemb:ro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

1,.

I

1

r
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DECRETO NP 44

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANÁ, tendo em vista o' que deter
mina o artigo 14 do Decreto n.o 27 de 21 de setembro de

1928,

DECRETA:

Art. 1.0 - Fíca aprovado o ol.'çaJllento de Rs.

- 195:399$000 (cento e noventa e cínco contos, trezentos e

noventa e nove mil réis), para a execução das obras de

calçamento da rua Benjamim Constante entre as ruas Con

selheiro Lauríndo e Ubaldi:Q.o do Amaral.

Art. 2.° - Na execução das obras em apreço, obser

var-se-á o plano aprovado pelo DecI,"eto n.o 22 de julho do

ano em curso, ficando sem efeíto' o orça�ento aprovado

pelo mesmo decreto.

Palácio da Prefeíttira- Municipàlde Curítiba, Capital

do Estàdo do Paraná!; em 14 de dezembro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 45

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, em face do que estabelece o

artigo 14 do Decreto n.o 27 de 21 de setembro de 1928,

DECRETA:

Art. único -' Ficam aprovados o plano organizado

pelo Departamento de Engehharía para .a rua Martim

Afonso entre a avenída Jaime Reis e a rua Visconde do

HIO Branco, constante da planta e do perfil nesta data ru-

�
)
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bricados e o orçamento dé Rs. 90:722$623 (noventa con"

tos, setecentos e vinte e dois m.il e seiscentos e vinte e três
réis), para a execução das obras. de sua pavimentação.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capit�l

do Estado do Paraná, em 14 de dezembro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

nECRETA:

Artigo ún,ico - Ficam aprovados o plano geral da rua

Barão de Antonina, entre a rua Trajano Reis e a avenida
Candido de Abreu, segundo a plantá e o perfil elaborados
pelo Departaménto de Engenharia, nesta data rubricados,

e o orçamento de Rs. 98:792$485 (noventa e oito contos,

setecentos e noventa e dois mil e quatrocentos e oitenta e

cinco réis), para a execução das obras de sua pavimenta

ção.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do. Estado do Paraná, em 14 de dezembro de 1936'.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal,

" II

DECRETO N.o 46

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista o que deter

mina: o artigo 14 do decreto n;O 27 de 21 de setembro de

1928,
DECRET A:

Art. único - Ficam apJ;'ovados o plano organizado

pelo Departamento de Engenharia para a rua Trajano

R.eis, constante da planta e do perfil nesta data rubricados
c o orçamento de Rs. 360:261$000 (trezentos e sessenta

contos, duzentos e sessenta e u,mrriil réis) para a execução

das obras de sua pavimentação.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 14 de dezembro de 1936.

(a ) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 48

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, em face do que estabelece o

artigo 14 do decreto n.ó 27 de 21 de setembro de 1928,

DECRETA:

Artigo único - Ficam aprovados o plano geral da rua

Carlos de Carvalho entre a:;; ruas Desembargador Mota e

Angelo Sampaio, segundo a planta e o perfil elaborados

pelo Departamento de Engenharia nesta data rubricados e

o orçamento de Rs. 150:735$035 (cento e cincoenta con

tos, setecentos e trinta e cinco mil e trinta e cinco réis), pa

1'... a execução das obras de sua pavimentação.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 14 de dezembro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 47

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista o que deter

mina o artigo 14 do decreto n.o 27, de 21 de setembro de

1928,

�'.
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DECRETO N.o 49

O PREFEITO MUJ'UCIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO ,pARANÁ, em face do que estabelece o

artigo 14 do dec:reto n.o 27, de 21 de setembro de 1928,

DECRETA:

Artigo único - Ficam aprovados o plano organizado

!leIo Departamento de Engenharia pata a rua 13 de mé;lio

entre a rua Almirante Barroso ea avenida, Jaime Reis,

constante da planta e do perfil nesta data rubricados e o

orçamento de Rs. 82:288$000 (oitenta e dois contos e du

zentos e oitenta e oito mil réis), para a execução das obras

de sua pavimentação.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 14 de dezembro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

'tj

�

DECRETO N.o 50

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO .DO PARANÁ, tendo em vista o que deter

mina o artjgo 14 do Decreto n.o 27, de 21 de setembro de

1928,

DECRETA:

Artigo único - Ficam aprovados o plano geral da ala

meda Presidente Taunai entre as ruas Comendador Arau

jo e Carlos de Carvalho, segundo a planta e o perfil elabora

dos pelo Departamento de Engenharia, nesta data rubrica-

11
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,. ....

dos, e o orçamento de Rs. 127:457$224 (cento e vinte e se

te contos e quatrocentos e cincoenta e sete mil e duzentos

e vinte e quatro réis), para a execução das obras de sua pa

vimentação.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em: 14 de dezemhro de 1936.

,)1'

(a) Jórge L. Meissner

Prefeito Municipal

�

DECRETO N.o 51

O PREFEITO MüNicl'PAL DE CURITmA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANÁ, tendo em vista o que determi

na o artigo 14 do Decreto n.O 27, de 21 de setembro de 1928,

.lI.
I

DECRETA:

Artigo único - Ficam aprovados o plano organizado
pelo Departamento de Engenharia para a rua Silveira Pei

xoto entre as avenidas Batel e Yisqonde de Guarapuava,

constante da planta e do perfil nesta data rubricad,os e o

Grçamento d'e Rs. 42:091$492 (quarel1ta e dois contos, no

venta e um mil e quatrocentos e novepta e dois réis), para

a execução das obras de sua pavimentação.

Palácio da Prefeitura Municipal' de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 14 de dezembro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
I,

r
I

1
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DECRETO N.O 52

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANÁ, tendo em vista o que determi

na o artigo 14 do Decreto n.o 27, de 21 de setembro de 1928,

DECRETA:

Artigo único - Ficam aprovados o plano geral da :rua
do Rosário segundo a planta e o perfil elaborado pelo De

partamento de Engenharia, nesta d.ata rubricados, e o or

çamento de Rs. 50:748$000 (cinco�nta contos, setecentos e •

quarenta e oito mil réis), para a execução das obras de sua

pavimentação.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 14 de dezembro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Muni,cipal

----
DECRETO N.o 53

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, tendo presente'a autorização

constante da Resolução n.o 13, de ontem datada, da Cama

1'a MúnicipaI, resolve abrir um crédito de U:OOO$OOO (on

ze contos de réis), suplementar á verba n.o 1, sub-consig

nação n.o 2, da lei orçamentária vigente, para, pelo mesmo,

correr o pagamento da representação a que tem direito os

senhores Vereadores, relativamente ao átual periodo ex

traordinário da çamara.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 22 de dezembro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

j

t
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B DECRETO N.o 54

ü.PREFEITO MUNICIPAL DE. CURITIBA, CAPITA:r..
DO ESTADO DO PARANÁ, atendend<>. ao requerido pelo

Servente da Secretaria da Prefeitura, Aristides Costa e Sil

va, e tendo em vista o vencido no processado sob n.O 3.465,

de 14 de novembro do ano a findar, resolve mandar incor

porar ao seu acervo de. serviços, para exclusivo efeito de

aposentadoria,

a) - o periodo de 7 anos, 1 mês e 21 dias (de 21 de

junho de 1910 a 12 de agôstó de 1917) em que prestou ser

viços ao Estado, na Fôrça Militar;

b) - o periodo que decorre de novembro de 1928 a

julho de 1936, em que prestou serviços ao Municipio, co

mo extranumerário.

� ....

1\ li

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 30 de dezembro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

'.

�Ir

DECRETO N.o 55

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, atendendo ao que requereu o

Guarda Sanitário Bonifácio de Siqueira, que em 1.0 de ja

neiro do fluente ano foi transferido do Estado para esta Pre

feitura na conformidade do Têrmo de Acôrdo assinado em
30 de setembro de 1936, e tendo presente o vencido no pro

cessado sob n.o 3.546 de 24 de novembro último, resolve

t

i
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mandar incorporar ao seu acêrvo de serviços para os e£ei

tos legais, 6 (seis) anos e 8 (oito) mêses, isto é, de 6 de

maio de 1901 a27 de outubro de 1902; de 27 de janeiro de

1926 a 18 de novembro de 1927; e de 13 de agôsto de 1930

a 31 de dezembro de 1933 - periodo em que o mesmo £un

cionário prestou serviços ao Estado.

PalácjQ da Pre£eitur� Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 30 de dezembro de 1936 ..

(a) Jorge. L. Meissner

Prefeito Municipal

'1"

t•.

.,\1....

�

Átos de 1936

ATO N.O 1

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista a Portaria n.o

2, de hoje datadá, resolve, deacôtdo com o arte 247 do Re

gulamento Geral, suspender preventivámente, até final so

lução do inquérito màndado instaurar, o snr. Fernando de

Lima, Ajudante de Págador da Diretoria de Contabilidade

e Tesouro.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 8 de janeiro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Pre£eitoMunicipal

ATO N.O 2

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITmA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

funcionário dr. La£aiate Viana, e tendo em vista as respe

ctivas informações, resolve conceder-lhe trinta dias de

férias, de acôrdo com arte 257 do Regulamento Geral.
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 8 de janeiro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná., em 8 de janeiro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
t"

ATO N.o 3

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista que o snr. Teó
filo Moreira Garcez, 1.0 Oficial da Diretoria de Cadastro e

Patrimônio, foi, por áto n.o 1 de 2 de dezembro último do
Exm,o. Snr. Presidente da Camara Municipal, nomeado pa

ra exercer as funções de Secretário da Camara, resolve, por

êsse motivo, exonera-lo, do cargo que até 31 de dezembro

exercia na Prefeitura.

Palácio da Prefeitura Municipal de. Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em '8 de janeiro de 1936. •

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 5

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido e em

face das respectivas informações, resolve conceder, nos têr

mos do art. 267, letra a) do Regulamento Geral, á Dactiló

grafa da Diretoria de Contabilidade e Tesouro, Leontina

Artigas Brandão Proença, sessenta dias de licença para tra

tam,ent<;> de saúde,

Palácio, da Prefeitura Municipal de, Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 13 de janeiro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

"'"

ATO N.o 4

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PMANA, tendo em vista que o Serven

te da Diretoria de Contabilidade e Tesouro, João Guilher
me Pereira, foi por áto n.o 3, de 31 de dezembro, do Exmo.

Sr. Presidente da Camara Municipal, nomeado para exer

cer as funções de Porteiro-Servente da Camara, resolve,
por êsse motivo, exonera-lo do cargo que até aquela data

exercia na Prefeitura.

I
.<'

ATO N.O 6

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pela

Dactilógrafa da Secretaria da Prefeitura, Djanira Crespo,

e em face da certidão apresentada, pela qual se verifica ter

a mesma contraído nupcias em 30 de novemJJro do ano últi

mo com o sr. Egmar Rocha, resolve, mandar modificar o

seu nome para o de Djanita C. Rocha.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 20 de janeiro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
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ATO N.o 7

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITÍBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido e ten

do em vista as informações respectivas, resolve conceder

trinta dias de férias ao Guarda-Fiscal Raul Correia Pinto,

de acôrdo com o art. 257 do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

dó Estado dó Paraná, em 29 de janeiro ele 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito MUlJ.icipal

ATO N.o 8

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, tendo presente a,Lei nP 1, Or

çamento da Receita e da Despesa para 1936, resolve apro

var, a contar de 1.0 de janeiro em curso, o quadro do pes

soal que com êste baixa, para o que aproveita, conserva,
transfere e promove os funcionários do Municipio, como a

seguir se declara:

CAMARA MUNICIPAL

Secretaria

Teófilo Moreira Garcez

Aline da Cunha Braz

João Guilherme Pereira

Secretário....

Dactilógrafa . . . '.

Porteiro-Servente

PREFEITURA MUNICIPAL

Secretaria da Prefeitura

Lauro Schleder

Augusto Marques dos Santos

Djanira C. Rocha

Olivio Pereira de Andrade

Moacir Vitor Potier

Secretário .

2.° Oficial .

Dactilógrafa

Contínuo.

Servente .....
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Encarregado

Arquivista .

Arquivista.

Porteiro ..

Protocolo, Portaria e Arquivo

Angelo Scuissiatto

Abelardo :Reis Petra

Olegário Aires ele Arruda

;Julio Conceiçijo

�

CONSPLTORIA-TECNICA

Consultor-Técnico . . . Dr. Adriano Gustavo Goulin

Consultoria Juridica e Procuradoria Municipal

Consultor Juridico e

Procurador Municipal Dr. Artur Juvêncio Mendes

Contínuo . . . . . . ., Lauro Silva

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Gabinete

Dr. Nelson de Souza Pinto

M�rcedes Mendes de Morais
Diretor de �:Qgenharia

Dactnógraf� . . . . .

Assistente .

1.° Oficial .

1.° Oficial .

Dactilógrafo

Telefonista . .

Motorista.

Motorista.

Contínuo.

Contínuo.

Contínuo.

Secretaria

João Américo de Oliveira

Wilson Portugal Lobato

António Gomes

Albáno Cunha

Rosemira Pereira da Silva

Pedro Scuissiatto

Isidoro Mario Paul

João Batista Nunes

Ricardo Bigato

Manoel Ferreira de Miranda

Laboratório de Pesos e Medidas

Chefe de Laboratório . Valdemir da Costa. Lima

Ajudante . . . . . . . Inácio Lombardi
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DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

• Gabinete

Engenheiro-Diretor. Dr. Henrique Estrela Moreira

Engenheiro-Assitente Dr. Rafael Klier de Assunção

Chefe de Secção . . ., Manoel Teixeira Machado

Condutor Técnico . . . João Fagundes Barbosa

Fiscal de Obras . . . . Bernardino Cunha

Inspetoria de Limpeza Pública

César Conrado de Sousa

José Olinto dos Santos

José Tiradentes de Sousa

I"

Inspetor ..

Inspetor ..

Chefe de turma

DIRETORIA DE CADASTRO

Gabinete

Engenheiro Diretor ., Dr. Augusto Beltrão Perneta
Engenheiro Assisteq.te . Dr. João Pereira de Macedo

Secção de Cadastro

1.0 Oficial. . . . . .. Odilon Viana de Araujo

'Cartógrafo . ., . . .. Manlius Hehl Pereira de Melo
Auxiliar . . . . . " ., Gastão Marques da Silva
2.0 Oficial , António da 'Cunha Braz

3.0 Oficial , Cid Marcondes de 'Albuquerque

Desenhista de 2.a classe Frederico Sena Calderari

Fiscalização Geral de Veículos

Alcides Terézio de' Carvalho

Lafl:l.Íete Viana,

Brasilio Peri Moreira

Carmelo Neves

Durval França

Eduardo Neves

João Loiola, Pires

Zaro Ramos de Proença

DIRETORIA DE VIAÇÃO E SANEAMENTO

Gabinete

Dr. João de Macedo Sousa

Dr. Tob,ias Lacerda Gomes

Engenheiro Diretor .

Engenheiro Assitente

Pavimentação e Estra�a

Condutor Técnico .

Auxiliar ',I'écnicQ ....

Topógrafo . . . . . . .

Desenhista de 1.a classe

Feitor Geral.

Feitor

Feitor .

Feitor .

Chefe de turma

Mecanico Chefe

Ajudante

João Schleder Sobrinho

Frederico Kirchgassner

Romário Martins Junior

Valentim Maria de Freitas

Angelo Gottardi

Vitor Benl'lt<;>

João Bati�tq de ,Brito

António Br�ndalize

João Sezileski

Antonio Pa:p.tarola

João Francisco Vieira

Fiscal Geral

2�0 Oficial .

2.° Oficial

Inspetor

1I1spetor .

Inspetor.

Inspet<;>r .

PraticanteFiscalização de Iluminação Pública

Auxiliar . . . . . . ., Bernardo Correia

Conferente . . . . . ., José Paladino

Guarda Fiscal . . . . . Raul Costa

Guarda Linha . . . ., Albano Casagrande

Guarda Linha " ., Domingos Ferrante

Guarda Linha .... , Jubert Gomes Ferreira

DIRETORIA DE CONTABILIDADE E TESOURO

Gabinete

Roger Maravalhas

Violeta Maranhão

José Scuissiatto

Diretor . . . . . . .

Dactilógrafa Faturista

Contínuo.
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Contabilidade e Divida Ativa

Guarda Livros . . . .• Benedito da c.osta Coelho

Ajudante de Guarda

Livros ...

Cobrador . . .

Chefe de Receita . .

Ajudante . . . . . .

Ajudante . . . . . .

Escriturário.

Cobrador ..

Praticante

Praticante . .

Praticante ." .

Guarda .

Servente .

Tesoureiro . . . . .

Fiél .

Pagador . . . .

Ajudante . . . .

,-

Alvaro de Andrade

Argeu Loiola Pinho

Receita

Alfredo Pfeif£er

Lufrido da: Costa Cabral

Evaldo Weigert

Fernando de Lima

Nelson da Cunha Gomes

Emília Renot

Euclides Alves Vieira

Raul Kormann

João Raul BaumI

Vago

Tesouraria

Olavo Chagas Correia

Luiz Filipe de Andr�de

Pagadoria'

Amazonas de Souza Azevedo

Ildefonso Borba Cordeiro
'lll

INS�ETORIA DE RENDAS E FISCALIZAÇÃO

Gabinete

Carlos Antonio de Azevedó

Bento Dias de Grácia

Fioravante Garcez naarques

Vago

Francisco Lopes Vieira

Inspetor Geral .

2.° Oficial . . .

2.° Oficial . . . .

Dactilógrafa . . I •

Contínuo . . . ., .

,"

, I,

Assitente .

Fiscal de Matadouro

Fiscal Geral

Fiscal Geral . . . .

Fiscal Geral . . .'.
Ajudante de Fiscal
Ajudante de Fiscal

Guarda Fiscal

Guarda Fiscal

Guarda Fiscal

Guarda Fiscal

Guarda Fiscal

Guarda Fiscal

Guarda Fiscal

Guarda Fiscal

Guarda Fiscal

Guarda Fiscal

Guarda Fiscal

Guarda Fiscal

Guarda Fiscal

Guarda Fiscal

Guarda Fiscal

Guarda Fiscal

Guarda Fiscal

Guarda Fiscal .

Guarda :Fiscal .

Guarda Fiscal, .

Guarda Fiscal .

Guarda Fiscal

Guarda Fiscal .

Guarda Fiscal .

Contínuo . . . ; .
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Fiscalização

".
Artur Ribeiro de Macedo

Abilio Monteiro

Clodoaldo Portugal

Tito Pospissil

Artur Marques da Silva

Alvaro Luiz Picheth

Miguel Babi
Lutegardes Ferreira da Costa
Euclides José da Rosa

Pedro Gasparelo
Manoel Ribeiro de naacedo
Ildefonso Penaforte Marques

Gumercindo Gôdoi

Manoel Taborda Ribas
Godofredo R. de Assunção

Alvaro José da Costa
Francisco Grande

Davi da Rosa

Ubaldo 'Grácia

Ulisses José Ribeiro

Frederico Weiss

Valfrido Bueno Ferreira

Abilio Rodrigues dos Santos

Raul Correia Pinto

Artur Chaves Barros

Osvaldo Muniz,

Mario Libano Guimarães
Pedro Mainka
Benedito Correia de Freitas

Alberico Ribas

José Pereles

José dos Santos

"
,

.,

"
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Matadouro Municipal

. . ., Nicolau Cachenski

. . . . alio Weigert

Deposito de Inflamáveis

Vago

. . .. Manoel Otacilio da ..silva

Cemitérios

Administrador do Cemi-

tério Municipal ..... João Aguidà

Administrador do Cemi

tério da Agua Verde .

Guardião. .

Guardião . . . . . . . .

SERVIÇO SANITARIO MUNICIPAL

Gabinete

Dr. João Alfredo Blei Zornig

João Correia de Sousa Pinto

Leontina Artigas Br:andão de

Proença

Fiscalização Sanitária

Guarda Sanitário . .. Armando Ferreira de Oliveira

Guarda Sanitário. ., João de Siqueira

Guarda Sanitário . . .. Aleeste Ribas de Macedo

GUàrda Sanitário . . .. Verissimo dos Santos Ferreira

Guarda Sanitário . . .. Teófilo de Oliveira Camargo

Guarda Sanitário . . .. Eduardo Machado.

Guarda Sanitário . . .. Carlos Moritz

Matadouro Municipal

Dr. Leonidas Vicente de Castro

Bonifacio Siqueira

Administrador .

Ajudante ...

Administrador .

Ajudante ...

Inspetor Médico

2.o Oficial .

Dactilógrafa . .

Veterinário . . .

Guarda Sanitário
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Fiscal ....

Veterinário .

Matricula de animais

Carlos Weigert Filho

AntonJo Carlos de Araujo Moritz

�I.

ALMOXARIFADO

A1rnoxarife . . . . . . Romulino Requião

Ajudante . . . . . . .. Lourival Loureiro de Campos

Contínuo . . . . . . ., Reinaldo Mion

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado. do Para�á, em 31 de janeiro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito MunicipalJoão Zaniolo

Julio. Richter Filho

Avelino Pereira da Silva
----,.

"li'

ATO N.O 9

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
. DO ESTADO DO PARANA, nomeia Delbos Leodoro da

Silva para exercer o cargo de Servente da Diretoria de Con
tabilidade e Tesouro, percebendo Os vencimentos fixados

em lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de janeiro de 1936.

(a) JorgeL. Meissner

Pre£eitoMunicipal

,"

ATO N.o 10

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURJTIBA, CAPITAL

no ESTADO DO PARANA, tendo em vista as conclusões
do inquérito mandado instaurar por Portaria n.o 2 de 8 de
janiero último, resolve suspender o Escriturário da Direto

ria de Contabilidade e T�souro, Fernando de Lima, por no-



.,

-122'-
-123: -

venta dias, de acôrdo com a letra d) do, art. 1.0 do Decreto

n.O 29 de 25 de setembro de 1933 .
• ,. , j

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 3 qe fevereiro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito ,Municipal

ATO N.O 13

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPÍTAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido e na
forma do art. �68 do RegJllamento.,.Geral, resolve conceder
sessenta dias de licença para tratar de interesses particula
res ao 2.0 Oficial da Inspetoria de Rendas e Fiscalização,

Bento Dias de Grada �

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 3 de fevereiro de 1936.

(a.) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

",

f

'-

ATO N.O 11

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARAN,A.., atendendo ao requerido pelo

3.° Oficial do Almoxarifado, Lourival Loureiro' de Campos,

e em face das respectivas informações, resolve conceder-lhe

trinta dias de férias, de acôrdo' com o art. 257 do Regula

mento-Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal qe Curitiba, Cgpital

do Estado do Paraná, em 3 de fev�reiro de 193�.

(a) Jorge L. MeiSSnet

Prefeito Municipal

-

ATO N.O 14

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITI�A, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, resolve nomear o Engenheiro
Civil dr. Silas Pioli para exercer o cargo de Fiscal de Obras
da Diretoria de Edificações, do Departamento de Engenha
ria, percebendo os vencimentos fixados em lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 5 de fevereiro de 1936.

(a) Jorge L.Meissner

Prefeito Municipal I
\

I

'11

ATO N.O 12

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Diretor de Contabilidade e Tesouro, Roger Maravalhas, e

tendo em, vista as respectivas informações, resolve conce

der-lhe trinta dias de fér�as, de acôrdo com o art. 257 do Re

gu1<unento Geral.

Palácio da Prefeitura MUJ}icipal de Curitiba" Capital

do Estado do Paraná, em 3 qe fevereiro de 1938.

(a) Jorge L. Meissner

.Prefeito Municipgl

�

"'".ir

-

..-t.I�

ATO N:o 15

O PREFEITO MUNlCIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, resolve, de acôrdo com o art.
24:7 do Regulamento Geral, suspender preventivamente o
Dactilógrafo do Departamento de Engenharia, Albano

"

l
----.�=. "s
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Cunha, até solução do inquérito mandado instaurar por

Portaria n.a 16, de hoje datada.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estàdo do Paraná, em 5 de fevereiro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 16

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, atendendo ao requerido pelo

Porteiro Juljo Conceição, e em face das respectivas infor

mações, resolve conceder-lhe trinta dias de férias, de acôr

do com o art. 257 do Regulamento Geral.

Palácio (ia Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Para:Qá, em 20 de fevereiro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O'17

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO .pAEA,NA, resolve promover o Ajudante

de Guarda Livros, da Diretoria de Contabilidade e Tesou

r0., Alvaro de Andrade, ao cargo de Fiscal Geral do Guadro

Urbano, da Inspetoria de Rendas e Fiscalização.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 5 de março de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

f
,

,
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ATO N.O 18

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, resolve 'promover o Ajudante
de Pagador, da Diretoria de Contabilidade e Tesouro, TIde
fonso Borba Carneiro, ao cargo de. Ajudante de Guarda
Livros da mesma Diretoria.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do . Paraná, em 5 de março de 1936.

(a) Jorge L� Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 19

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, resolve aproveitar, do Quadro
Suplementar, o snr. Flávio Ribeiro para exercer o cargo de
Ajudante de Pagador da Diretoria de Contabilidade e Te
souro, percebendo os vencimentos fixados em lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital,
do Estado do Paraná, em 5 de março de 1936.

(a) Jorge L. 'Meissner

Prefeito Municipal-

<;lI>

ATO N.o 20

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARAN'A, resolve promover o Adminis
trador do Cemitério Municipal, João Aguida, ao cargo de
Administrador do Depósito de Inflamáveis.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em5 de março de 1936.

(a) Jorge L.Meissner

Prefeito Municipal
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ATO N.O 21

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve designar o Guarda

Fiscal Frederico Weiss para exercer interinamente o cargo

de Administrador do Cemitério Municipal, percebendo os

vencimentos fixados em lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do ,Paraná, em 5 de março de 1936,.

(a } Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

I ATO N.O 24

O PREFEITO MUNICIPAL DE'CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista o resultado do
inquérito mandado instaurar por, Portaria n.o 16 de 5 de
fevereiro do ano corrente, resolve, de acôrdo com o art. 233
do Regulamento Geral, suspender por noventa dias o Dac
tilógrafo do Departamento de Engenharia, Albano Cunha.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 12 de março de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

(.

�

ATO N.O 22

O PREFEITO' MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve designar o extranu

merário Lauro Feijó para exercer intetinamen,te o cargo ,de

Guarda Fiscal, percebendo os vencimentos fixados em lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 5 de março de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito MUIlicipal

ATO N.O 25

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ào que requereu a

Dactilógrafa do Serviço Sanitário Municipal, Leontina Ai
tigas Brandão de Proença, e. em face do atestado médico
apresentado, resolve conceder-lhe, em prorrQgação, trinta
dias de licença para tratamento de saúde, de é!-cç»;do com o

art. 267, l�tra a), do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 18 de março de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 23

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITlliA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Guarda Fiscal Euclides José da Rosa, e tendo f:!.m vista as

respectivas informações, resolve conceder-lhe trinta dias

de férias, de acôrdo com o art. 257 do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 6 de março de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

�

-ih

ATO N.O 26

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO .ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Contínuo da Consultoria Jurídica e Procuradoria Munici-

•...!.
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paI, Lauro Silva, e em face das respectivas informações, re

solve conceder-lhe trinta dias de férias de acôrdo com oart.

257 do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 14 de abril de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 27

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista o oficio n.o 70,

de 14 do corrente mês, da Inspetoria de Rendas e Fiscaliza

ção, resolve deixar sem efeito, daquela data em diante, o

Ato n.O 13, de 3 de fevereiro' do fluente ano, pelo qual ao

2.° Oficial ,Bento Dias de Grácia fôram concedidos sessenta

dias de licença, em gôzo da qual o referido funcionário en

trára em 27 do mesmo mês.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 16 de abril de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 28

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAí

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Cartógrafo da Diretoria do Cadastro, do Departamento de

Engenharia, Manlius Hehl Péreira de Melo, e em face das

respectivas informações, resolve conceder-lhe trinta dias de

férias, ge acôrdo com o art. 257 do Regulamento Geral.

- 129'-
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, eII\ 16 de abril de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

�I

ATO N.O 29

O PREFEITO MUNICIPAL pE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Praticante da Diretoria de Contabilidade e Tesouro, João
}{aul Bauml, e tendo em vista as respectivas informações,
resolve conceder-lhe trinta' dias de férias, de acôrdo com o
art. 257 do Regulamento GeraL

Palácio da Prefeitura J.\iunicipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 16 de abril de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
�

-

"I�

ATO N.O 30

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista o resultado do
concurso realizado em conformidade com o Edital n.o 2, de
3 de março último, da Secretaria da Prefeitura, resolve no
mear o classificado em primeiro lugar, Almenor Jardim
Silveira, para exercer o cargo de Dactilógrafo da Inspetoria
de Rendas e Fiscalização, percebendo os vencimentos fixa-

dos em lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 16 de abril d� 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

,
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ATO N.O 31

O PREFEITO MUNICIPAL DE' CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PMANA, atendendo ao requerido pelo

Guarda Sanitário Carlos Moritz, e em face das respectivas

informações, resolve conceder-lhe trinta dias de licença pa
ra tratamento de saúde, de acôrdo com a letra a) do art. 267

do Regulamento Geral, e a contar do dia 27 de março último.

Palácio da Pre�eitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 17 de a1;>ril de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

:�

�''..

.h-h
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ATO N.o 32

O PREFEITO MUNIClPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Ajudante da Secção de Receita, da Diretoria de Contabili

dade e Tesouro, Evaldo Weigert, e em face das respectivas

informações, resolve conceder-lhe trinta dias de férias, de

acôrdo com o art. 257 qo Regulamento Geral.

Paléicio da Pref�itura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Par:aná, em 25 de abril de. 1936 .

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 33

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA" CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Guarda Fiscal Euclides José da Rosa, e em face das respec

tivas informações, resolve conceder-lhe sessenta dias de li-

.;
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cença para tratamento de saúde, de acôrdo com a letra a)

do art. 267 do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 8 de maio de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 34:

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requ�rido pelo

Topógrafo do D�partamento de Engenharia, .Romário Mar

tins Junior, e em face das respectivas informações, resolve

conceder-lhe trinta dias de .férias, de acôrdo com o art. 257

do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 8 de maio de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

.....--..

ATO N.O 35

O PREFEITO MUNICIPA.L DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendQ ao requerido pelo

2.° Oficial da Diretoria de Cadastro, do Departamento de

Engenharia, Antonio da Cunha Braz, e em face do parecer

do snr. Consultor Juridico e Procurador Municipal no re

querimento n.o 1.425, de 20 de abril último, resolve conce

der-lhe, na conformidade do art. 12 da lei estadual n.O 2.737

de 31 de março de 1930, seis mêses' de licença para presta

ção do serviço militar, a contar do dia 1.0 do corrente mês.
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 11 de maio de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 36

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA; atendendo ao requerido pelo

Guardá Sanitário Eduardo Machado, e em fàce do 'parecer

do snr. Consultor Juridico e Procurador Municipal no re

querimento n.o 1547, de 28 dê 'abril último, resolve consi

dera-lo, na conformidade do art. 12 da lei estadual n.o 2.737

de 31 de março de 1930, licenciado enquanto estiver pres

tando o serviço militar, licença essa a contar do dià 2 do cor-

rente mês'. , .,}t�'i:; n(I�

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 11 de ma�o de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 37

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista a Portaria n.o

65, de hoje datada, resolve, nos termos do art. 247 do Regu

lamento Geral, suspender de suas funções, preventivamen

te, o Ajudante do Almoxarifado, Lourival Loureiro Cam

pos, até final solução do inquérito mandado instaurar pela

referida Portaria.

-133' -
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 15 de maio de 1936.

( a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

J"l'l.

-

"I ATO N.O 38

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Contínuo da Diretoria de Contabilidade e Tesouro, José
Scuissiatto, e tendo em vistl::l, as respectivas informações, re

solve conceder-lhe trinta dias de férias, de acôrdo com o

art. 257 do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 18 de maio de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

>t

ATO N.O 39

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Cobrador da Divida Ativa da Diretoria de Contabilidade e
Tesouro, Argeu Loiola Pinho, e em face das respectivas in

formações resolve conceder-lhe, nos têrmos do art. 257 do
Regulamento Geral, trinta dias de férias.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Capital do Estado do Paraná, em 18 de maio de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
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ATO N.o 40

O PREFEITO MUNICIPAL DECURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Arquivista da Secção de Protocolo, Portaria e Arquivo,
Abelardo dos Reis Petra, e tendo em vista as respectivas in
formações, resolve conceder-lhe trinta dias de férias, de
acôrdo com o art. 257 do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 20 de maio de 1936. '

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

Cobrador da Divida Ativa, Nelson Gomes, até a solução do
inquérito mandado instaurar por Portaria n.o 72, de hoje

datada..
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, �m 27 de maio de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

�

i
,

ATO N.O 43

O PREFEITO MVNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Guarda Fiscal Gumercindo Gadoi, e em face das respecti
vas informações, resolve conceder-lhe trinta dias de férias,
de acôrdo com o art. 257 do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal ;de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 29 de maio de 1936,

(�) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

I1

ATO N.O 4,1

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, t�ndo em vista o despacho exa
rado em o requerimento n.o 1.115 de 25 de março do cor
rente ano, resolve aproveitar Julio Richter Filho, atual
Guardião do Cemitério Municipal, para exercer o cargo de
2.0 Oficial da Inspetoria de Rendas e Fiscalização, perce

bendo os vencimentos fixados em rei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 27 de maio de 1936.

(a) JorgeL. Meissner

Pref�ito Municipal

� �'
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ATO N.o 44

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, em face do oficio n.o 39, de
ontem datado, em que a Diretoria de Contabilidade e Te
souro comunica o falecimento da Praticante Emilia Renot,
da mesma Diretoria, resolve considerar a extinta funcioná
ria desligada do quadro do pessoal da Prefeitura.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 29 de maio de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
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ATO N.o 42

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL,
DO ESTADO DO PARANA, resolve, de acôrdo com o art.

247 do Regulamento Geral, suspender preventivamente o

.j,



-136 -

ATO N.O 45

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, resolve nomear Maximo Di
Giorgio, classificado em 2.° lugar no concurso reàlizado em
março do corrente ano nesta Prefeitura, para exercer o car

go de Praticante da Diretoria de Contabilidade e Tesouro,
percebendo os vencimentos fixados em lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 29 de maio de 1936.

(a) Jorge' L. Meissner

Prefeito Municipal

v.

ATO N.o4()

O P�EFEITO MUNICIPAL DE CURITIEA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendenclo ao requerido pelo
1.° Oficial da Secretaria do Departamento de Engenharia,
Antonio Gomes, e el1l face das respectivas informações, re

solve conceder-lhe tri�ta dias de férias, de acôrdo com c
art. 257 do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba,. Capital
do Estado do Paraná, em 10 de junho de 1936,

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

'l'
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ATO N.o 47

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIB.A, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Condutor Técnico da Diretoria de Edificações do Departa

mento de Engenharia, João Fagundes Barbosa e em face

-!'�I.
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das respectivas informações, resolve conceder-lhe trinta

dias de férias, de acôrdo com o art. 257 do Regulamento

Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 10 de ,junho de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

P:refe�to. MunicipaJ

ATO N.o 48

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Condutor Técnico do Departamento de Engenharia, João

Schleder Sobrinho, e em face das respectivàs informações,

resolve conceder-lhe trinta' dias de férias, de acôrdo com o

art. 257 do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 10 de junho de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 49

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURI'rIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo presente as conclusões

do inquérito mandado instaurar por Portaria n.o 72 de 27

de maio último, resolve, de acôrdo com o art. 233, letra d),

do Regulamento Geral,' suspender de suas funções por trin

ta dias, o funcionário Nelson Gomes, Cobrador da Divida

Ativa, da Diretoria de Contabilidade e Tesouro.
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do, Paraná, em 15 de junho de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 52

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITI�A, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
2.0 Oficial da Secretaria da Prefeitura, Augusto Marques
dos Santos, e em face das respectivas informações, resolve
conceder-lhe trinta dias de férias', de acôrdo com o art. 257

do Regulamento Geral.

Palácio da "Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 16 de junho de 1936.

(a) Jorge L.Meíssner

Prefeito Municipal

"ç.c

ATO N.O 50

O PREFEITO MUNICIPAL PE CURITIBA, CAPITAL

DO EsrrADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Guarda da Diretoria de Contabilidade e Tesouro, João

Raul Bauml, e tendo em vista o laudo médico apresentado

resol.ve, de acôrdo com o art. 265, letra a), do Regulamento

Geral, conceder-lhe sessenta dias de licença para tra4l

mento de saúde.

,Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, ,em 15 de junho de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

""",I..,

ATON.O'53

O'PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
no ESTADO DO PARANA, em face do parecer do snr.

Procurador Municipal no inquérito mandado instaurar por

Portaria n.o 114 de 14 de setembro de 1935, resolve, de
acôrdo com o art. 251, letra c), do Regulamento Geral, exo
nerar de suas funções o Guarda Fiscal Osvaldo Muniz, em

virtude de haver fic,ado provada a sua culpa de referência
aos Jatos que deram motivo ao referido inquérito.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paranci, em 30 de junho de 1936.

(a) Jorge t. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 51

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, em face da comunicação por

oficio n.o 39, de 3 do corrente mês, do snr. Inspetor Médico

do Serviço Sanitário Municipal, resolve, na conformidade

do art. 251, letra a), do Regulamento Geral, exonerar de

suas funções, por abandono de cargo, o Guarda Sanitário

Carlos Moritz.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 15 de junho de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

�'i,
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ATO N.O 54

Ü'PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista. o parecer do
snr. Procurador Municipal no inquérito mandado instaurar
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por Portaria n.o 65, de 15' de maio último, resolve, de acôr

do com o art. 247, in-fine, do RegülamentQ Geral, mandar

restituir ao Ajudante do Almoxarifado, Lourival Loure4"o

de Campos, a parte dos vencimentos que deixou de perce
ber durânte a sua suspensão preventiva, de vez que contra
o mesmo funcionário nada ficou apurado.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 30 de ju�o de �936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ctivas informações, resolve conceder-lhe trinta dias de fé
rias, de acôrdo com o art. 257 do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 2 de julho de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

,r 'h

":

ATO N.O 57

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo �o requerido pelo
Continuo do Departamento de Engenharia, João Batista

Nunes, e em face das respectivas informações, resolve, con

ceder-lhe trinta dias de férias, de acordo com o art. 257 do
Regulamento Geral. .

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 2 de julho de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 55

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAP:rrAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo a9 requerido pelo
Engenheiro Diretor do Cadastro, dr. Augusto Beltrão Per

neta, e em face das respectivas informações, resolve conce

der-lhe trinta dias de férias, de acôrdo com o art. 257 do

Regulamento Geral.

Pal�cio da Prefeitura Municipal de C1Jritiba, Capital

do Estado do Paraná, em 2'de julho de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

lj
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.AI., ATO N.O 58

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, em face das informações lan
çadas no requerimento n.o 2.170 subscrito pelo Guarda
João Raul Bauml, da Diretoria de Contabilidade e Tesouro,

resolve deixar sem efeito, a contar do dia 23 de junho últi
mo, o Ato n.o 50 de 15 do citado mês, pelo qual haviam sido
concedidos sessenta dias de licença para tratamento de'
saúde ao funcionário em questão.

Itr'
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� 11ATO N.O 56

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Ajudante de Guarda Livros da Diretoria de Contabilidade

€: Tesouro, Ildefonso Borba Cordeiro, e em face das respe-
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Palácio da Prefeitura Munciipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 3 de julho de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

'Prefei.to Municipal

1"'"

ATO N.o61

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve aproveitar o extranu

merário Honorio José Bruno para exercer o cargo de Guar

da-Fiscal, percebendo os vencimentos fixados em lei.

Palácio da Prefeitura MunIcipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 13 de julho de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

..--

ATON.o59

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve promover o Servente
da Secretaria da Prefeitura, Moacir Vitor Potier, para exer
cer o cargo de Guarda Sanitário, percebendo os vencimen
tos fixaqos em lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Cur,itiba, Capital
do Estado do Paraná, em 13 de julho de 1�36.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

",.i

ATON.062

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO EStADO DO PARANA, resolve prorn,over.o Continuo

do Almoxa,ri£ado, Reinaldo Mion, para exercer o cargo de

Guarda Fiscal, percebendo os vencimentos fixados em lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 13, de julho de 1936 .

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 60

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve aproveitar o extranu

merário João de Deus Vidal para exercer o cargo de Guar

dião do Cemitério Municipal, percebendo os vencimentos
fixados, em lei.

Palácio da Prefeitura MunicipaÍ de Curitiba, Capital
do' Estado do Paraná, em 13 de julho de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

�I:
!

ATO N.o 63

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA,resolve aproveitar o extranu

merário Daniel Luiz para eX,ercer o cargo de Continuo do

Almoxarifado, percebendo os vencimentos fixados em lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 15 de julho de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
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ATON.O 64

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Guarda Fiscal Artur Chaves Barros, e em face das respec

tivas informações, resolve conceder-lhe trinta dias de férias,

de acôrdo com o art. 257 do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 22 de julho de 1936.

(a) Jorge L. Mei'ssner

Prefeito Municipal

�

"

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 22 de julho de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

J

�i ATO N.O 67

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Engenheiro Assistente da Diretoria de Edificações, do De
partamento de Engenharia, dr. Rafael Klier de Assunção,
e em face das respectivas, informações, resolve conceder-lhe
trinta dias de f�riàs, de acôrdo com o art. 257 do Regula-
mento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, e� 27 de jl,llho de 1937 .

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

II
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ATO N.O 65

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

2.0 Oficial Inácio Lombardi, do Laboratório de Pesos e Me

didas, do Departamento de Engenharia, e em face das res

pectivas informações, resolve conceder-lhe trinta dias' d'e
férias, de acôrdo com o art. 257 do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 22 de julho de 1936.

(a) Jorge L.Meissner

Prefeito Municipal

.�

11'
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ATO N.O 68

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA" tendo em vista o disposto pelo
art. 2.0 da Lei n.o 21, de 24 de junho último, e, mais, que a
Sociedade Cooperativa dos Fornecedores de Leite de Curi
tiba Ltda. "Usina Astra", por oficio de 27 do corrente, fez
a indicação de dois nomes para integrarem a comissão abai
xo, RESOLVE nomear, pela Prefeitura, os snrs. dr. Juvên
'cio Mendes - Consultor Juridico e Procurador Municipal,
àr. Adriano Gustavo Goulin - Consultor Técnico, e Roger
Maravalhás - Diretor de Contabilidade e Tesouro, e, pela

�l.,
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ATO N.O 66

, O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve aproveitar o extranu

merário Aristides Costa e Silva para exercer o cargo de

Servente da Secretaria da Prefeitura, percebendo os venci

mentos fixados em lei.
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'C:Usina Astral', os snrs. drsl Raul Péricles Carneiro de Sou
sa e Durval Ribeiro -. para constituirem à comissão que,
sob a presidência do dr. Artur Juvêncio Mendes, deverá
proceder á avaliação do ativo da "Usina Astral', elaboran
do-se, dos respectivos trabalhos, circunstanciado relatório.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de julho de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

'Prefeito Municipal

-

ATO N.o 69

O PREFEITO MÚNICIPAL DE CURITIBA, CAP�TAL
DO ESTADO DO PARANA, �tendendo ao reqqerido pelo
Guarda Fiscal da IlumJnação públíca e Particulàr, Raul
Costa, e em face daS respectivas informações, resolve con
ceder-lhe trinta dias de férias, de acôrdo com o art. 257 do
Hegulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 17 de agôsto de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

�..

ATO N.o 70

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao que requereu o
Inspetor de Veículos Carmelo Neves, e em face das respe
ctivas informações, resolve conceder;.lhe trinta dias de fé
rias, de acôrdo com o art. 257 do Regulamento Geral.

r' I.'
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palcáio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do. Estado do paraná, em 17 de agôsto de 1936.

(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

-
,ATON.o71

O pREFEITO MUNICIP,\LnE CtJR1TlBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao que requereu o
Fiscal da Matricula de Vacas, Carlas. Weiger! Filho, e em
face das respectivas in!onnàçÕes, resolve conceder-lhe trin
ta,dias de férias, de acôrdo .com o art. 257 do RegulaIUento-
Geral.palácio da Prefeituia Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do paraná, em 17 de agôsto de 1936.

, .

( a) Jorge L. Meissper
p�efeito Municipal t
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ATO N.O.72

O PREFEffO MUNICIPAL DE CURITlBA, CAPrrAL
DO ESTADO DO pARANA, atendendo ao que requereu a
Dactilógrafa do Departamento de Engenharia, MercedesMendes Morais, e tendo em vista as respectivas informações
resolve conceder-lhe trinta dias de férias, em conformidade
com o art. ?57 do Regulamento. Geral.jii.iácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 17 de agôsto de 1936.

(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal
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ATO N':o 73

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANÁ, atendendo ao requerido pelo

Veterinário Antonio Carlos de Araujo Moritz, e tendo em

vista as respectivas informações, resolve conceder-lhe trin

ta dias de férias, de acôrdo Com o art. 257 do Regulamento
Geral.

Palácio da Prefeitüra Municipal de Curitiba, Capital

do' Estado do Paraná, em 29 de agôsto de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

"
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ATQN.O 74

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA,. CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, atendendo ao requerido pelo

Guarda Fiscal Ubaldo Grácia, e em. face das respectivas in

formações, resolve conceder-lhe trinta dias de férias, de

acôrdo com o art. 257 do Regulamento-Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 29 de agôsto de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

r.
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ATO N.O 75

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, atendendo ao requerido pelo

Motorista Pedro Scuissiatto, e em face das respectivas in

formações, resolve conceder-lhe trinta dias de férias, de

acôrdo com o art. 257 do Regulamento Geral.
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, elll 29 de agôsto de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

.

I

I i

ATON.O 76

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANÁ, atendendo ao que requereu o

Guarda Fiscal José Pereles, da Inspetoria de Rendas e Fis
calização, e tendo em vista as respectivas informações, re
solve conceder.,lhe sessenta dias de licença para tratamento
de interesses privados, de acôrdo com o art. 268 do Regu

lamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 10 de $etembro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.o 77

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANÁ, atendendo ao requerido pela
Dactilógrafa-Faturista Violeta Maranhão, da Diretoria de
Contabilidade e Tesouro, e tendo em vista as respectivas
informações, resolve conceder-lhe trinta dias de férias de
acô.rdo com o art. 257 do Regulamento Ger�al.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
rio Estado do Paraná, em 12 de setembro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
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ATO N.O 78

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Engenheiro Assistente <ia Diretoria do Cadastro, dr. João

Pereira de Macedo, e em face das respectivas informações

resolve conceder-lhe trinta dias de férias, de acôrdo com o

art. 257 do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em,15 de setembro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito ly,[�nicipal

)1
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ATO N.O 79

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Chefe do LaboratórIo de Pesos e Medidas, Valdemir Costa

Lima, e em face das respectivas informações, resolve conce

der-lhe trinta dias de férias, de acôrdo com o art. 257 do

Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitul,'a Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 15 de setembro de 1936,.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

�t, i,� ,
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ATO N.O 80

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao que requereu o

Inspetor da Fiscalização Geral de Veículos, Durval França,

� ,lI".
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e em face das respectivas informações, resolve conceder-lhe
trinta dias de férias, de acôrdo com o art, 257 do Regula-
mento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 19 de setembro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

PrefeÍto Municipal

ATO N.o 81

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA" atendendo ao que requereu o
2.0 Oficial da Secretaria da Prefeitura, Augusto Marques
dos Santós, e em face do atestado médico apresentado, re
solve, de ácôrdo com o art. 267, letra a), do Regulamento
Geral, conceder-lhe 30 dias de licença para tratametlto de
saúde.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
ào Estado do Paraná, em 22 de setembro de 1938.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municip'al
,/

�-

ATON.O 82

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DÓ pARANA, na conformidade do Decreto
n.o 35, desta data, resolve organizar as Comissões que de
verao proceder ao lançamento e escrituração de impostos e
taxas municipais pàra o exercício financeiro de 1937, para
o que faz as seguintes designações:

(,I i
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1) - Comissão tló imposto de licença ,lo rocio, inclusive Afe

rição de P.esos e Medidas:

a) - Clodoaldo Portugal e Pedro Gasparelo,

b) -. Manoel Taborda -Ribas e Ubaldo Grácia;

2) - Comissão do Imposto Suburbano:

João Américo de Oliveira, Wilson Portugal Lobato e

Manlius Hehl Pereira de Melo;

3) - Comissão do Imposto de Licença do Guadro Urbano,

inclusive P.ublicidade e Aferição de Pesos e Medidas:

a) -.Alvaro Luiz Picheth e Manoel Teixeira Machado,

b) Tito Pospissil e Lu£rido da Costa Cabral;

4) - Comissão do Imposto sôbre Terrenos sem Edificação,
Casas sem platibanda ou em ruinas, frentes não re

gulamente muradas, guias sem passeio e taxa de

calçamento:

Alvaro de Andrade e Amazonas de Sousa Azevedo;

5) - Comissão do Imposto Predial e Taxa de Limpeza

Particular:

a) - Dr. João de Macedo Sousa, Antonio Gomes e

Valdemir Costa Lima,

b) - Dr. Ra£ael Klier de Assunção, dr. Silas Pioli e

Odilon Viana de Araujo;

6) - Comissão de Escrituração dos Lançameptos de im

postos e Taxas:

Roger Maravalhas, Lauro Schleder, Luiz F. de Andra
de, Ilde£onso Borba Cordeiro, Argeu Loiola Pinho, Angelo
Scuissiatto e Fernando de Lima.
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Para os serviços de lançamento e escrituração que de
verão ter inicio imediatamente e estar concluidos até o dia
15 de dezembro vindouro, ficam adotadas as seguintes ins-

truções:
1) _ As Comissões de lançamento trabalharão cõm

prejuizo do expediente da Prefeitura e a de escrituração fa
rá o respectivo serviço normalmente das 7 ás 11 horas da
manhã.2) _ Todos os talões de avisos de lançamentos terão
suas folhas originais com numeração impressa em ordem
crescente, repetida, entretanto, nas respectivas 2.as e 3.as
vias, e serão entregues ás Comissões de lançamentos depois
de lavrado o termo de abertura pela Inspetoria de Rendas
e Fiscalização, que tambem lavrará o termo de encerra
mento, depois de, utilizados pelas Comissões.

3) _ Os lançamentos serão feitos em três vias, deven-
do a primeira ser entregu� ao contribuinte, a segunda á
Inspetoria de Rendas e Fiscalização, ficando a terce�ra em
poder das Comissões para documentação e informação dos
recursos porventura interpostos ao Prefeito.

4) _ As Comissões deverão deixar na terceira via do
lançamento, claramente especificado o valor locativo do
prédio ou das partes que o compuserem.

5) _ As segundas vias de que trata a alinea 3) deve-
rão ser encaminhadas diariamente ao snr. Inspetor de Ren
das e Fiscalização que imediatamente encaminhará á Dire
toria de Contabilidade e Tesouro, afim de que os lança
mentos de um dia sejam escriturados no dia seguinte.

6) _ Os talões não deverão conter nem emendas nem
rasuras, sendo, preenchidos com algarismos claros e sendo
Do assinatura da Comissão bem legivel. Pequenas correções
serão toleradas, uma vez ressalvadas com a assinatura da
Comissão.
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7) - Sob pretexto nenhum, poderão ser arrancadas

folhas dos talões, as quais, todavia, podetão ser canceladas,

sendo isso declarado expressamente nos termós de encer

ramento do talonário.

8) - Em caso de extravio do aviso de lançamento; será

fornecida cópia ao contribuinte, gratuitamente.

9) - A Comissão de escrituração trabalhará sob a

orientação diréta do snr. Diretor de Contabilidade e Tesou

ro que dirigirá todo q serviço de escritório.

10) - As Comissões por êste Ato designadas terão
direito á gratificação especial que fôr fixada na Lei Orça

mentária para 1937, a qual será distribuida entre os seus
membros em partes iguais.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

cio Estado do Paraná, em 24 de setembro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ÁTON.O 83

O PREFEITO MUNICIPAL E>E CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO nO PARANA, tendo presente o oficio'n.o 929,

de 23 do corrente, em que o snr. Diretor dó Departamento

de Engenharia comunica que suspendeu de suas funções,
por quinze dias, o' Dactilógrafo Albano 'Cunha, por haver

o mesmo se recusado a executar serviços que lhe distribui

ra, resolve confirmar a suspensão imposta ao aludido fun�

cionário de acôrdo com oart. 249, inciso c), do Regulamento

Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 30 de setembro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

\i'l
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ÁTON.O 84

O PREFEItO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Contínuo da Inspetoria de Rendas e Fiscalização, José dos
Santos, e em face das respeétivas informações, resolve con
ceder-lhe 30 dias de férias, de acôrdo com o art. 257 do
Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 30 de setembro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

Á I'�

ÁTO N.o85

b PREFEITO'MUNICIPAL pE CURITIBA, CAPITAL
DO ,ESTADO DO PAR1\.NA, atendendo ao que requereu o
2.0 bficiatdo Laboratório de Pesos e Medidas, Inácio Lom
bardi, e tendo em vista o atestado médico apresentado e as
r�spectivas informações, resolve conceder-lhe, de acôrdo
com o art. 267 letra a) q.o Regulamento Geral, 90 (noven
ta) dias de licença para tratam;nto de saúde.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capltal
do Estado do Paraná, em 30 de setembro de 1936.

(a) Jorge L.l\Jeissner

Prefeito Municipal

II
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v. I�.. ÁTO N.o 86

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PAR�A, tendo em vista que no dia 11
do corrente mês ocorreu nesta capital o falecimento do sr.
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Tito Pospissil, Fiscal Ger�l do Quadro Urbano, resolve, por

esse motivo, desligá-lo do quadro de funcionários d�sta Pre
feitura.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, CapItal

do Estaq,o do Paraná, em 21 de outubro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

:í I t
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ATO N.O 87

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPIT1\L

DO ESTADO DO PARANÁ, atendendo ao requerido pelo

Guarda Sanitário Teófilo de Oliveira Camargo, e tendo em

vista as respectivas informações, resolve conceder-lhe trin

ta dias de férias de acôrdo com o art. 257 do Regulamento
Geral.

Palácio dá Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 22 de outubro de 1936. .

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

-

ATO N.O 88

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, resolve promover o Ajudante

de Fiscal Geral Alváro Luiz Picheth ao cargo de Fiscal
Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 26 de outubro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
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ATO N.089

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO E,STADO DO PARANÁ, resolve promover o Adminis
trador do Depósito de In£lamaveis João Aguida ao cargo de
Ajudante de Fiscal Geral.

Palácio da prefe�tura Mu�icipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 26 de outubro de 1936'.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

--
ATO N.o 90

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
no ESTADn DO PARANÁ, resolve promover o Encarre
gado da Secção de Protocolo, Portaria e Arquivo Angelo
Scuissiatto ao cargo de Administrador do Depósito de In-
flamaveis.

Palácio da Prefeitl,lra Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 26 de outubro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 91

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANÁ, resolve d'esignar o 2�o Oficial
Brasílio Peri Moreira, da Fiscalização Geral de Veículós,
do Departamento de Engenharia, para e?,ercer o cargo de
Encarregado da Secção de Protocolo, Portaria, e Arquivo.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 26 de outubro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
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ATO N.O 92

O PREFEITO MUNIÇIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

pO ESTADO! DO PARANÁ,. resolve aproveitar <O extranu

�erário Domingos Barberi para exercer o cargo de ql,l�rda

Linhas, da Fiscalização de TIuminação Pública, da Diretoria

de Viação e Saneamento, percebendo os vencimentos fixa

dos em lei.

I

,I

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 26 de outubro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 93

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, atendendo ao que requereu o

Inspetor Eduardo Neves, da Fiscalização Geral de Veícu

los, e em, face dasl respectivÇls informações, resolve conce

der-lhe, trinta dias de féria�, de ,acôrdo com Qart. 257 do
RegulaIPento 'Geral.

f,'
\� �,�,>

Palácio da Prefeitura MunicipaJ de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 6 de novembro de 1936.

tl�_ _ __::Y_ .�
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"�o(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
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ATO N.O 94

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANÁ, exonera, a pedido, o sr. Alme
nor Jardim Silveira do cargo de Dactilógrafo da Inspetoria
de Rendas e Fiscalização.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 14 de novembro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 9!$

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO �STADO DO PARANÁ, atendendo ao requerido pelo
Feitor João Batista de Brito, e tendo em vista as respectivas
informações, resolve conceder-lhe trinta dias de férias na
conformidade do art. 257 do Regl,lJamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital'
do Estado do Paraná, em 23 de novembro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

v

---'

ATON.O 96

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANÁ, atendendo em parte ao reque

rido pelo Dactilógrafo do Departamento de Engenharia Al
bano Cunha, e tendo em vista o vencido no processado sob

I.
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n.o 3.245 do fluente ano, resolve, de acôrdo com o art. 267,
letra a), do Regulamento Geral, conceder-lhe, a contar de
12 de novembro último, trinta ,dias de Iiceq.ça para trata
mento de saúde.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 4 dezembro de 1936,

(a ) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 97

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Contínuo Ricardo Bigato, do Departamento de Engenharia,
e em face das respectivas informações, resolve conceder,.
lhe trinta dias de férias de acôr,do çom o art. 257 do Regu,.
lamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do, Estado do Paraná, erp. 4 de dezembro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.o 98

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Guarda Sanitário Verissimo dos Santos Ferreira, do Serviço
Sanitário Municipal, e em face das respectivas informações, .
resolve conceder-lhe. trinta dias de férias de acôrdo com o
art. 257 do Regulamento Geral.

'fil
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado. do Paraná, em 4 de dezembro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito MunicipaÍ

i'

ATO N.O 99

O' PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao que requereu o

Guarda Sanitário Municipal, ArJIl.ando Ferreira de Oliveira
e em face das respectivas inforlllações, resolve conceder-lhe
trinta dias de férias, na conformidade do art. 257 do Regu

lamento Geral.

Palácio da Prefeiturà Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 7 de dezern.bro� de 1936.

.

(a}.Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

!,I

ÁTO N.ô ioó'

O PREFEITO MUNIÇIPAL DE CU�UTIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao que requereu o

2.0 Oficial Julio RicÍlter Filho, da Inspetoria de Rendas e
Fiscalização, e tendo em vista as respectivas informações,

resolve, de acôrdo com (j art, 257 do Regulamento-Geral

conceder-lhe trinta dias de férias.,

Palácio da Prefeitura +Wunicipal de Curitiba, Capital
do Estado do' 'Paraná, em 16 de dezembro de 1936 .

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

FI
�,

I
li

li

I

'I I
•,,1



'�í
I

...;::A_-';:;;:�,;:"_"""""=-_,,,,,

"11

'"

-162 - -163-

ATO N.O 101

O PREFEITO MUNIClpAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTAPO DO PAR.t\NA, atendendo ao que requereu o

Guarda Fiscal Reinaldo Mion, da Inspetoria de Rendas e

Fiscalização, e tendo em vista as respectivas informações

resolve, de acôrdo com o art. 257 do Regulamento Geral,

conceder-lhe trinta dias de férias.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

40 Éstado do Paraná, em 16 de dezembro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

•
�"

:� �

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em. 30 de dezembro de 1936,

(a) Jorge L. Meissnel'

PrefeÍto Municipal
�.

1\"
ATO N.O 104

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADOcDO PARANA, atendendo ao que requereu o

1.0 Oficial Odilon Viana de Araujo, da Diretoriá, do Cadas

tro, do Departamento de Engenharia, e tendo em vista as

respectivas informações, resolve conceder-lhe trinta dias

de férias, na conformidade do art. 257 do Regulamento

Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 102

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTAOO DO PARANA, atendendo ao que requereu o

Guarda Sanitário Municipal, Alceste Macedo e tendo em

'Vista as respectivas infqr!llações, resolve, de acôrdo com o

art. 257 do Regulamento Geral, conceder-lhe trinta dias de

férias.

Palácio da Prefeitura lVIu1J.icipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 16 de dezembro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
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ÁTO N.o 105

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, àtenaendo ao que requereu o

Auxiliar Gastão Marques da Silva, da Diretoria do Cadas

tro, do Departamento de Engenharia, resolve, nos têrmos

do art. 257 do Regulamento Geral, conceder-lhe trinta dias

de férias, em face das respectivas informações.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ÁTO N.o 103

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao que requereu a

Dactilógrafa da Secretaria da Prefeitura, Djanira C. Rocha,

e tendo em vista as respectivas informações, resolve conce
der-lhe trinta dias de férias, de acôrdo com o art. 257 do

Regulamento Geral.
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ATO N.O 106

O PREFEiTO MUNICípP1.L DE CURITIBA, CAPITÁL

DO ESTADO DO PARANA,atendendó ao requerido pelo

Desenhista de 2.a Classe, Frederico Sena Calderari,da Dire

toria do Cadastro do Departamento de Engenharia,. e em
face das respectivas informações, resolve conceder-lhe trin

ta dias de férias, nos termos âó ârt. 257 do Regulamento

Geral.

Palácio dã Prefeitura MUllicipa1 d'e Curitiba, Capital
do Estado' do Paraná, em 31 de dezembro de í936l�

LEIS de 1936

Lei n.O 1 - Orçando a Receita e fixando a Despesa para o exercicio

financeiro de 1936 . o o o .. o' .. . o o o o' •. . o o o . o -.. 3

Lei n.o 2 - Transferindo para o Estado a administração e custeio da

Guarda Civica e os serviços d� inspeção e fiscalização

ção do transito .. o' o' o. .. o. o. o' . o . o . o . o .. o' 20

Lei noo 3 - Abringo crédito para pagamento dos funcionários da

Secretaria da Camara .. .. .. .. .. 'o .. o. o o .. .... 21

Lei IJ,.o 4 - Abrindo crédito par;:l pagamento da representação aos

Vereadores o o . o o o . o o o .. . o o' •. .• •. o o ., •• •• 22

Lei n.o 5.,... Fixando dia de descanso aos Açouiueiros •• o o ., .. o. 23
Lei n.o 6 '- Concedendo isenção de impostos á Sociedade Cooperativa

de Responsabilidade I,irntd. "União de Socorros e de Con

sumo dos Ferroviários" ._. .. .. .. .. .. .. .. .. .. •• 23

Lei n.o 7 - Concedendo subvenção á Escola de Desenho e Pintura

"Alfredo Andersen" .. .. o' .. .. o. .. .. .. .• . o •• 24'

Lei n.o 8 - Creando quatro EscoJas Rurais no Municipio .. .. .. . o 25

Lei n.o 9 - Autorizando o Prefeito a construir o Palácio de Educação

e Cultura, .0 •.•••••• " o, .•.... o' o, .. .• .•.• 29

Lei n.e 10 - Creando o Conselho de Contribuintes do Municipio • o .• 31

Lei n.o 11 - Coptando tempo de serviço de funcionários que penna-

- neceram afastados ilegalmente do serviço .. .. .'- •• .• 33
Lei n.e 12 - Autorizando o Prefeito a dispensar do imposto Predial as

edificações classificadas em concurso sobre estética e

higiene .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 34

Lei n.o 13 - Autorizando o Executivo a regular o comécio e fiscali-

zação do pão o o o' o. o o o o o, o. . o o' . o .• . o •. .. .. 35

Lei n.o 14 '- Autorizando o Prefeito a estudar um plano de financia-

mento para as obras de urbanização .. .• .. ., •. .• o' 36

Lei n.e 15 - Fazendo cessão de terrêno á dona Maria Sabatella ... , 36

Lei n.o 16 - Fazendo cessão de terreno ao Clube Curitibano . o ., •• 37

Lei noe 17 - Autorizando o Prefeito a fazer um empréstimo á Socieda-

de Cooperativa "Astra" .. .. .. o. .. .. .. •• •• •• •• 38

(à >' Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
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Lei n.o 18 - Autorizando o Executivo a transferir uma área de terre-

no á Francisco José Fernandes e seus filhos .. .. .. .. 40

Lei n.o 19 - Fixando os impostos que incidem sobre cinemas .. .. ., 41

Lei n.o 20 - Concedendo isenção de impostos ao Graciosa Country Club 42

'.Lei n.o 21 - Autorizando o Executivo a adquirir por compra o acêrvo

.da Uzina "Astra" .. .. .. .. .. .. .. .. .. " .. .. .. 43

Lei n.o 2? - Autorizando o Executivo a adquirir um terreno para

construir o Depósito de Inflamáveis .. .. .. .. .. .. .. 44

;Lei n.o 23 - Dispondo sobre a fabricação e pesos do pão .. .. .. .. 45

Lei n.o 24 - AutOJ:izando o Executivo a contrair um empr�o de

10.000:000$000 na Caixa Económica .. .. .. .. .. .. .. 46

Lei n.o 25 - Dispondo sobre a cobrança da contribuição de melhoria 48
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Ato n.o 78 - Concedendo férias ao funcionário Dr. João Pereira de

Macedo " .. ',' .. ., .. .. .. .. ., .. .. .. .. .. ..

Ato n.o 79 - Concedendo férias ao funcionário Valdemir Costa Lima ..

Ato n.O 80.,-- Concedendo férias ao furicionário Durval França .. ., ..

Ãto n.o 81 - Concedendo férias ao funcionário Augusto Marques dos

Santos .. .. .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. •. .. ..

Ato n.o 82 - Nomeando os membros das Comissões de Lançameritos

Ato n.o 83 - Confirmando a suspensão do funcionário AÍbano Cunha ..

Ato n.O 84 - Concedendo férias ao funcionário José dos Santos , ..

Ãto n.o 85 - Concedendo licença ao funcionário Inácio Lombardi .
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Ato n.o 101 - Çoncedendo férias ao funcionário Reinaldo Mion ..

Ato n;o l<l2 - Concedendo férias ao funcionário Alceste Macedo ....

Ato n.o 103 - Concedendo férias á funcionária Djafiira C. Rocha .•

Ato n.O- 10jl - Concedendo férias ao funcionário Odilon Viana de Araujo

Ato n.o 105 - Concedendo férias ao funcionário Gastão Marques da Silva

Ato n.O 106 - Concedendo férias ao funcionário Frederico Sena Cal-

derari ., .. .. .. .. .. .. .. .. .. .• .. .. ., .. .. ..
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