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DECRETO N.o 1

l

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

PQ ESTADO DO PARANA, afim- de regularmente encer
rar a escrituração do exercicio financeiro de 1934, e em fa

ce do que preceitua o Decreto do Governo Provisório sob
D.O 20.348, art. 13.°, alinea I, de 29 de agôsto de 1931,
DECRETA:

Art. 1.0 - Fica aberto o credito suplementar de

803:0UO$OOO (oitocentos e três contos de réis), ás seguintes

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

de Rendas e Fiscalização, 15:000$000 (quinze contos de
réis),_ á 14.a - Serviço de Beneficência, S-:OOO$OOO (oito

contos de réis), á 16.a -- Condução de Carnes, 6:000$000
(seis contos de réis), á 21.a -- Despesas Eventuais, .....

21:000$000 (vinte e quatro contos de réis), e á 22.a 
Ob.ras Públicas, 750:000$000 (setecentos e cinéoehta con

tode 'réis) para serem por le escriturados os excessos ve

rificados nas referidas verbas .

....

Art. 2.° - Rêvogam-se as disposiões em contrário.

'I

I
I
,
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Palácio da Preefitura Municipal de "Curitiba, Capitál
do Estado do Paraná, em 11 de janeiro de 1935.

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

(a) Jorge L. Meissner

(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 3

DECRETO N.o 2

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADObO PARANA,considerando qUê em 12 do
corrente mês, com a posse do Exmo. Snr. Governador se

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido em
petição sob h.O 3.693 de 5 de dezembro de 1934, e em face
do laudo de inspeção de saúde n.O 512 da Diretoria Geral

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;

de Saúde Pública do Estado, e do parecer dó snr. Consul
tor Juridico 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 inÇltividade de 10:560$000 (dez contos, qui
nhentos e sessenta mil réis) .

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 dQ Ba
lanço do Exercicio de 1934 coincidirá com o termino da pro

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 14 de janeiro de 1935.
(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ficua. admini&tração do Exmo. Snr. Interventor lfederál;

considerando que nenhum inconveniente advirá do re
ferido encE;!rramento, permitindo ao contrário uma exata

DECRETO N.o 4

prestação de contas da atual administração municipal,

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DECRETA:

DO ESTADO DO PARANA,

Art. 1.0 - Fica a Diretoria de Contabilidade e Tesou;ro
autorizada a encerrar nesta data o Balanço Geral desta
Prefeitura e o Balanço de Receita e Despesa do Exercicio
de 1934."

DECRETA:

,Art. único - Passa a denominar-se Domingos Nasci
mento a atual rua Emiliano Perneta; revogadas as disposi
ções em contrário.

.:::

Art. 2.° -'.Revogam-se as disP9.siçõesem contrário.

..

r
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

considerando que a designação Primeiro de Março foi
substituida pela de um sacerdote paranaense dos mais dig

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

nos;

considerando que com mais forte razão a rememora
ção feita com o toponimico Aquidaban deve ser retirada de

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

nossas ruas;

considerando que n,a via daquele nome se encontra
uma escola profissional de professores;
considerando que Curitiba deve ao poeta Emiliano
Perneta uma homenagem condigna de- seu talento e dos

DECRETO N.o 5

serviços prestados á sua terra;

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

considerando que ele foi catedratico de português du

DO ESTADO DO PARANA, considerando que, no ano pas

I

r
Ir

I

rante muitos anos na Escolã Nõrmal;

sado foi firmado um convênio entre a Argentina e o Bra
sil para eliminação de passagens referentes a episodiºs

considerando finalmente, que, neste sentido o Centro

de Letras do Paraná, por sua Diretoria sugeriu a esta Pre
eitura fosse dado a uma das ruas do Quadro Urbano o no

guerreiros de livros didáticos destinados ás escolas dessas
duas nações;

me do ilustre poeta;

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;

DECRETA:

Art. 1.° - A atual rua Aquidaban passa a sedenomi
nar Emiliano Perneta.
Art. 2.° - Revogam-se as disposições em contrário.

considerando que no decurso da guerra do Paraguai o

entusiasmo nacional se incandesceu excitado por fátos vis

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

tos atravez das paixões de momento, e por isso se multipli
caram homenagens, não raro concretizadas em duas e mais

(a) Jorge L. Meissner

ao mesmo sucesso;

Prefeito Municipal

considerando que á duas ruas desta Capital foram dados
os nomes de 1.° de março e Aquidaban, ambos relembrando
o fim da guerra - aquele de modo geral e este de modo
particular - assinalando a :{norte do marechal Solano Lo

DECRETO N.o 6

pes;

considerando que -a denominação- Aquidaban recorda
um eplsodio positivamente lamentável para as tradições de

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

generosidade e bravura do glorioso exercito nacional;

operário Ernesto Bino, e em face da justificação anexa á pe-

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

I-

-9--

-8tição n.o 441, de 28 de janeiro do corren.te ano, e do respe
ctivo pareceI,' do snr. Consultor Juridico e. Procurador Mu
nicipal, resolve proceder á contagem do tempo em que o re
ferido operário prestou serviçoa 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 _êuritib, Capital
do Estado do Paraná, em 12 de fevereiro de 1935.

Albano Casagrande - 1 (Wn) ano, 1 (um) mês e 24
(vinte e quatro) dias;

Leontina ArtigasBrandão de Proença
anos, 7 (sete) mêses e 3 (três) dias;
Jubert Ferreira da Costa - 5
(dezoito) dias;

-

(cinco)

12 ( doze)
mêses e 18

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

(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 7

DECRETO N.o 8

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 fl,ln,
cionários transferidos para esta Prefeitura por força do re
ferido decreto, resolve mandar contar, para todo os efeitos
legais, o tempo de serviço que QS mesmos prestaram ao Es
tado a saber:
Dr. João Pereira de Macedo -.8 (oito) anos, 7 (sete)
mêses e 11 (onze) dias;

J<?sé Paladino

- 6 (seis) anos, -g (oito) mêses e 11

(onze) dias;

sultivo do Estàdo,
DECRETA:

Art. 1.0 - As Companhias, emprezas ou firmas que,
de acõrdo com o decreto feeral n. o 24.195 de 4 de maio' de

1934, se organizarem, no Municipio, dentro de cinco anos,
para exploração 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.

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) diqs;
.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista o parecer n.o
759 de 2 de fevereiro de 193'5 do Egrégio Conselho Con

.

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

Palácio da Prefeitura Municipal. de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 21 de março de 1935.,
{a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

-10-
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DECRETO N.o 9

DECRETO N.o 11

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITmA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atep.dendo ao requerido pelo
operário Ernesto Bino, e em face do laudo de inspeção de
saúde sôb n.o 284, da Diretoria Geral de Saúde Pública do

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, nos têrmos do artigo 14 do

Estado, do parecer do snr. Procurador Municipal e calculo
procedido pela Diretoria de Contabilidade e Tesouro, re

solve, de acôrdo com o art. 283 do Regulame:p.to' 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

ào Estado do Paraná, em 9 de abril de 1935.
(a ) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

Decreto n.o 27 de 21.de setembro de 1928,
DECRETA:

Art. 1.0 - Ficam aprovados o plano elaborado pelo
Departamento de Engenharia para a rua Pre1?idente 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
com o plano referido no presente dcreto.
Art. 2.° -' Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
I)ECRETO 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 vencido
no processado sob n.o 290, de 17 de janeiro do corrente a;no,
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 1 :Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

do Estado do Paraná, em 26 de abril de 1935.
(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 12

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITmA, CÀPITAL
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,
DECRET A:

Artigo único - Ficam aprovados o plano geral da rua
Angelo Sampaio entre a avenida Siqueira Campos e a ala-

j
-12-

-13-

meda Vicente Machado segundo ,a planta e o perfil elabora
do.s pelo Departamento de Engenharia, nesta data rubrica

DECRETO N.o 14

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

I

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista o que determi

tos e setecentos e trinta e sete mil réis) para a execuço das
obras de sua pavimentação; revogadas as disposições em

I
1

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

r.ontrário.

I

DECRETA:

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

dó Estado do Paraná, em 26 de abril de 1935.
(a ) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DCJtETO N.O 13
I

I

\

I

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, em face do que estabelece o
artigo 14 do Decreto h.o 27 de 21 de setembro de 1928,

I

f

Artigo único - E' aprovado. o orçamento de Rs.
35:204$000 (trinta e cinco contos, duzentos e quatro mil
reis) para a substituição do calçamento á rua Visconde de
Nacar entre as ruas Emiliano Perneta e Comendador Arau

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

DECRETA:

I

Artigo único - Ficam aprovados o plano organizado

pelo Departamento de Engenharia para a avenida General

Carneiro entre as ruas Qu.inze de Novembro e Conselheiro
Araujo constante da planta  doperfil 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

contrári..

DECRETO N.o 15
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

Palácio da Prefeitura Munícipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 29_de ab:ril de 1935.
(a ) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

pelo Departamento de Engenharia para a rua dr. Faivre en
tre as ruas 15 de Novembro e, Conselheiro Araujo constan

te da planta e do perfil 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.

,..,.15,=
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Art. 3.° - O art. 282" dó mencionado Regulamento,
terá a seguinte redação:

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

Art. 282 - A aposentadoria será concedida aos fu:t;l

(a ) Jorge L. Meissner

cionários municipais, com vencimentos integrais aos que

Prefeito Municipal

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 exercício;

DECRETO N.o 16

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

com ordenado por inteiro acrescido da quarta parte dos

DO ESTADO DOPARANA, tendo em vista o disposto nos

vencimentos aos que contarem 25 anos de serviço; com or

artigos 170 nrs. 3, 5 e 6 da Constituição Federal, 124 e se
guintes da Estlild1,1al,

denado proporcional (tantas vigésimas quintas pártes do
ordenado quantos os anos de serviço), aos que contarem

DECRETA:

mais de 15 anos de serviço e menos de 25.
 único - Serão aposentados com vencimentos inte
grais qualquer que seja o tempo de serviço, os funcioná
rios que se invalidarem em consequencía de acidente ocor
rido no serviço; bem assim os atacados de doença contagio
sa ou incurável que os inhabilite para o exercicio do cargo.

Artigo 1.° - Ao art. 279 do Regulamento Geral da
Prefeitura, fica acrescido u seguinte:

 único--' Os- funcionários que não tiverem direito á
contageIll de tempo prevista nos artigos anteriores, por te
rem gosado licença ou férias terão, entretanto, acrescido seu
acêrvo com um mês em cada ano de serviço, desde que, nes
se periodo não tenham obtido férias ou licença.
Art. 2.° - O art. 280 do Regulamento aludido, passa
rá a sér assim concebido:
Art. 280 _. Aos funcionários municipais que comple
tarem 10 anos de efetivo eercicio s-erá concedida UIna gra
tificação adicional de 10%; e aos que completarem 25 anos

Art. 4.° - Será contadq, para exclusivo efeito de apo
sentadoria, o tempo de serviço que o funcionário tiver pres
tado ao Estado ou á União.

Art. 5P - Os funcionários

anos d idade, e os que vierem a completar, deverão, ime
diatamente, apresentilr prova legal de idade á Secretaria

da Prefeitura; que, em seguida, organizará q processo de
aposentadoria, apresentando-o a despacho.

serão concedIdos mais -r5% sobre seus vencimentos, fican
cio, então, ambas ás peréentagens, que corresponderão á

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

quarta parte dós vencimentos, fazendo parte -integrante

destes. Aos funcionários que já completaram 25 anos de
efetivo exercicio serão concedidos, sobre seus vencimentos,
mais 10%, que, com os 15% que já percebem, cQnstituirão,

Palácio da PrefeÍtura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 18 de junho de 1935.
(a ) Jorge L. Meissner

como parte integrante dos seus vencimentos, a q1,1artR par
te destes.

I

que já completaram 68

Prefeito Municipal

J
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DECRETO N.o 17

Ajudante do Tráfego aos dos Fiscais de l.a classe da mes
ma Guarda, dada a natureza das funções desempenhadas

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITISA, CAPITAL

DO ESrADO DO PARANA,

por um e por outros;

considerando, por isso, que não seria eqtlitativo remu

DECRETÁ:

nerar desigualmente funções equivaleptes;

Art. único - As casas especiais de lacticinios e sa:Iames

considerando, finalmente, que as alterações que se fa

poderão fechar suas portas uma hora mais tarde que o ho

zem mistér, se enquadram perfeitamehte dentro das possi
bilidades da lei orçamentária vigente, prescindindo, por
conseguinte, da abertura de.,créditos extraordinários,

rário estabelcido 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; rvogadas as disposições em contrário.

,

DECRET A:

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

Art. 1.° - 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.° de julho próximo futuro:

do Estado do Paraná, em 21 de junhó de 1935.
(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

Inspetoria Geral

----

1
1
1
1
1

DECRETO N.O 18

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, C1\Pir:rAL

DO ESTADO DO PARANA, considerando jUstos os moti
vós que fundamentaram o pedido de equipáràção d venci
mentos feito em requerimento sob n.° 2 .135, de 3 do cor
,

9:600$000
7:800$000
7:200$000
7:200$000
7:200$000

Tráfego
1 - Praticante ..

'

.,

..

..

38:400$000
3:000$000

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

por isso que s signatários da referida petiçãó tiveram de
fato as suas atribuições sensivelmente aumentadas com a
passagem da fiscalização geral do transito -do Estado para o
Municipio;

considerando que ?s requerelles pleiteiam a equipa
l'açãodos vencimentõs dos Fiscais do Tráfego aos dos Fis
cais de 2.a classe da Guarda Civica, e dos vencimentos do

Inspetor-Geral ., .. .. ..
Ajudante da Guarda Civica
Ajudante do Tráfego
Encarregado do Pessoal
Almoxarife .. .' .. ..

8 - Fiscais a 4:800$000 ..

rente mês, por funcionários da Inspetoria Geral e da Secção

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

-

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 24 de junho de 1935.
( a) Jorge L. Meisslier

-

Prefeito Municipal

...

-'18 -DECRETO N.o 19

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista o vencido no
processàdo 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 QS alários 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.

.........,..

-,.-----
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DECRETO N.o 21

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requ,erido pelo
Feitor Frederico 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 feito de aposentad,oria, 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 25 de junho de 1935.
(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Muncipal

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 22
DECRETO N.O 20

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendemlo 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 do corrente 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 195.
(a ) Jorge L. Missner
..

Prefeito Municipal

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,
DECRETA:
Artigo único -. 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 Ilesta data rubricados e o or

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

J'a a construção e revestimento a macadam de uma faixa de

5' metros de làrgura; 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
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DECRETO N.Q 23

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

to -que se instalar ggxida.mnH,Çp£.ito não será permiti

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, atendendo ao requerido pelo

do o estabelecimento de nenhum outro posto de-serviço ou
de abastecimento.

te ano, resolve, nos têrmos do art. 3.0 do De'êreto n.° 16, de

para automoveis deverão possuir suas instalações que per
initam o facil acesso e. saida dos veiculas que deles se ser

Fiscal Geral do Quadro Útbano, Silfrdo de Moura Pedro
sa; e tendo em vista o vencido no processado n.o,2. 406, dês

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

18 do fluente mês, aposentá-lo com os vencimentos anuais
de inatividade de 12:000$000, P9r contar lI).ais de trinta
anos de serviços prestados a esta Prefeitura.,

virem.

Art. 5.° - Qualquer que seja a sua capacidade, os pós
tos de abastecimento não poderão ter mais de uma entrada
ê mais de uma saida para os veiculas.

Palácio da Prefitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 27 de junho de 1935.

 'único - A largura de entrada ou saida para os vei
culas não deverá exceder de 5 metros.

(a) Jorge L. Meissner

Art. 6.0 - As faixas de acesso e de manobras dos vei
culas deverão ser dotadas de calçamento impermeável e as
areas não utilisaveis para os serviços do posto serão ajar
dinadas.

Prefeito Municipal

Art. 7.° -. Quando coberto, -o pateo de serviço deverá
ser instalado com o recuo de 5 metros em relação ao alinha
mento predial.

DECRETO N.o 24

O PRÊFEITO MUNICIPAL DE CURI'l'IBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA,

Art. 8.° - Quando o terreno m 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.

DECRETA:
Art. 1.0 - Nenhum posto de serviço de abastecimento
para automóveis poderá ser instalado no Municipio, sem
previa licença, que será concdida uma vez, satisfeitas. as
exigencias do presente decreto.

_ 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. 2.° -'Para a exploração do Comercio de gazolina

.por meio de bombas, os proprietarios ou responsaveis pe
los póstos de serviço deverão firmar 2.!.Eectivo contráto

c0IE-9 Muniçipi2, sujeitando-se a pagar, por....apàréllíoi

1ã1ado, o imposto estatuido.na lei n.o 763 de 24 de Maio de

-I
""".
"
I .,

1929.

_-'j.

Art'. 10.° - Todas as demais instalações dos postos de
serviço deverão ser convenientemente dispostos de modo a
permitir o franco acesso e saida dos veiculos bem como suas
manobras ao interior dos pateos.

Itr

-22:Art. 11.° - 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.° - As aguas utilizadas na lavagem dos veicu
los deverão ser conduzidas diretamente para as, galerias de

agua:? pluvia.is, não podeIldo em caso algum ser esgotadas

para as sargetas da rua.

Art. 13.° - Todo o recinto de serviço deverá ser con
servado nas melhores condições de asseio e os passeio fron
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.° - Aos infratores das disposições do presente

decreto será aplicada a :multa de Rs. 100$000 que será ele

-23'-

pela snra. Herminia Seeling viuva do guarda civil Evaldo
Seeling falecido a 19 de novembro de 1934 em consequen
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 de outubro de 1934, a manutenção e a
administração da Guarda Civil, de 1.0 de janeiro do fluen
te ano, em diante, passaram a pertencer á Prêfeitura,
RESOLVE:

conceder á viuva Herminia Seeling, a partir de janei

1'0 deste ano, uma pensão mensa.l de 140$000 (cento e qua
renta mil réis), correspondente á metade dos vencimentos
mensais a que tinha direito o seu extinto marido.

Art. 15.° -' Revogam-se as disposições em contrário.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de ClJ,ritiba, Capital

(a) Jorge L. Meissner

vado ao dobro nas reincidencias.

do Estado do Paraná, e:m 28 de Junho de 1935.

Prefeito Municipal

(a) Joi'ge L. Meissner

Prefeito Municipal

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 P\Ü>lica), e n.o 2417, de 25 de ju

nho (desta Prefeitura) ambas do corrente ano, assinadas

DECRETO N.o 26

O PEEFEITO 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 Deitchmann,
por cinco anos, isenção dos impostos municipais para a ins

talação de uma fabrica de creolina, £lit e graxa pata- carros
neste Municipio; revogadas as disposições em contrário.

-.

I
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 9 de agosto de 1935.

Diretoria do Cadastro e Edificações e subirá a despacho do
Prefeito logo após ser visado pelo Diretor de Engenharia.

(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

DECRETO N.o 27

O PREFEITO MUNIClPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA,

DECRETA:

Art. 1.0 - Qualquer obra de construção ou edificação,
salvo os casos previstos no artigo 5.0, só poderá ser iniciad-a
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 apresentado satisfizer ás exi
gencias do Codigo de Posturas e do Regulamento da Saú
de Pública, o engenheiro que ô 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
ser 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 emolumentos, se
rá anotado no rquerimento o numero do respectivo talão.

 4.° - Satisfeitas as formalidades do paragrafo ante
rior o requerimento receberá a informação ou parecer da

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

Departamento de Engenharia expedirá o alvará de licença
respectivo com os certificados de alinhamento e nivelamen
to, que serão assinados pelo Eng. Diretor de Cadastro e
Edificações e visados pelo Diretor de Engenharia.
Art. 3.° - Sempre 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 au
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 habitáção des
de que não tenham fim comercial ou industrial, como ga
linheiros, caramanchões, e outras do mesmo carater, exce
tuando-se as cocheiras, 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 tapumes.

-
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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

Art. 6.° - O projeto a que.álude o artigo 2.° 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 edIficio Íôr dotado de mais
êste piso.

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

4) - Planta de locação c<;>m 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 niv'el.

)

e) - situàção do lote referida a uma esquinil com a
respectiva distancia cotada.
5) - Cortes transversal e longitu,d!nal do edificio.
"

,... p

Art. 7.° - Si o Depm:ta1l1ento de\Engenharia julgar
conveniente, exigirá ainda a apresentação 'do memorial des-

I..:....

mentos construtivos e dos desenhos dos respectivos deta-'
lhes.

S 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
obra 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 obra.
S único - Quando se tratar de compromisso de com
pra e venda, deverão acompanhar o titulo de dominio do
vendedor compromissário, salvo o caso de lotes aprovados

peia 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 bôa qualidade.

S

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

S 2.° - As escalas admitidas serão: de 1:100 para as
plantas; 1:50 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.
....
S 3.° - Conforme a importancia do projéto, o Depar
tamento de Engenharia poderá exigir desenhos em escalas
menos reduzidas.
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 4.0 - A escala não dispensa o emprego de cotas pa
ra indicar as dimensões dos compàrtimentos, vãos, abertu
ras, pé direitos, dimensões dos elementos construtivos em
madeira e posição das linhas limitrofes. No caso de djver
gencia entre a cota e a. medida correspondente feita pela
escala do desenho prevalecerá aquela.

local das obras de modó 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.

Art. 10.0 - Nos projetos de reconstrução, acrescimo
ou refórma de prédios, as partes conservadas serão repre

 único - Só poderá ser iniciada a concretagem si no
dia avisado não comparecer o Engenheiro encarregado da

sentadas a tintá preta; as }:lovas ou a renovar a tinta ver

melha; os elementos construtivos em ferró ou aço, a tinta
azul; as partes a demolir á tinta amarela e as madeira a ter
ra de siena.

fiscalização de obras.

Art. 15.0 - Durante a execução das obras em concre
to armao, deverá haver no local um livro de execução, no
qual serao anotadas as datas de concretagem e da retirada
das formas e escoramentos. Tal livro deverá ser visado pe
k. Engenheiro encarregado da Fiscalização das obras.

Art. 11.0 - Si durante a execução das obras houver
mudança de construtor fica ? proprietário obrigado a co
municar por escrito o nome do novo profissional responsa
vel, que assinará com aquela referida comunicação.

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.

 1.0 - Quando essa comunicação deixar de ser feita

em tempo oportuno a obra será embargada e multados o
proprietário e o construtor.

 único - As multas serão indistintamente aplicadas

 2.0 -. A desistência do construtor primitivo sem o

aos proprietários e ao profissional responsavel pela exe

preenchimento previo das formalidades supra, não o isen

cução da obra, segundo a natureza da infração constatada,

tará da responsabilidade assumida por ocasião da aprova

salvo o caso previsto no artigo 11.0  1.0.

ção do projeto.

Art. 17.0 - O presente decreto entrará em vigor na
data de sua publicação no Diario Oficial do Estado.

 3.0 - Todas as comunicações referentes a assunto
de construção de que trata o presente decreto deverão ser
€:ntregues dir.etamente no Departamento de Engenharia.

Art. 18.0 - Revogam-se os artigos 48, 49 e 50 e 54 do
Codigo de Posturas e demais disposições em contrário.

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

,

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

DECRETO N.o '28

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, considerando que se acha em
pleho vigor o decreto federal n.o 23.569 de 11 de dezembro
de 1933, quê regulamenta o exercicio das profissões de en
genheiro, de arquitéto e de agrimensor;

estejam nas condições estabelecidas no artigo anterior.
.

Art. 4.° - O registo das carteiras profissionais, que

consistirá na transcriçãô do seu inteiro teor, será feito em
livros especiais do Departamento de Engenharia mediante
requerimento ao Prefeito e pagamento de Rs. 10$000 de

considerando que ao poder público municipal compete
estabelecer as normas para o licenciamento e fiscalização
das obras particulares de construção e edificações;

emolumentos.

considerando que em tais normas devem ser previstas
a medidas necessárias á fiel observancia do decreto fede
ral mencionado;

 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

DECRETA:

mento de qualquer emolumento e mediante a exibição do

Art. 1.0 - Todas as vias âo 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 legar

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 técnico nas
condições dos artigos 2.° e 3.°.

 único - As assinaturas dos profissionais responsa

 único - A atividade profissional dessas pessoas ju
ridicas hão poderá exceder á dos seus responsaveis técnicos.

veis pelo projéto e pela sua execução seguir-se-á a menção
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 $lecreto 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 MUhicipal pelos impostos de licença
anual estabelecidos na competente tabela orçamentária.

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

._.
,

.

cancelado quando ocorrer qualquer dos casos previstos no
pãragrafo único do art. 3.° do Decreto Federal n.O 23.569
de 1933.

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
esta,tuidas no decreto federal n.O 23.569, aos profissionais
que:
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a)
não obedecerem nas construções os projétos
aprovados, alterando as dimensões indicadas nas plantas e

profissionais responsáveis pelo projéto e pela execução das
obras.

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
motial e as dimensões das peças de resistencia aprovadas;

r
I

qualquer taxa ou imposto municipal.

f) - iniciarem qualquer obra de construção ou de edi
ficação sem que tenham satisfeito ao artigo 1.° do decreto

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

n.O 27.

tesponsavel pela sua execução não cumprir ás intimações
que lhe forem feitas por escrito.

 único - A solicitação de que trata este artigo não
isentará os profissionais das penalidades que lhes forem
aplicaveis pela transgressão <lo presente decreto e das dis
posições vigentes relativas ás construções.

 único - Para esse fim as obras serão embargadas
por um dos engenheiros do Departamento de Engenharia,
que lavrará o respectivo auto.

Att.8.0 - Quando forem constatadas faltas devidas á
impericia do profissional executor da obra, capazes de cau
sar acidentes que compro:qletem a segurança pública, o De
partamento de Engenharia promoverá imediatamente
á
sustação, demolição OU reparação das obras.

Art. 11.° - Os profissionais responsaveis pelas obras

ficam sujeitos ás multac;; de 200$000 a 500$000, e até ....
1 :000$000 na reincidencia, pela inobservancia das disposi
ções do presente decreto.
I
I

t
l

via pública uma plac::l: com indicação perfeitamente legivel
do nome, titulo e residencia ou escritorio do profissional ou

Art. 12.° - O presente decreto entrrá em vigor na
data de sua publicação no Diário Oficial do Estado, revoga
das as disposições em contrá,rio.

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

Art: 9.° - Nas obras de qualquer nature.a licenciadas

pela Prefeitura deverá ser afixada em lugar bem visivel da

 2.° - 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.° - A placa de que trata este artigo fica isenta de

e) - assinarem os projétos como executores ou fiscais
e não as dirigirem ou fiscalizarem de fato.

 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.

 LO - Quando o profissional fôr licenciado de acôtdo
com o Decreto n.O 23.569, a placa deverá conter mais a ins
crição "Licenciado".

-I,
I

(a) Jorge L. Meissner
Prefeito "Municipal

l
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DECRETO N.o 29

DECRETO N.O 31

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Guarda Civil de l.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.° do De
creto n.o 16 de 18 de junho do corrente ano, mandar incor

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Guarda Civil Felix Araujo da Silva, e em face dos docu
mentos aprésentados, 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.

porar ao seu acêrvo de .serviços, para exclusivo efeito de
aposentadoria, operiodo correspondente a três anos em

que o referido guarda serviu no antigo Regimento d Se

gurança do Estado.

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

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

(a) Jorge L. Meissner

(a ) ,Jorge .L. Meissner
Prefeito, Municipal

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 32"

DECRETO N.o 30

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PAEANA, atendendo ao requerido pelo
Guarda Civil Bernardino Martins, e em face do atestado

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO 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

que apresentou, passado pelo Comando- 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

creto n.o 16 de 18 de junho do corrente ano, mandar incor
porar ao seu acêrvo de serviços, para exclusivo efeito de

periodo correspondente a doze anos, em que o referido gur
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

I

t
I

I

I

r

Il

aposentadoria, o periodo "correspondente a doze anos, em
qUe o mesmo guarda serviu na aludida Força Militar.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do stado do Paraná, em 13 de agôsto de 1935.
(ª) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
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DECRETO N.o 35

DECRETO N.o 33

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

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 ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Fiscal de l.a classe da Guarda Civil Salustiano Ramos de
Andrade, e em face da certidão apresentada, passada pelo

Comando do antigo 4.0 Regimento de IrtfantaI'iá, ,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 cincO- anos, em que o
mesmo Fiscal.serviu no referido Regimento.

I

I

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 ?nos', no
ve mêses e dezenove dias, em que o mesmo servIU na re

ferida Força Militar.

Palácio da Prefeitura Municipal de, Curitiba, Capital

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

do Estado do Paraná, em 13 de agôsto de 1935.
(a) Jorge L. Meissner

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

Prefeito Municipal

DECRETO N.O 34

DECRETO N.o 36

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO :ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Guarda Civil José Bispo dos Santos, e em face do documen
to apresentado, resolve, nos têrmos do art. 4.0 do Decreto
n.D 16 de 18 de junho do corrente ano, mandar incorporar
ao seu acêrvo de serviços, para exclusivo efeito de aposen

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Fiscal de 1.a classe da Guarda Civil João Gaertner, e em

face do atestado que apresentou, passado, pelo Comando da
Força Militar do Estado, resolve, de acôrdo com o art. 4.0
do Decreto 'n.O 16 de 18 de junho do corrente ano, mandar
incorporar ao seu acervo de serviços, para exclusivo efeito
de aposentadoria, o periodo correspondente a um' ano, um
mês e vinte e dois dias, em que o mésmo Fiscal serviu na
referida Força Militar.

tadoria, o periodo correspondente a dois anos e quatro m
ses, em que prestou serviços á União, servindo no ExercI
to Nacional.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

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

do Estado do Paraná, em 16 de agôsto d 1935.
(a) Jorge L. Meissner

(a) Jorge.L. Meisner
Prefeito Municipal

Prefeito Municipal

.1-
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DECRETO N.o 37

DECRETO N.o 39

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTAI>O })O PARANA, aténdendo ao requerido pelo

Administrador do pepQsito de Inflamaveis, Estevam Se
cundino Feijó, e em face do documento apresentàdo, 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 'Nacjonal, e ao
Estado, no Corpo de Agentes de Segurança :pública.

Palácio da Prefeitura lVI:upicipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 16 de agôsto de 1935.

Ajudante de Fiscal Geral, Alvaro Luiz Picheth, e em face
do docuinénto apresentado, resolve, nos têrmosdo 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 dá Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 16 de agosto de 1935.

(a)Jorge L. Meissner
Prefeito 'Municipal

(a) Jorge L. Meissner

DECRETO N.o 38

DECRETO N.O 40

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Engenheiro Diretor do Cadastro e Edificações, dI'. 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 ano, mandar incorporar 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.

O EREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao réquerido pelo

.

Palácio d.a Prefeitura Municipal de Curitiba, Estad9 do
Paraná, em 16 de agôsto, de 1935.

Prefeito Municipa1

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA,
DECRETA:
Art. 1.0 -. Ao art. 282 do Regulamento Geral da Pre

feitura fica acrescentado o seguinte:
"serão computadas para efeito de aposentadoria, co

mo ano integral, as frações de ano excedentes de seis mê
ses, verifiçaçlas quando .calculado o tempo de serviço".
Art. 2.° -" Revogam-se as disposições em cotrário.

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

(a) Jorg,ÍA. Meissnér

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Muriicipal

Prefeito Municipal
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OECRETO N.o 41

DECRETO N.o43

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Fiscal de 2.a classe da Guarda Civil, Jósé Beloto,e tendo

em vista que õ 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
tos legais.

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo áo requerido pelo
Feitor Frederico Stamm, 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. 3.0 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 conto, 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.

(a) Jorge L. Meissner

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

Prefeito Municipal

OECRETO 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 apresentadá, passada em 1903 pelo Comando do 1.0 Ba

talhão de Engenharia, resolve, de acôrdo com o art. 4.° do
Decreto n.o 16 dê 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 gurda prestou serviços. ao Exercito Nacional.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 21 de agôsto de 1.935.
( a) Jorge r.. Meissner

Prefeito' Municipál

DECRETO N.o 44

O PREFEITO MUNIC1PAL DE CURITIBA, CA.PITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido por
Generoso Nascimento Chanoski, Auxiliar da Guarda Civil,
e em facé da caderneta apresentada, passada pelo Comando
do 15.0 Batàlhão de Caçadores, resolve, de acôrdo com o

art. 4.° do Decreto n.o 16 de 18 de junho 'do corrente ano,
mandar incorporàr ao seu acêrvo de serviços para exclusivo
efeito de aposentàdoria, 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

I?
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DECRETO "N.o 45,

DECRETO N.o 47"

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Guarda Civil Vitor da Costa e Silva, e em face da caderne
ta militar apresentad,a, passada pelo Comando do 9.° e

.I r!

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

"S"'"

Decreto n.o 16 de 18 de junho do' corrêhte ano, m.mdar m

corporal' ao seu acêrvo dê serviços, para exclusivo efeit de
aposentadoria, o periodo correspondente a um ano, 7 meses
e doze dias, em que o referido guarda prestou serviços á

O PIEFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, tendo -em vista o vencido no
processado sob n.o 2.455, 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 compulsóriaIl).ente 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 e7 dias de serviço .

União.

. 

."

Palácio da Prefêitura Municipal de Curitiba, Capital

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

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

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

(a) Jorge L. Meissner

(a) Jorge L..Meissner

Prefeito Municipal

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 48

DECRETO N.o 46

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPÍTAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Guarda Fiscal Raul Correia Pinto e tendo em vista os do

O PREFEITO MUNIÇIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista o vencido no
processado sob n.° 2.454, de 26 de junho do corrente ano,

cumentos apresentados, resolve, de acôrdo com o art. 4.0

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

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

18 do itado mês e ano, aposentarcompulsóriamente o

incorporar ao seu acêrvo de sêrviços, para fins exclusiva

Guarda Fiscal Adriano Garcia dos Santos, com os venci'

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

mentos anuais de inatividade de 3:404$000 (três contos,
quatr:ocentos e quatro mil réis), por contar 25 an'os, 4 mê
ses e 3 dias de serviço.

ços prestados ao Estado.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 3 de setembro de 1935.

do Estado do' Paraná, em 31 de agosto de 1935.
(a) Jorge L. Meissner



,

Prefeit'o MunIcipal

I

(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

"
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DECRETO N.o 49

gimento de Artilharia da Campanha, resolve, de acôrdo
com (j a-rt. 4.° do Decreto 'n.o 16 de 18 de junho do fluente

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

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

DO ESTADO DO PARANA,

clusivo efeito de aposentadoria, o periodo correspondente

DECRETA:
Art. 1.0 - Ao art. 120 da lei n.O 527 de 27 de janeiro



I

lo

de 1919 ficam acrescentados mais os seguintes parágrafos:

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

S 3.° - As mercadorias apreendidas em poder de ven

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

dedores ambulantes por falta de pagamento dos respectivos
impostos, ,serão recolhidas á Inspetoria de Rendas e Fisca
lização, donde poderão ser retiradas ntro de 8 dias, pagos
os impostos e multas que ocorrerem.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

 4.° -' Decorrido esse prazo, a Inspetoria de Rendas

DECRETO N.o51

e Fiscalização publicará edital pelo imprensa, notificando

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

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.

rário Luiz Mariano Ribas e tendo presente o vencido no pro
l'essado sob n.o '2.077, de 29 de maio do corrente ano, re
solve, de acôrdo com o art. 283 do Regulamento Geral, aposentá-lo com os salários anuais de inatividade de
.
1 :358$400 (um conto, ttesentos e cincoenta e oito mil e
quatrocentos réis), por contar o mesmo mais de dezoito
anos de serviço.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 3 de setembro- de 1935.

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

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

(a) JorgeL. Meissner

Prefeito Municipal
DECRETO N.o 50

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO PARANA, atendendo ao requerido pelo Guarda Fiscal
Pedro Gasparelo, e em fqce da cértidãó que juntou ao res

pectivo processo, passada 'pelo Comando do antigo 6.° Re-

DECRETO N.o 52

<-
I

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

J
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-47DECRETA:

Artigo único - Ficam aprovados o plano geral da rua
Angelo Sampaio, 'entre as avenidas Siqueira Campos e
19uaçú, segundo a planta e o perfil elaborados pelo Depar

tamento de Engenharia, Iiesta data rubricados, e o orça

mento de Rs. 146:80Q$000 (cento e quarenta e seis contos
e oitocentos mil réis) para a exec1.1ção das obras de sua pa
vimentação; revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitu.ra. Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 10 de setembro de 1935.
(a ) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

DECRETO N.o 54

Ó PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Guarda Civil Joaquim 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 a-o 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

DECRETO N.o 53

O PREFEITO MUNICIPAL DE éURITIBA, CAPITAL
D OESTADO DO PARANA, a,tendendo ao requerido pelo
Fiscal de l.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 Paràná, em 25 de setembro de 1935.'

DECRETO N.o 55

O PREFEITO MUNlCIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Guarda Civil Beneâito Santana de Siqueira, resolve, nos
têrmos do art. 4.° do Decreto n.o 16, de 18 de junho do cor

rente ano, andar 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 de 1935.

(a) JorgeL. Meissner

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

Prefeito Municipal

-48-

-49-

DECRETO N.o 56

DECRETO N.o 58,

O PREFEITO MUNICIPAL DE Cl;TRITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO rA.RANA, atendendo ao i"equrido pelo
Guarda Civil Oscar de Abreu Finkensieper, resolve, nos
termos do art. 4.0 do Decreto n.o 16, de 18' de junho do cor
rente ano, mandai" incorporar ao seu acêrvo de serviços, pa
ra o fim exclusivo de aposentéldoria, o periodo correspon
dente a cinco anos, quatro mêses e vinte dias, em que este
ve incorporado ao Exercito Nacional, conforme documento

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

que juntou.

Palácio dél Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 26 de setembro de 1935.
(a) JorgeL. Meissner
Prefeito Muniéipal

DECRETO N.o 57

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PAB,ANA, 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. 37, de 6 do corrente mês, resolve, nos têrmos do art. 4;0
do decreto n.O 16, de 18 de junho do fluente ano, mandar

incorporar ao seu acêrvo de serviços, parae4clusivo efeito

de aposentadoria, o periodo correspondente a seis anos, qua
tro mêses e quinze dias, em que serviú na Repartição Cen
tral de Policià, conforme documento que juntou.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, C;pital

do Estado do Paraná, em 26 de setembro. dê 1935.
(a) J().rge L.MeissJ1er
Prefeito Municipal

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 fluente ano, mandar incorporar ao seu acêrvo
de serviços, para exclusivo, efeito de aposentadoria, q perio
do correspondente a um ano e quatro mêses em que serviu
na Guarda Civil da Capital, 'conforme documento que jun
tou.

Palácio da Prefeitgra Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 26 de setembrp de 1935.
(a) Jorge 'L. Meissner

Prefeito Municipal
DECRETO N.o 59

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ,ESTADO DO PARANA,
DECRETA:
Art. 1.° - Ficá imediatamente subordinada á Direto
ria de Viação e Saneamento a Secção de Fiscalização da
Iluminação Pública, cabendo ao respectivo Diretor as fun

ções de Engenheíro-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

dá ilurninação P1S.blica.
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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DECRETO IN.o 60

DECRETO N.o 62

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Fiscal Almoxarife da Guarda Civil Sergio Doblins, e ém
facé das respectivas informações, resolve, de acõrdo com a
Lei Estadual n.o2. 737, de 31 de inarço de 1930 combinada
com o Decreto Municipal n. ° 39 de 26 de outubro de 1934,
mandar incorporar ao seu acêrvo de serviços, para tódos os
efeitos legais, o periodo correspondente a um anã, por não
haver o mesmo, durante o último decênio, gozado licenças
ou sofrido penalidades.

Palácio da Prefeitura Muni.cip de Curitiba, Capital

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Fiscal de l.a classe, graduado, da Guarda CivilPaulino 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. Meiser
Prefeito. Municipal

(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

DECRETO N!o çJ.

DECRETO N.O 63

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADQ no PARANA" atendendo .ao requerido pelo
fiscal de l.a classe da Guarda Civil Nestor Pinto" e em face

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

ças ou sofrido penalidades,.

Auxiliar da Guarda Civil Francelino da Mota Machado, e
em face das respectivas informações, resolve, de acôrdo com
a Lei Estadual 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, andar 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 Municipde Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 8 de outubro de 1935.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 8 de outubro de 1935.

(a). Jorge L. MeiSsnet
Prefeito Municipal

(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

das respectivas informações, resolve, de acôrdo, com., a I,.ei

Estadual n.o 2.737 de 31 de março de 1930 combiIl:ada com
0, Decreto Municipal n.o 39, de 26 de outubro de 1934, man

dar incorporar aó seu acêrvo de serviçqs, para todos os efei

tos legais, o periodo correspondente a dois anos por não
haver o mesmo, durnte mais de vin,te nos, gozado licen
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DECRETON.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 Estadual n.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 a dois anos,

por não haver o mesmo, durante mais de vinte aJ;l,OS, gozado
licenças.



Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, -Capital
do Estado do Paraná, em 8 de outubro de 1935.
(a) Jorge L. Meissner

DECRETO N.o 66

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, 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 correspondente a um
ano, por não haver o mesmo funcionário gozado licenças. ou
férias durante o decênio de 1924 a 1934.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estadó do Paraná, em 8 de outubro de 1935.

Prefeito Municipal

(a) Jorge L. Méissner
Prefeito Municipal

DECRETO N.O 65

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atefidéncÍo ao reqüérido pelo

DECRETO N.o 67

Auxiliar da Guarda Civil Ernesto Marchiori, e em face das
respectivas informações, resolve, de acôrdo com à Lei 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

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

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

Art. 1.0 - Fica considerada de utilidade pública para
efeito de desapropriação, a faixa de terreno pertencente a
José Torin Sto£ella, 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.

- 5t-
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Palácio da Prefitura Ml,1.IJ.ic.Ípal de Curitiba, Capital
do Estádo do Paraná, em 9 de outubro de 1935.

constituida das Rendas Ordinária, Extraordinária e com
Aplicação Especial e das Operações de Crédito que se rea
lizarem, conforme a especificação seguinte:

(a) Jorge L. Meissper

Prefeito l\1:up.cipal

I -. RENDA ORDINARIA
A - RE,NDA DOS TRIBUTOS

DECRETO N.o 68

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO, ESTADO DO PARANA, considerando qu, para que
não haja atrazo na execução orçamentária, torna-se neces
,gário seja a tributação para o próximo exercicio iniciada
dentro dos três últimos mêses do ano fluente;
considerndo que o Poder Legislativo Municipál, sem

embargo de já ter sido eleito, não se instàlará 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 imutabilidade desta, por
quanto a Camara no soberano desempenho de suas funções,

a) - Impostos
.,

..

..

..

1.350:000$000

2 - Imposto de licença

1- Imposto

prediál

..

..

..

900:000$000

3 - Imposto de induStrias e pro-

fissões

..

..

..

..

..

..

4 - Imposto sobre diversões
blicas ..

..

..

..

..

..

.550:000$000

pú-

..

','

..

200:000$000

5 - Iniposto sobre veiculos

.,

..

180:000$000

6 - Imposto sobre guias sem pas
seio, frentes não edificadas e
outras ..

7 - Imposto

..

..

sobre

..

..

..

gado

..

..

15O:00Q$OOO

abatido

fóra do

Matadouro

..

..

..

120:000$000

8'- Imposto

suburbano

..

. .

. .

100:000$000

9 - Imposto de publicidade

40:000$000

]2:000$000 3.602:000$000

10 - Matricula de animais ..

b) - Taxas e emolumentos
11.....,. Taxa

de

limpeza

pública

..

:OOO$OOO

..

'180;000$000

I:} - Taxa de marcação de veiculos

.100:000$000

poderá modifica-la, sendo qu as modificações. -decretadas
serão cumpridas mediante retificação dos respectivos lan

12 - Taxa de calçamento ..

çamentos,

14 - Taxá de aferição de pesos e

Dcreta, Ad.Referendum do Poder Legislativo Municipal;

..

..

15 '-Taxá de expediente

..

]0:000$000

16 - Emolumentos em geral

160:000$000

CAPITULO I
DA RECEITA

medidas ..

..

..

..

50:000$000

700:000$000

B - RENDAS INDUSTRIAIS

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

17 '-Rénda do Mátadouro ......

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

650:000$000

18 - :!:tenda do serviço telefonico ..

45:000$000

695:000$000
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c - RENDAS PATRIMONIAIS

Serviços Públicos Municipais e da Despesa Extraordinária
com o serviço de Juros e Amortização. da Divida Consoli
dada e Unificada, como segue:

19 - Renda do Deposito de Infla.,

.•

100:000$00O

20 - Renda dos Cemitérios .. .,

..

40:000$000

maveis

.•

..

••

..

..

21- Renda de diversos imoveis ..

15:000$000

22 - Laudemios

60:000$000

.•

..

..

•.

.o

••

••

30:000$000

24 - Venda de terrenos ..

..

5:000$000

23 - Fóros . o

.,

••

•o

I - DESPESlA ORDINARIA
A.,.... GOVERNO MUNICIPAL

1250:000$000

Sub-consignação n.o 1

D - RENDAS DIVERSAS

Representação

200:000$000

25-Renda das bombas de gazolina

Camara

26 - Quótas de fiscalização de contrátos.o

o'

27-Venda de placas
28- Venda de objétos

,

..

26:000$000

..•.. ,

..

'•. 40:000$000
1:000$000

inserviveis

31-' Multas por infrações ..
32-Renda eventual

..

de meoria

•

10:000$000
40:000$000

370:000$000

..

.,

..

2.4:000$000

Representação do Prefeito ..

..

.•

12:000$00O

-

36:000$000

48:000$000

FUNCIONALISMO MUNI

Verba 3 - Secretaria da Camara
Sub-consignação n.o 1

500:000$000

..

..

. o

6:0Ó0$60Õ

o,

.,

.,

3:600$000

1 Porteiro-Servente ..

..

..

3:000$000

1 Secretario

..

..

..

1 Datilógrafo ....

1:600$OOO

Verba 4 - Secretaria da Prefeitura

34- Venda provavel do saldo de

Sub-consignação n.o

apolices da emissão autoriza

1 Secretário .. ..

da pelo Decreto n.o 23 de 28

200:000$000

..
Receita Total •.

..

CIPAL

IV - OPERAÇÕES 'DE CREDITO

de julho de 1933 ..

Subsidio do Prefeito ..

B

IH - RENDA COM APLICAÇÃO ESPECIAL
33 - Contribuição

12:000$000

Sub-consignação n.o 1

267:000$000

20:000$000
..

da

......

600:000$000

..
,

o,

Sub-consignação n.o 2

..

.,

do Presidente
......

Verba n - Prefeito Municipal

II - RENDA EXTRAORDINARIA
29 - Cobrança da divida ativa
3O-Multas sobre impostos

Verba I - Camara Municipal

••

_o.'

••••

6.584:000$000

CAPITULO 11

DA DESPESA
Art. 2.° - A despesa do Municipio de Curitiba, para o
exercicio financeiro de 19361 é fixada em Rs. 6.584:000$000
e se comporá da Despesa Ordinária com a Administração -e

1 2.0 Oficial ••

..
•.

1

.. ..
"

•.

o. ..

••

..

1 Datilógrafa

9:600$000
4:800$000

o,

3:600$000

1 Continuo ..

..

..

..

..

. .

3:000$000

1 Servente •.

..

..

..

.•

•.

2:400$000

23:400$000

Verba 5 - Protocoio, Portaria e
Arquivo
Sub-consignação n.° 1
1 Encarregado ..

..

4:800$000

2 Arquivistas a 4:200$000 o.

8:400$000

1 Porteiro ..

3:600$000

.•

..
..

..
..

o.
•.

•.

16:800$000
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Verba 6 - Consultoria Técnica



Sub-consignação n.o 5

Sub-consignação n.o I

I Consultor Técnico

00

00

EDIFICAÇõES E FISCALIZA-

21:600$000

o,

çÃO DE OBRAS
1 Chefe de Secção o.

Verba 'l - Consultoria Juridica e
Municipal

Procuradoria

?

Sub-consignação n.° 1

1 Condutor Técnico
I

......

Municipal . o
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

3:000$000

1,7:400$000

1

I - Administração Geral

.

0

DE

00

o,

18:000$000

..

3:600$000

o'

1 Condutor Técnico

21:600$OOÔ

1 Auxiliar Técnico

..

o,

1 Telefonista
2 Motoristas

00

..

..

..

..

3 Continuos a 3:000$000

o.

1

3:600$000

3:600$000

a

..

..

9:000$000

..

..

..

1 Auxiliar

?:

6:000$000

..

4:800$000

..

10:800$000



Sub-consignação n.o 4

Engenheiro Assistente

Chefe
..

.0

.0

00

.0

..

..

4:800$000
6:000$000
14:400$000

o.

o.

'0
00

00

6:000$000
4:800$000

..

4:200$000

5:400$000
3:600$000

..

56:400$000

ILUMI-

..

1 Conferente

00

..

1 Guarda Fiscal

7:200$000
6:oo0$0()(i

..

..

00

..

00

..

..

2:880$000

7:200$000

23:280$000

Sub-consignação n.o 9
INSPETORIA

GABINETE
o.

00

.0

3 Guarda Linhas a 2:400$000

2 - Diretoria de Edificações

I Engenheiro Diretor

o.

.0

çÃO PUBLICA

MEDIDAS

..

ES-

..

FISCALIZAÇÃO. DE

LABORATORIO DE PESOS E

1 Ajudante ..

26:400$000

Sub-consignação n.o 8

47:400$000

Sub-consignação n.o 3

1 Chefe de Laboratorio . o

Mecanico

1 Ajudante o o

7:200$000
00

..

1 Chefe de Turma

3:600$000'

00

..

3 Feitores a 4:800$000

12:000$000

..

o'

..

I Feitor Geral o o

12:000$000

..

..

12:000$000

7:200$000
.0

1 Desenhista de l,a classe

1 Datilógrafo

19:800$000

14:400$000

o,

o'

o'

SECRETARIA

2 100s Oficiais a 6:000$000

7:200$000

TRADAS

1 Topografo

..

7:200$000
5:400$000

o.

..

Sub-consignação n.o 2

1 Assistente o o

I

00

..

Engenheiro Assistente

PAVIMENTAÇÃO

GABINETE

..

..

Sub-consignação n.o 7

Sub-consignação n.o I

00

..

Sub-consignação n.0 6

1 Engenheiro Diretor

00

.0

..

o,

GABINETE

genharia

I Datilógrafa

o'

'0

00

00

mento

14:400$000

Verba 8 - Departamento de En-

I Diretor de Engenharia

00

..

3 - Diretoria de Viação e Sanea-

I Consultor Juridico e Procurador
1 Continuo

1 Fiscal de Obras ..

o.

00

0'0

 -

14:400$000
12:000$000

_. 26:400$000

LIMPEZA

DE

PUBLICA

2 Inspetores a 4:800$000
1 Chefe de Turma

o,

9:600$000
..

..

4:200$000

13: 800$.000

..

ia.
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4 - Diretoria do Cadastro

Sub-consignação n.O 3
RECEITA

Sub-consignação 11..° 10

1 Chefe de Receita ..

GABINETE
1 Engenheiro Diretor

14:400$000

..

]2:000$000

1 Engenheiro Assistente .. ..

26:400$000

Sub-consignação n.o 11

SECÇÃO DO CADASTRO
6:000$000

..

..

..

1 Cartografo ..

..

..

..

..

..

6:000$000

..

..

..

..

6:000$000

1 Auxiliar ..

..

.} 2.0 Oficial ..

1 3.° Oficial

..

..

..

..

..

..

..

1 Desenhista de 2.a classe

.

3:600$000

30:000$000

..

..

1 Praticante ..

..

..

..

9:600$000

..

9:600

..

14:400$000

.. ..

3:000$000

36:llOO$Ooo

.. ..

..

3:720$000
3:120$000

3 Praticantes a 3:000$000

..

9:000$000

1 Guarda ..

..

..

2:880$000

..

..

2:400$000

..

..

..

..

..

..

..

10:800$000

1 Fiel .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

..

..

..

6:000$00O

..

..

..

..

600$000

1 Pagador .. .. .. .. ..

7:200$000

1 Ajudante ..

6:000$000

..

..

..

..

14:400$000

1 Datilógrafa Faturista .,

..

4:200$000

1 Continuo ..

..

3:000$000

..

..

..

..

..

..

..

1 Datilógrafa ..
1 Continuo ..

. 21:600$000

14:400$000

E
..

..

DIVIDA
..

.•

1 Ajudante de Guarda Livros
.. ..

••

..

;.
,



"

..
..

..

..

..

..

9:600$000

..

3:600$000
3:000$000

30:600$000

Sub-consignação n.O 2

1 Assistente .. .. .. .. .. .. .. ..
1 Fiscal de Matadouro ..

ATIVA
1 Guarda Livros ..

13:200$000

FISCALIZAÇÃO

Sub-consignação n.o 2
CONTABILIADE

17:400$000

GABINETE
1 Inspetor Geral

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

46:32O$ÓÓÓ

Sub-consignação n.o 1

Tesouro

..

1 Cobrador ..

..

..

e Fiscalização

GABINETE
..

1 Cobrador ..

]4:400$009

Verba 10 - Inspetoria de Rendas

338:$OOO

Sub-consignação n.o 1

1 Diretor ..

..

Sub-consignação Do° 5

Verba 9 - Diretoria de Contabili
dade e

..

]0:800$000

PAGADORIA

2 2.os Opciais a 4:800$000 .,

3 Inspetores a 4:800$000

..

Quebra de Caixa

Sub-consignação n.o 12
..

..

TESOURARIA

5 - Fiscalização Geral de Veiculos

1 Fiscal Geral ..

..

1 Tesoureiro ..

3:600$000

..

..

Sub-consignação n.o 4

4=$OOO

.. .. .. ..

..

1 Escriturário ..

1 Servente ..

1 1.0 Oficial .•

..

2 Ajudantes a 7:200$000 .. ..

..

.•

12:000$000

..

..

..

9:600$000

3 Fiscais Gerais a 9:600$000

..

..

28:800$000

..

8:400$000

2 Ajudantes de Fiscais a 7:200$000

14:400$000

.:'

7:200$000
4:800$000

24 Guardas Fiscais a 3:600$000

88:400$000

•• 20:400$000

1 Continuo ..

•.

..

••

.•

••

•.

.•

3:000$000

154:200$000

118:920$000

-62:-.
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Sub-consignação 11.0 3

Sub-consignação n.O 5

LOCOMiQÇÃO

Pàra 10 guardas montados a 600$

MATRICULA DE ANIMlAIS

6:000$000

1 Fiscal ..

Sub-consignação D.o 4

MATADOURO MUNICIPAL
1 Administrador ..

•.

..

..

1 Ajudante •. .. .• .. .. .. .. ••

3:600$000

10:800$000

..

6:000$000

.

3:600$000

1 Continuo ..

9:600$000

6:000$00O
..

..

6:000$000

12:000$000

64:200$000

..

..

..

9:600$000

..

..

3:000$000

16:800$000

16:800$000

4:200$000
..

..

Verba 13 - Alistamento Militar

Sub-consignação D.o 6

Sub-consignação n.O 1

CEMITERIOS

Gratificação ao Secretário da JUn'

1 Administrador do Cemiterio Municipal

.

1 Administrador do Cemiterio da
Agua Verde .•••.•.•

2 Guardiães a 3:000$000 .. .. .. ..

ta de Alistamento Militar

4:800$000

6:000$000

2:400$000

Verba 14 - AdIcionais

3:600$000

14:400$000

Sub-consignação n.O 1

225:600$000

Para

Verba 11 - Inspetoriá de Higiene

pagamento dos funcionários

que já completarmn 10 e 25

Municipal

anos de serviços á ;Prefeitura,
fazendo jús a gratificação adi

Sub-consignação D.o 1

cional de 10 e 25% ..

GABINETE

1 Inspetor Médico

••

..

1 2.0 Oficial ..

..

..

..

..

1 Datilógrafo ..

..
..

1 Ajudante ..

..

1 Ajudante .. 

..
..

Sub-consignação n.O 1

1 Almoxarife ..

DEPOSITO DE INFLAMAVEIS

..

..

Verba 12 ..... Almoxarüado

7:200$000

Sub-consignação D.o 5

1 Administrador ..

..

1 Veterinário ..

.•
..

12:000$000
4:800$000

3:600$000

ImPortancia que se reserva

cionários que completarão 10 e

25 anos de serviços no decurso

SANITARIA

7 Guardas sanitários a 3:000$000

de exercicio de 1936 .. .. ..

21:000$000

Sub-consignação n.° 3

,

LOCOMOÇÃO

Para 3 guardas a 600$000 ..

1:800$000 -

Verba 15 - Aposentadorias
Sub-consignação n.o 1

MATADOURO MUNICIPAL

APOSENTADORIAS

1 Veterinário ....

..

..

..

..

6:000$000
3:000$000

9 :000$000 •.

10:000$000

c - PREVIDENCIA MUNICIPAL

Sub-consignação D.o 4

1 Guárda Sanitário •.

para

atender ao pagamentô dos fun

20:400$000

Sub-consignação n.o 2

FISCALIZAÇÃO

60:000$000

Sub-consignação n.O 2

1 Fiscal Geral '- Silfredo de lVIou-

ra Pedrosa .. .. •• .. .• •. .•

12:000$000

70:000$000
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-65'Sub-éonsignação n.a 2

1 Fiscal Geral - Urbano Grácia
Filho

..

'0

00

o,

'0

00

00

o,

1 1.0 Oficial - Antonio Augusto
SchIeder

1

Arquivista

oo

oo

-

Gonçalves • o

1 Secretario

•o

.o

oo

José
o o

-

•o

oo

o'

Eurlpedes
. o

o o

o o

o.

10:560$000

PROVAVEIS

Pelas provaveis no exercicio de

6:900$000

1936 . o •• o •••• o •• o'
6:639$600

'0 00 '0 00

6:240$000

Sub-consignação n.a 1
CALÇAMENTO

o,

o.

5:520$000

I Feitor - Frederico Stamm ..

..

5:280$000

00

00

00

00

o'

00

1 Inspetor - Feliciano G. de Freio'

o o

4:822$800

1 Inspetor - Bento T. Ribas o.

..

4:578$000.

tas Junior . o

o o

o o

oo

o o

Para calçamento ..

o'

oo

••

o o

o o

. o

o o

Para edificações . o

. o

oo

o o

o o

o o

1 2.0 Oficial - Luiz Ribeiro

o o

•o

. o

o o

'0

.0

00

00

00

00

00

.0

ASSISTENCIA

2:0'10$000

1 Operário - Antonio José Nunes

1:778$400

1 Operário - Luiz Mariano Ribas

1:358$400

1 Operário - Joaquim G. Ferreira

1:159$200
962$400

.o

834$000

1 Operário - Nicolau Stajink

816$000

o,

o o

. o

1 Operário - Bro Tisca

4 - Federação Espirita o. . o o.

I  ...

.'

. o

o.

..

..

..

• o

..

o'

. o

. o

•.

o'

..

o o

o o

1:500$000

600$000

600$000
60:000$000

,

,

..

oo

•o

oo

3 - Asilo São Luiz .. ..
4 - Hospital de Crianças

807$400

81:100$000

pecial á Maternidade e á In

Carneiro"

811$200

1 Operarário - Bento José da Silva

5:000$000
6:000$000

a) - Subvenções

1 Operarário - Temistocles Mar
tins Ferreira

7:400$000

lancia

1 Maternidade do Paraná . o •• ••
2 - Instituto da Criança
"Raul

1:920$000

1 Operario - Ernesto Bine

Serv. do
.. .. ..
Necessi.. ..
.. ..

Sub-consignação n.O 2 - Es

. o

o o

120:ÔOO$OOO 1.536:500$000

5 - D. Maria Augusta de Sousa
6 - D. Francsca Viana o o o. o o
7 - Santa Casa de Misericordia

1 Operário - Inácio Cezário dos
o o

80:000$000

GERAL

1 - Soe. Beneficente dos
Municipio .. .. .. o'
2 - Soe. de Socorros aos
tados .. .. .. .. ..
3 - Albergue Notumo ..

2:140$000

1 Operário - Vicente Esperança o'

Santos o o

o'

Sub-consignação n.a 1

1 Guarda Fiscal -Florido José de
Castro

.o

SUBVENÇõES

3:960$000

. o

o.

Verba 17 - Serviço de Assistencia

de

1 Guarda Fiscal - Abilio . Brandão

oo

1. 336:500$000

E - ASSISTENCIA SOCIAL

3:404$990

3:393$600

. o

.o

Para Praças e jardins

4:140$000

..

Andrade

.o

Sub-consignaçãon.o 3

1 Guarda Fiscal - Adriano Garcia
dos Santos o o

o.

Sub-consignação noa 2

1 Guarda Fiscal - Francisco Fernandes o o

120:000$000

D - VIAÇAO E OBRAS

1 Secretario - João Otaviano PiCo
cheth

25:457$010

Verba 16 - Obras Públicas

Claro Gonçalves

Cordeiro 00 o' '0 00

APOSENTADO_

RIAS

94:542$990

5 - Instituto Preção á Infancia

6:000$000
4:000$000
4:800$00(I

12:000$000
1:200$000

28;000$000

-.66'-
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b) - Outros amparos

b) - Da Inspetoria de R. e Fisca-

Importancia que perfaz 1% da ren

lização

da tributaria, de acôrdo com o
art.

141

da Consto

Federal

15:020$000

1 - Dos Matadouros

124:120$000

..

25:000$000

3 - Da péga de animais ..

F - EDUCAÇAO E CULTURA
Verba 18 - Manutenção e Desen

18:000$000

123:000$000

Sub-consignação n.o 2

volvimento do Ensino

MATERIAIS

Sub-consiação n.O 1

a) - Para o Departamento de En

SUBVENÇÕES

genharia

1 - Faculdades de Direito

1 - Para conservação de Proprios

2:500$000

2 - Faculdade de Éngenharia

20:000$000

3 - Faculdades de Medicina ..

20:000$000

4 - Escola Superior de Vterinária

20:000$000

Municipais ..

20:000$000
40:000$000

cantes

OUTROS AUXILIOS
10%

..

..

..

..

..

120:000$000

4 - Pará cadastro ..

..

..

..

..

..

..

..

60:000$000

5 - Placas de numeração de vei

Importancia que adicionada ás sub
acima pedaz

.. .. .. .. .. ..

2 - Para reparo de automoveis, etc.
3  Para combustivel e lubrifi-

62:500$000

Sub-consignação n.o 2

venções

80:000$000

2 - Dos Cemitérios ..

culos e vias públicas

da

..

..

..

renda dos impostos de acôrdo

b) - Para a Secretaria da Camara

com o Art. 156 da Constituição

1 - Material para expediente, etc.

Federal .. .. .. .. ..

"

..

297:700$000

360:200$000

QGO:ooO$OOO

4:400$000

c) - Para a Secretaria da Prefeitura

G - SERVIÇOS MUNICIPAIS

1 - Material para expediente, etc.

Verba 19 -=' Manutenção de Ser
viços e Conservação

20:000$000

18:000$000

£1) - Para a Inspetoria de Rendas e

de Bens

Municipais

Fiscalização

Sub-consignação n.o 1

1 - Materiais para marcação

PESSOAL JORNALEIRO

e) - Para o Almoxarifado

a - Do Departamento d,e Engenha-

1 - Materiais para expeq.iente

ria

1 - de maquinas e oficinas ..

..

2 - De Edificações ..

..

12:000$000

3 - De Conservação de calçamento

15:000$000

..

..

..

4 - De Viação e saneamento
5 - De Limpeza Pública

..

6 - De Estradas e Caminhos .•..
7 - De Praças e Jardins ..

5:000$000

f) - Para a Higiene Municipal

17:000$000

1 - Material Sanitário ..

6:000$000

Sub-consignação n.o 3

80:000$000
250:000$000
130:0oo$Qooc
36:000$000

45:000$000

FOÇA E LUZ

1 - Para iluminação pública

540;()()O$0Q9

2' - Pârâ os proprios municipais

....

-

-

-

--

__ o

820:000$000

20:000$000840:000$000 1. 841:400$000

__

.__ __

___
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SERVIÇOS DE INTERESSE

II - DESPESA EXTRAORDINARIA

COMUM COM O ESTADO

Verba 22 - Juro e Amortização da

Verba 20 - Vigilancia e Tráfego

Divida

Sub-consignação n.o 1

Sub-consignação n.o 1

Contribuição ao Estado, pelo ser
viço de vigilancia e tráfego

700:000$000

700:000$000

pelos juros do 2.° semestre de 1935

I - DIVERSAS DESPE$AS

sobre as apolices da
Unificação

Verba 21 - Diversas Despesas

EXERCICIOS FINDOS
Para atender pagamento de despe
..

..

..

..

100:000$000

..

aos descontos
..

..

DE

145:950$000

41 apolices de 200$

297:710$000

..

8:300$000
8:200$000

133 apolices de 500$ _.

66:500$000

83 apolices de 1:000$

83:000$000

sobre

166:000$000

40:000$000
pelo 6.° sorteio da emissão Unifi
cação e Consolidação da Divi

Sub-consignação iJ..o 4

COMISSõES

Idem, idem, do 1.0 semestre de 1936

83 apolices de 100$

TOS
..

151:760$000

da a realizar-se em 31 de de

DESCONTOS SOBRE IMPOS

..

,.

zembro de 1935, sendo:

80:000$00O

..

Sub-consignação n.o 3

Impostos

da

cação e Consolidação da Divi

Para atender ao transporte de car

Para atender

..

pelo 5.° sorteio da emissão Unifi

CONDUçÃO DE CARNES
..

..

AMORTIZAÇÃO

Sub-consignação n.o 2

nes do Matadouro

emlssao

Consolidação

Sub-consignação n.o 2

zas vindas de exercicios -ante"..

e

Divida a taxa de 7%

Sub-consignação D.o 1

riores

JUROS

da a realizar-se em 30 de ju

LANÇA

nho de 1936, sendo:

MENTOS

83 apolices de 100$

Para atender ao pagamento das Co
missões de Lançamentos

26:000$000

Sub-consignação n.0 5

8:300$000

41 apolices de 200$ .

8:200$000

133 apolices de 500$ o

66:500$000

83 apolices de 1:000$'

83:000$000

166:000$000

332:000$000

6:1.9:710$000

DESPESAS EVENTUAIS

Par atenqer qespesas event\lais

49:470$000

295:470$000

Total da Despesa ..

..

6.584:000$000
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CAPITULO IH

DECRETO N.o 69

DISPOSIÇÕES PERMANENTES

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DQ ESTADO DO PARANA, usando das atribuições que

Artigo 1.0 -' O imposto de licel'lça continlla a recair
sobre todo o negoçio de qualquer natureza, por atacado ou
a varejo, fabricas ou oficinas, depositos, escritórios, tendas,

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

barracas, exibições, diversões e espetáculos 'públicos, os
quais não poderão funcionar ou ter goso sem liéença muni
cipal, pagos os impostos devidos de acôrdo com a respectiva
tabela e óbservadas aS demais disposições legais.

legais em vigor.

Art. 2.° - A cobrança dos impostos e taxas será feita
em quatro prestações, da seguinte forma:

Artigo 2.° - As arrecadações dos impostos" taxas e
emolumentos serão feitas, no decorrer do exercicio de 1936,
de acôrdocom a Tabelá do àno de 1935, observadas as pres
crições das Constituições Federal e Estadual.

Em janeiro, abril, julho Je outúbro:

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

Artigo 3.0 - Revogam-se às disposições em contrário.

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

CAPITULO IV

Em fevereiro, maio, agosto e novembro:

DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS

Imposto predial.

Artigo 1.0 - O exercicio financeiro de 1936 começa

EJ.n março, juuUho, setembro e dezembro:

rá em 1.0 de janeiro e terminará em 31 de dezembro de ..
1936, com um mês adicional para a sua liquidação e en

Imposto suburbano.
Em janeiro:

cerramento.

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

Palácio dã Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 17 de outubro de 1935.
( a) Jorg L. Meissner
Prefeito Municipal

Matricula, marcação e colocação de placas em veícu

I

.IW

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 otaL

-,72-
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ª 1.0 - Os tributos de importancia inferior a 40$000

DECRETA:

deverão ser pagos em duas prestações, nos mêses de janei
ro e julho para os impostos e taxas pagaveis nessas epocas
e em fevereiro, março, agosto e setembro para os impostos
Predial e Suburbano, respectivamente.

Artigo 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

Art. 4.° - As comissões de lançamento trabalharão

to de Rs. 25:460$000 (vinte e cincQ cotos e quatrocentos
e sessenta mil réis) para a execução das obras de seu cal
çamento; revogadas as disposições em contrário.

diariamente com prejuizo do expediente da Prefeitura, per
cebendo em conjunto, a quantia fixada no orçamento para
1936.

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

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 escrito ao Pre
feito dentro de 10 dias, contados da solução dada pela Ins

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Mtlnicipal

petoria.

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

DECRETO N.o 71

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido plo

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

Assjstente da Inspetoria de Rendas e Fiscalização, snr. Ar
turRibeiro de Macedo, resolve, de acôrdo com o Decreto

(a) Jorge L. Meissner

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

Prefeito Municipal

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 ou férias.

DECRETO N.o 70

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de outubro de 1935.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA" tendo em vista o, que deter
mina o artigo 14 do Decreto .o 27, de 21 de setembro de
1928,

-,

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

'j

I
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DECRETO N.o 72

;iJii!

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista o que conven

- '75-

DECRETO N.o 73

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

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

cionou com o Poder Executivo do Estado,

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.

Ad.referendwn do Poder Legislativo Municipal
DECRETA:

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

Art. 1.0 - A administração e custeio da guarda civica,
assim como os serviços de inspeção e fiscalização do tran
sito público do Municipio da Capital são transferidos, des

do Estado do Paraná, em 8 de novembro de 1935.
(a) Jorge L. Meissner

de já, ao Estado.

Prefeito Municipal

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 carteiras de habilitação aos respectivos
condutores.

DECRETO N.o 74

Art. 3.0 - Os funcionários da atual Inspetoria do Tra
fego, transferidos para o Estado, terão assegurados seus di

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

l'eitos adquiridos.

as disposições m contrário.

Ajudante da Inspetoria do Tráfego, Boanerges Marquesi
Sobrinho e tendo em vista o parecer do snr. Procurador
Municipál 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 1.0 de agosto de 1930 a 20
de outubro de 1932, em que prestou serviços ao Municipio
como extl,'anumerário.

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

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

Art. 4.° - A Prefeitura entregará mensalmente ao Te
souro do Estado, o duodêcimo da verba orçamentária 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 vigor na da

ta da sua publicação no Diário Oficial do Estado; revogadas

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

(a) Jor 'L. Meissner

(a) Jorg L. Meissner

Prefeito :Municipal

Prefeito Municipal

I
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DECRETO 'N.o 75

DECRETO N.o77

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURJTIBA, CAPITAL

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Contínuo da Inspetoria de Rendas e Fiscalizaço, Francis

Guarda Fiscal Ildefonso PeIlaforte Marques, e tendo em
vista o vencido no processo n, ° 3. 496 de 30 de setembro do
corrente ano, resolve mandar incorporar ao seu acêrvo de
serviços, para exclusivo efeito de aposentadoria: o periodo

co Lopes Vieira, e tendo em vista o vencido no processado

sob n.O 3.238 de. 30 de agôsto do corrente ano, resolve man

dar incorporar ao seu acêrvo de serviços, para fim exclusivo
de aposentadoria: o periododecorrente de 1.0 de março de

de oito mêses - em qUe prestou serviços ao Municipio co
mo diarista; mais o de dez mêses - por não ter gozado li
cença ou féras durante dez anos, até 1934. .

1916 a 17 de fevereiro de 1921 -- em que prestou serviços
H Prefeitura, como extranumerário; e o periodo correspon

dente a seis anos - em que serviu na Força Militar do Es
tado.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

(a) Jorge L. Meissner

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

Prefeito Municipal

(a) Jorge L. Meissner,

Prefito Municipal
DECRETO N.o 78

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DECRETO N.o '76

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

Arquivista da Secção de

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Ajudante do Fiscal Geral de Matadouros, Miguel Babi, e

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.

tendo em vista o documento apresentado, l1'esolve, 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 Capital.

Paiáco da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 22 de novembro de 1935.
(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

Protocolo, Portaria e Arquivo,

Abelardo dos Reis Petra, e tendo em vista o vencido no pro

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital


I

I

I

.. l

do Estado do .Paraná, em 22 de novembro de 1935.
(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

--'---'-'--'-'----p-----'-.---------'--------'''''':-'''''-''---r
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DECRETO N.o 79

DECRETO N.O 81

.",-,

O PREFEITO MUNICIPAL DE éÜRITIBA, CAPITAL

DO 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
.i1.0 3.521 de 1.0 de outubro último, resolve mandar incor

porar ao seu acêrvo de serviços para exclusivo efeito de apo
sentadoria, o periodo que decorre de 5 de fevereiro de 1927
â 31 de dezembro do mesmo ano, em que prestou serviços

ao municipio como funcionário extranumerário.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Cap!tal
do Estado do Paraná, em 22 de novembro de 1935.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO_ ESADO DO ;t?ARAN!'-, atendendo ao solicitado pelo
entao FIScal do Trafego Joao Gomes em petição n.o 3.801,

de 29 de outubro do ano corrente, e em face do respectivo
parecer do snr. onsultor Juridico e Procurador Municipal,
res?lve, man.dar mcorporar ao seu acêrvo de serviços, para
efeito exclUSIVO de aposentadoria, ,o periodo corresponden
!e a urp ano (de abril a setembro âe 1934 ede fevereiro a
Julho de 1925), durante q qual o referido funcionário foi
mensalista da Prefeitura.

Paláciod!l Prefeitura Municipal de Curitiba Capital

do Estado d oPa:raná, em 4 de dezembro de 1935.'

(a) .Jorge L. Meissner

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

PI:efeito Municipal

DECRETO N.o 82

DECRETO N.oSO

üFREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

D.o 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

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO S.TADO DO PAANA, atendendo ao requerido pelo
AdmmIstrador do Deposito de Inflamáveis Estevão Sécun

dino Feijó, resolve, de acôrdo com o parag;áfo unico do art.

1922 e 1932, resolve mandar incorporar ao seu acêrvo ele
ervçQs, Para fim exclusi,vo de aposentadoria, o periodo
correspondente a lJIp. qn<;>, qe acôrdo com os arts, 277 e 279
do Regulamento Gral.

279 do Regulamento Geral, mandar incorporar ao seu acêr
vo .de serviços, para exclusivo efeito de aposentadoria, o
penodo correspondente a 9 (nove) mêses, em virtude de o
.referido funcionário haver completado em 27 de novembro
último dez anos de serviço, tendo gozado férias apenas em

:palácio -da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do P!lraná',. em 22 de novembro. de 1935-.

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

gozou férias ou 1iençasno decênio çompreendido entre ..

. .

(a) Jorge L.. Meissnr
Prefeito: Muniçipal

1934.

"l

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba Capital
(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

---r

.".-
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DECRETO No 83

PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CPíTAL

O ESoTADO DO PARANA, atendendo ao requrldo pelo

DGuarda

.

. d G d . e tendo em vIsta o pa

Fiscal Gumercm o .0.01,
. _
04 209 de
recer do snr. Procurador MumcIP:1 em petlÇao. 40' do De
11 do corrente 'mês, resolve, de acordo com o ar:

:.

.

creto n.o 16 de 18 de jup.ho do fluente ano, andar ncod

êrvo de serviços para exçluslVO efeIto
porar ao seu ac
, d
't
nos quaaposentadoria o periodo cõrrespon ente a Ol °fa .' 'n'o

'
tro mêses e dezenove

,

Atos de 13S

d'.
unClOna
las, em que o . mesmo
... I

esteve servindo na Guarda Civil da Caplta .

.

:Palácio da Prefeitura. Municipal de Curtiba, CapItal

ATO N.Ó 1

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO-ESTADO DO PARANA, tendo em vista haver falecido

(a) Jorge L. Meissner,

o Tesoureiro desta Prefeitura, Sllr. Francisco Guedes Cha

Prefeito Municipal

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
r,_ -

r.' - 
.

,

n.

ATON.02

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO :ESTADO -DO PARANA, resolve nomear o snr. Olávo
Chagas Correia para exercer o cargo de Tesoureiro desta

'.

Prefeitura, percebendo os vencimentos fixados em lei, de
vendo o referido senhor prestar a fiança regulamentar ao

assumir o exercicio 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
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ATO N;O 5
- O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

no ESTADO DO PARANA, resolve aproveitar o extranu.
merário João Raul Bauml, para exercer o cargo de Servente

da Secção de Receita da Diretoria de Contabilidade e Te
souro, percebendo os vencimentos fixados 'em lei..
ATON.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 exoneradoclas funcões de Praticante da Dire

toria de Contabilidade e Tesor, que atualmente exerce,

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 8 de janeiro de 1935.
(a) Jorge -L. Meissner

Prefeito Municipal

percebendo os vencimentos -fixados em lei.

Falácia da Prfeitua 'Mqnicippl de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 5 de janeiro de 1935.
(a) Jorge L. Meissner
Prefçito MunicipaJ

ATO N.o 4

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 tixadÇ>s em lei.

ÁTO N.O 6
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

no ESTADO DO PARANÁ, tendo em vista o Decreto Es
tadual sob n,o 2.617, de 26 de dezembro do ano p. passado,
'1esolve 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,
e 27 de dezembro p. findo.
-

Palácio da Prefeitura Municipal ,âe Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, 'em 8 de janeiro de 1935.
(a).Jorge L. Meissner

Prefeito ,Municipal

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

DO 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
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de janeiro de 1935.
(a ) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

ra Leontina Artigas Brandão.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 17 de janeiro de 1935.
( a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

ATO N.o 10

O PREFEITO MUNICfpAL 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:

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 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 29 de janeiro de 1935.
(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

ATO N.O 9

INSPETORIA GERAL

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

TRAFEGO
Fiscais - Durval frança, Eduardo Neves, Carmelo
Neves, João Loiola Pires, João Gomes, Brasílio Peri Morei
ra e Antenor Rodrigues.

Praticante - Lafaiete Viana.
Servente-Emplacador - 2aro Ramos de Proença.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 12 de fevereiro de 1935.
(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao 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.

ATO N.O 11
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
snr. Engenheiro Diretor d.o Departamento de Engenharia,
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dr. Nelson de' Sousa Pinto, rsQlve conceder-lhe trinta dias
de férias, de ácôrdo com o Art. ?57 do Regulamento Geral.

ÁTO N.o 14

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 12 de fevereiro de 1935.
(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

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 Diretoria de Contabilidade e
Tesouro, percebendo os vencimentos fixados em lei, a con
tar de 1.0 de março próximo.

Palácio da Prefeitura M'Lm.icipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 18 de fevereiro de 1935.
ÁTO N.o12

O PR-EF:EITO MUNICIPAL DE CURItIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, resolve aproveitar do Qua
dro Suplementar o snr. Benedito Correia de Freitas, para
exercet o cargo de Guarda Fiscal, percebendo os venci
mentos fixados em lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, e:rn 16 de fevereiro de 1935.
( 8.) Jorge L. Meissner

Prefeito Muniéipal

ÁTO N.o 13

O PREFÊITO 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 shr. Nilton Pinto Forbeck.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 18 de fevereiro de 1935.
(a) Jorge ,L. Meissner

Prefeito Municipal

Ir

(a) Jorge L. Meissner

Prefeitp Municipal

ÁTO 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 fixados em lei, a contar 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

ÁTO N.o 16
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo 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 Estadõ do Paraná, em 22 de fevereiro de 1935.

ATO N.o 19

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal\.

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. 257 do Regulamento Geral.
ATO N.O 17
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

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

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao que requereu a
Dactilógrafa da Inspetoria de Rendas e Fiscalização, LeoJ;l

(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

tina Artigas Brandão, e em face das respectivas informa
ções, resolve conceder-lhe trinta dias de férias, de acôrdo

ATO N.O 20

com o Art. 257 do Regulamento Geral.

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

(a) Jorge L. Meissner
:prefeito Municipal

2.° Oficial da Inspetoria de Rendas e Fiscalização, Fiora
vante Garcez Marques, e tendo em vista o atestado médico
apresentado, resolve conceder-lhe, ém prorogação, noven
ta dias de licença para tratamento de saúde, nos têrmos do
Art. 267, letra c, do Regulamento Geral.

ATO N.O 18

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, 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

(a) Jorge L. Meissner
'Prefeito Municipal

ATO N.O 21

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, 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.
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ÁTO N.o 24

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

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

O PREFEITO' MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, resolve promover o snr. Lufri
do da Costa Cabral, 1.0 Oficial da Diretoria de Cadastro e

(a) Jorge L. l\'Ieissner

Prefeito Municipal

Edificações, do Departamento de Engenharia, a Chefe de
Secção de Receita, da Diretoria de Contabilidade e Tesou
ro, percebendo os vencimentos fixados em lei.

ÁTO N.O 22

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

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

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

Contínuo da Inspetoria de Rendas e Fiscalização, Francisco
Lopes Vieira, e em face das respectivas informações, resol
ve conceder-lhe trinta dias de férias, de acôrdo com o Art.
257 do Regulamento Geral.

ÁTO N.o 25
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

Palácio -da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

DO ESTADO DO PARANA, resolve aproveitar, do Qua

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

dro Suplementar, o S111'. Teófilo M. Garcez, para exercer o
cargo de 1.0 Oficial da Diretoria de Cadastro e Edificações

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

do Departamento de Engenharia, percebendo os venci

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

Nro N.O 23
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

(a) Jorge L. Meissner

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 Fiscalzação, percebendo os vencimentos fixados
em lei.

Paiácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 28 de fevereiro de 1935.
(a) Jorge .;L. :t\ieissner

Prefeito Municipal

Prefeito Municipal

,

-t-

-

ATO N.O 26
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao que requereu o
Contínuo da Consultoria Juridica e Procuradoria Munici
pal, Lauro Silva, resolve, em face das respectivas informa

,ções, conceder-lhe trinta dias de férias, na conformidade do
art. 257 do Regulamento Geral.

...,... 92-
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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 rio PARANÁ, de acôrdo com o art. 247 do

Regulamento Geral, resolve uspender preventivamente de
suas funções, o Guarda-Fiscal Ç>svaldo Muiz, 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 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, Càpital
do Estado do Paraná, em 19 de março de 1935.
(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

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
resolv , nos termos do Art. 265, letra a), combinado
"'

ATO N.O 28

O PREFEITO MUNICIP.A.L DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, átendendo ao que requereu o
snr. Ildefonso Borba Cordeiro, Pagador da biretoria 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 Régulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 19 de março de 1935.
(a) JorgeL. Meissner

Prefeito Municipal

com o Art. 267, letra a), do Regulamento Geral, concederlhe trinta dias de licença para tratamento de saúde.

Palácio da Prefeitura .MuI).icipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 21 de março de 1935.

(a) .1orge L. Meissner
Prefeito Municipal

ATO N.O 31
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO- ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

2.Ó Oficial da Secretaria da Prefeitura, Augusto Marqes
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dos Santos e em face do atestap.o médico apresentado, re
solve nos têrmos dos Arts., 265, letra a), e .267, .letra a), do

Palácio da PrefeitlJ.ra Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 27 de março de 1935.

ReguÍamento Geral, conceder-lhe noventa dias de licença

( a ) Jorge L. Meissner

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

ATO N.o 34

para tratamento de saúde.

(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

-A.TO N.o 32

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, 'atendendo ao que requereu o

Fiscal da Inspetoria do Tráfego, João Loiola Pires, e eIll
face das' respectivas informações, resolve conceder-lPe trin
ta dias 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

ÁTO N.o 33

O PREFEITO MUNICIPAL. 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,
.(; em face q.as respectivas informações, resolve conceder-lhe
trinta dias q.t;! férias, de acôrdoêorp o Art. '257 do Regúl
,mento Ger!:lL.

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista que os funcio

nários César Conraclo de Sousa, Vitor Veitas, João Olevar,
João Raul Bauml e Frederico Stamm não deram cumpri
mento ao disposto pela Portaria n.o 40, de 27 de feveeriro

do corrente ano, resolve suspendê-los de suas funções por
oito dias, ficando marcado .êsse mesmo prazo para a apre

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do I'araná, em 2 de abril de 1935.
(a) oIorge L. Meissner
Prefeito Municipal

ATO N.035
O PRE:FEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Guarda Fiscal Alvaro José .da...Gosta, que durante um decê
nio não gozou férias nem ,licenças, resolve, nos têrmos do
art. 277 do Regulamento Geral, conceder-lhe seis mêses de
licença.

Paiácio da Prefeitura 'Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 2 de abril de 1935 .
(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
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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 sob n.O 9877, den
tro, portanto, do prazo estipulado pela Portaria n.o 40 de 27
de fevereiro, resolve deixar sem efeito o Ato n.o 34, de 2
do corrente mês, na parte relativa áquele funcionário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba Capital
do Estado do Paraná, em 25 de abril de 1935,
'

tI •

Prefeito Municipal

m.ento, .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.

O PREFEITO MUNICIPAL DE. CURITIBA, CAPITAL

DO ESTAbo DO PARANA, "resolve aproveitar, do Qua
dro Suplementar, o snr. Alberico Camargo Ribas, para exer
cer o cargo de Guarda Fiscal, percebendo os vencimentos

(a) Jorge L. Meissnet
Prefeito Municipal

.

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

ATO N.o 40

"(a) Jorge L. Meissner

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

Prefeito Municipal
#.; 

ATO N.O 38

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAl..

DO .ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pela

Praticante da DÍretoria .de Contabilidade e Tesouro, En;lilia
Renot, e em face das respectivas informações, resolve con
ceder-lhe trinta dias de férias, nos térmos do art. 257 do
Reulamento Geral.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

leI, para o exerCIClO de fUções públicas, resolve exonerá..
los dos cargos de Auxiliar da Diretoria de Viação e Sanea

ATO N.O 37

!

ATO N.o 39

) mda, qu,e ate esta data os fUncionários Vitor Veitas e
Jao Olevar não .a?resentaram os documentos exigidos por

(a) Jorge L. Meissner

,

Prefeito Municipal

DO ESTADO DO .PARANA, tendo em vista a Portaria n.o
40 e 27 de feveeIro e o Ato n.o 34 de 2 do mês hoje findo,

Palácio da Prefeitu,ra Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 9 de abril de 1935.

fixados em lei.

(a) Jorge L. Meissner

I.

""r
,

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Coador da Secção da Divida Ativa, da Diretoria de Con
tabIhdde e Tesouro, Argeu Loiola Pinho e em face das

resp;tIas inf?rmações, resolve concede;-lhe trinta dias

de ferIas: e acordo com o Art. 257 do Regulamento Geral.
. PalaclO da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 6 de maio de 1935.
(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Muniéipal

-
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menta Geal, suspender de üa funções por trinta dias, o

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

Garda FlscaJ Osvaldo MUnIz, por infração do disposto na

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Continuo da Diretoria de Contabilidade e Tesouro, José

almea f) do art. 249 do citado regulamento.

.

Scuissiato 'e em face das respectivas informações, resolve
conceder-lhe trinta dias de férias, de acôrdo cOm o art. 257
do Regulamento Geral.

(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

ATO N.o 44

(a) Jorge L. Meissner

. O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao que 'requereu o
3..° oficia Antonio da Cunha Braz, do Departamento de
EngenharIa, e tendo e visa as respectivas informações,
resolv conceder-lhe trmta dIas de férias, de acôrdo com o

Prefeito Municipal

ATO N.O 42

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURItIBA, CAPITAL

do Estado do Paraná, em 10 de maio de 1935.
(a} Jorge L. Meissner

Prfeito Municipal

ATO N.O 43

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO'PARANA, tendo em vista o parecer do

sr. Procurador Municipal exarado em o inquérito manddo

instaurar por Portaria n.o V, de 14 de março do ano cor

rente, resolve, nos têrmo d9 art. 233, letra d), do Regula-

. Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

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

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba,. Capital

 ....
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ATO N.O 41

DO ESTADO DO PARANA, resólve aproveitar o extranu
merario Nelson da Curiha Gomes para exercer o cargo de
Cobrador da Secção- de Receita ,dá Diretoria de Contabili
dade e Tesouro, percebendo os vencimentos fixados em lei.

-

l-

I

art. 257 do Regulamento Geral.

_

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do ,Estado do Paraná, em 14 de maio de 1935.
(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal
ATO N.O 45

O PREF;EIT9 MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

D.O ESTAD<? DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
FIscal do Trafego, Carmelo Neves, e em face das respecti

vas iz;formações, resolve conceder-lhe trinta dias de férias,

nos termos do art. 257 do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba Capital
do Estado do Paraná, em 20 de maio de 193.
'
(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal
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ATO N.o 46

das respectivas informações, resolve conceder-lhe trinta
dias de férias, de acôrdo com o art. 257 do Regulamento
Geral.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, 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

Palácio da Prefeiturá Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 1.0 de junho de 1935.
(a) Jorge L. Meissner

Ferreira.

Prefeito Municipal

Palcio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 27 de maio de 1935.

"

(a) JorgeL. Meissner

ATO N.O 49

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANÁ, atendendo ao requerido pelo
Desenhista de La classe da Diretoria de Viação e Sanea

ÁTO N.o 47

mento, do Departamento de Engenharia, Valentim Maria

b PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

de Freitas, e em face das respectivas informações, resolve
conceder-lhe nos têrmos do Art. 257 do Regulamento Geral,
trinta dias de férias.

DO ESTADO DO PARANA, 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
do Estado do Paraná, em 6 de junho de 1935.
( a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
cio Estado do Paraná, em 1 de junho de 1935.
(a) JOl'ge L. Meissner
Prefeito Municipal

I-'--

ATO N.O 50
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

ATO N.o 48

.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA atendendo ao requerido pelo
Inspetor do Tráfego, Alcid-es Terézio de Carvalho, e em face

DO ESTADO DO PARANÁ, 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.
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ÁTO N.O 53

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pela

(a) Jorge L. Meissner

Datilógrafa

Prefeito Municipal

e

Tesouro,

pectivas

Faturista

Violeta

informaçõe-s,

da

Diretoria

Maranhão,
resolve

e

de

em

Contabilidade

face

conceder-lhe

das

'res

trinta

dias

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

ÁTO N.o 51

Palácio da Prefeitura -Municipal de Curitiba, Capital

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

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

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

( a ) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

art. 257 do Regulamento Geral.

ÁTO N.o 54

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 18 de junho de 1935.

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

( a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

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.

ÁTO N.o 52

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Chefe de Secção da Diretoria de Contabilidade e Tesouro,

do Estado do Paraná, em 18 de junho de 1935.
( a) Jorge L. Meissner

Lufrido da Costa Cabral, eem face das respectivas infor

Prefeito Municipal

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

ÁTO N.o 55

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL



DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Contínuo João Batista Nunes, do Departamento de Enge-

( a) Jorge. L. Mejssner

Prefeito Municipal

L

-104 -

nharia, e em face das respectivas informações, resolve con
ceder-lhe trinta dias de férias, de a..côrdo com o art. 257 do
Hegulamento Geral,

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capita..J
do Estado do Paraná, em í9 de junho de 1935.
(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal
"

"

ÁTO N.o 56

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

Motorista António Coelho dos Satos, 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

ÁTO N.o 57

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANÁ, atenàendo ao requerido pelo
Engenheiro Diretor de Viação, e Saneamento dr. João Ma
cedo Sousa, e em face das respectivas informações, resolve
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ÁTO N;o 58
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve, de acôrdo com o De

creto n.o 18, de hoje datado, classificar os seguintes funcio

nários da Inpetoria do Tráfego e da Guarda Civica:

Inspetoria Geral
Tráfego

Fiscais - Brasilio Peri Moreira, João Loiola Pires,
João Gomes, Antenor Rodrigues, Durval França, Carmelo

Neves, Eduardo 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

ÁTO N.o 59

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, 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 dr. Augusto Bel

trão Perneta, Engenheiro Diretor do Cadastro Fiscal, do

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

Departamento de Engenharia, O dias de férias.

ào Estado do Paraná, em 19 de junho .de 1935.

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

do Regulament Geral.
Palácio da Prefeitura Municipa! de Curitiba, Capital
(a) Jorge L. Meissner

Prefeit 'Municipal

.

Ajudante do Tráfego - Boanerges Marchesi Sobrinho.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
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ATO N.o 60
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, 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 dr. Artur Juven
cio Mendes, Consultor Juridico 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

ATO N.o 61

O PREFEITO MUNICIPAL DE' CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANÁ, tendo em vista a comunicação
fita 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 .Sumi 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 Municipàl de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 4 de julho de 1935.
(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

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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nio, ao cargo de Fiscal Geral, da Inspetoria de Rendas e Fis
calização.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 9 de julho de 1935.
(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.o 63

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, resolve promover o snr. Ama

zonas de Souza Azevedo, 1.0 Oficial da Secção de Cadastro
e Patrimônio, ao cargo de Chefe da mesma Secção.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 9 de julho de 1935.
(a) JorgeL. Meissner
. Prefeito Municipal

ATO N.O 64
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO J;ARANÃ, resolve promover o snr. An
tonio Gomes, 2.° Oficial da Secretaria do Departamento de
Engenbaria, ao cargo de 1.0 Oficial da Secção de Cadastro
c 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

Prefeito Municipal
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ATO N.O 65

ATO N.O 68

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
no 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.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista o requerido,
.

''\..

0,'-,
I

I

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, êm 9 de julho de 1935.
(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

as respectivas informações e o disposto pelo art. 257 do
Regulamento Geral, ,resolve conceder trinta dias de férias
ao 2.° Oficial Inácio Lombardi, do Laboratório de Pesos e
Medidas.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 18 dê julho de 1935.

(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municial

ÁTO N.O"66

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve aproveitar o extranu

merário Pedro Mainka para exercer as fUD.ções de Guarda
Fiscal, percebendo os vencimentos fixados em lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 9 de julho de 1935.
(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

-

,

DO ESTADO DO PARANA, 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 julho de 1935.
(a:) Jorgç L. Meissner
Prefeito Municipal

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

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

b PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL
-

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

ça para tratamento de saúde, nos têrmos da letra a) dos
artigos 265 e 267 do Regulamento Geral.

ATO N.O 67
,

ATO N.O 69

(a) Jorge L. Meissner
PreÍ,eito Municipal

ATO N.o 70

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido e em
face das respectivas informações resolve, nos têrmos do art.

- ---

-

--

I

1

-111-

-110 -

I

d

257 do Regulamento Gera ,conce er

"

aO

ATO N.O 73

trinta dias de férias

Guarda Fiscal Francisco Grande.

C

-rb

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

CapIta

Palácio da Preeitura Muncipal te 191 I a,

do Estado do Paraa, em 27 de Julho e

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

. I

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.

(a) Jorge L. M.ei.ssner
Prefeito MumcIpal

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.o71

UNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO sfrJg RANÁ, atendeo : :

"ÃTO N.O 74

Fiscl do Tráfego JoaodGet::e1to 'Geral, conceder-lhe
maçoes, e do a::t., 257

trinta dias de fenas.

o

eg

. .

P l' io da Prefeitura Municipal de Cuntlba,

C

do Est:; do Paraná, em 27 de julho de 1935.

ap

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITA

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

ital

snr. Engenheiro Diretor do Cadastro e Edificações, dr. Hen
'.

(a) Jorge L. Misner
Prefeito MumcIpal

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 72

REFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

Do SADO DO PARANÁ, atendendo ao qe rdequTerráfeg
Praticante Zaro Ram?s

P

da InspetorIa

ATO N.O 75
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

o

o;nçações resolve conceder-lhe

DO ESTADO DO PARANÁ, tendo em vista o resultado do

e em face das respectlvas l orm
,
t 257 do Regula
trinta dias' de férias, de acordo com o ar .

mento Geral.

Palácio da Prefeitura Mun,icipal de

C

"b

urltl a,

do Estado do Paraná, em 31 de Julho de 1935.
(a).Jorge L. MeissneJ;

Prefit9 Municipal

rique Estrela Moreira, resolve conceder-lhe trinta dias de
férias, de acôrdo com o art. 257 do Regulamento Geral.

inquérito mandado instaurar por Portaria n.o 80, de 27 de
maio do corrente ano, e o respectivo parecer do snr. Pro
curador Municipal, resolve, de acôrdo com o Regulamento

Capital
":l
,

I

Geral, art. 233, letra d), combinado com o art. 249, letra f),

suspender de suas funções por trinta dias o Guarda Fiscal
Va,lfrido Bueno Frreir,

(
-1l -

-113 -

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

ATO N.O 78

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista qu no dia 24

(a) Jorge L. Meissner

do corrente ocorreu o falecimento do snr. António Coelho
dos Santos, Motorista do Departamento de Engenharia, re
solve, por êsse motivo, desligá40 do quadro de funcionários

Prefeito Municipal

ATO N.O 76

desta Prefeitura.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

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

mento Valentim Maria de Freitas, e em face do atestado

(a ) Jorge L. Meissner

Desenhista de 1.a classe da Diretoria de Viação e Sanea

médic apresentado, resolve conceder:lhe, a contar de 12

Prefeito Municipal

ele julho p. passad(), noventa dias de licença para tratamen
to de saúde, nos têrmos do art. 267, letra a), do Regulamento Cíeral.

ATO N.O 79

.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

Palácio da Prefeitura Municipal de -CuritU>a, Cápital

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Chefe do Laboratório de Pesos e Medidas Valdemir da Costa

do Estado do Paraná, em 13 de agôsto de 1935.
(a) Jorge L. Meissner

Lima e em face idas respectivas informções, resolve con

Prefeito Municipal

c.eder-Ihe trinta dias de férias, de acôrdo com o art. 257 do

Regulamento Cíeral.
ATO N.O 77

O PREFEITO MUNICIpAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, atendendo ao requerido pelo

IVloiorista Pedro Scuissiato, e em face das respectivás infor
mações, resolve conceder-lhe trinta dias de férias, nos têr;.
mos do-art. 257 do Regulamento Cíeral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 17 de agôsto de 1935.
(a) Jorge L. Meissnér

Prefeito Municipal

l I

I

1

1

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 MUNICIPAL 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 serviç des-

I

I

II

.• 1 r

,.
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de 11 de agôsto último) reassumiu hoje o exercicio de seu
cargo, resolve sus:{lende-ló de suas funções por 15 dias, de'
acôrdo com o art. 249, letra g) combi:hadoom o art, 233,

ATO N.O 83

,O PRE,FEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA

. "

letra d), do Regulamento Geral.

.
.' atendendo ao qu.e 'requereu
o

Datilografo do Departamento de Engenharia Albano
Cunha, e tendo em vista o atéstado médico apesentado
resolve 'conc;der-Ihe noventa dias de licença para trata
,mento de saude, na conformidade dos arts. 265, letra a) e
26!, letra. a), do Regulamento Geral, contados de 19 de .

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 2 de setembro de 1935.
(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Munkipal

agosto ultImo.

A'ro N.o 81

Paláçio da Prefeitura Municipal de Curitiba Capiatl
do Estado do Paraná, em 5 .de seteznbro de 1935.'

O PREFEITO MUNICIPAL DE CUIUTtBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao que requereu o

snr. Engenheiro Assistente da Diretoria de Viação e Sa

(à) Jorg-e L. Meissner
Prefeito Municipal

neamento, dr. Tobias Lacerda Gomes, e em face das respe

ctivas informações, resolve cOIlceder-Ihe trinta 'dias de fé
rias, de acôrdo -com o art. 257 do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estádo ,do Paraná, em 3 de setembro de 1935.

ÁTO N.o 84

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL

(a) Jorge L. Meissner

Prefeto Municipal

DO ESTADO
DO PARANA, a t en d endo ao requerido
'
F'
I '
.
pelo
Isca
de
Obras
da
Diretoria
de
Obras
e
Ed'f'
B erd'.
I Icaçoes,

.ATO N.o 82

olve conceer-Ihe seis .meses de licença, nos têrmos do art.
..77, do Regulaento Geral modificado pelo decreto n.o 9,
1; 6 de flverelro de 1934, visto o mesmo não haver gosado

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

dro Suplementar, José dos Santos para exercer o cargo de

:larmo Cunha, e e fac dás respectivas informações, re-

.

'..

'..;j"
..-

Contínuo da Inspetoria de Rendas e Fiscalização-.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

-ao Estado do Paraná, em 4- de setembro de 1935 ..
"

(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

: 

..

erIas ou Icehça durante um decêIlio .

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba Capital
c;lo Estado do Parqná, em 6 de setembro de 1935.'
(a) Jorge L" Meissner
Prefeit<;> Municipal
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ATON.O 85
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

Palacio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 14 de setembro de 1935.

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

(a) Jorge L. Meissner

Fiscal da Inspetoria do Tráfego, Brasilio Peri Moreira, e

Prefeito Municipal

tendo em vista as respectivas informações, resolve conce
der-lhe trinta dias de férias, de acôrdo com o art. 257 do
Regulamento Geral.

ATO N.O 88

Paláció dã Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 6 de setembro de 1935.
(a) Jorge L. Meissner

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO 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.

Prefeito Municipal

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 24 de setembro de 1935.

ATO N.086

( a) Jorge L. Meissner

c

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

ÁTO N.o 87
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 Mt.lniz, até solução final do inqué
rito mandado instaurar pela Portaria n.o 114, desta data.

Prefeito Municipal

ÁTO N.o 89
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO 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 Saúde 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 acôrdo com o art. 267, alineas a) e b)
do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal 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

Engenharia, o atual Topógrafo da Diretoria de Cadastro e

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista que por De
creto n.o 1.429 de ontem datadol do Emo. Sr. Governa

Edificações. Gastão Marques 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.

dor do Estado, foi o snr. Roger Mm:avalhas, Diretor de Con
tabilidade e Tesouro, nomeado Prefeito Municipal de Para
naguá, resolve considerar o mesmo funcionário licenciado

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

enquanto durar aquela Comissão.

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

ATO N.O 93

(a ) Jorge L. Meissner

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

Préeito Municipal

Suplementar Romário Martins Junior, que vinha prestando
serviços como contratado na Diretoria de Viação, para exer
cer o cargo de Topógrafo da Diretoria de Cadastro e Edifi
cações, d() Departamento de Engenharia, percebendo os
vencimentos fixados em lei.

ÁTO N.o 91

O PREFEITO MUNICIPAL-DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
2.0 Oficial do Departamento de Engenharia Ben,to pias de
Grácia, e em face das respectivas informações, resolve çon
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 8 .de outubro de 1935.
(a) Jorge L. Meissner

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 4 de outubro de 1935.

Prefeito Municipal

( a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

ATO N.O 94

O PREFEITO MUNICIPAL DECtJRITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, promove o Chefe de Turma

ATO N.O 92

O PREFEITO MUNICÍPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, p'romove ao cargo de Auxiliar

da Diretoria de Viação e Saneamento do Departamento de

•

r

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.

-=- 120 -

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 dà Diretoria de Viação e
Saneamento, do Departamento de Engenharia, o funcioná
rio extranumerário Ernesto Tiradentes de Sousa, perce
bendo os vencimentos fixados em lei.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 8 de outubJ;o 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
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ÁTON.O 97
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, proove 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 ParanéÍ, em 8 de outubro de 1935.
(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ÁTO N.o 98
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTAPO 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 Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 8 de outubro de 1935.
(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

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) Jorg«: .L. Meissner
Prefeito Municipal

ÁTO 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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vista.as respectivas infórmações, resolve conéeder-lhe a
licença especial de seis mêses de que trata o art. 277 do
Regulamento Geral, por não haver o referido funcionário

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 8 de outubro de 1935.
(a) Jorge L. Meissner

gozado licenças ou férias durante um decênio.

Prefeito Municipa(

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

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

ATO N.O 100

(a) Jorge L. Meissner

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

Prefeito Municipal

DO ESTADO DO PARANA, resolve aproveitár o funcio
nário extranumerário João Guilherme para exercer o car
go de Sêrvente da Diretoria de Contabilidade e Tesouro

ATO 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

percebendo os vencimentos -fixados em lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitibá

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

Capital

(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

ú art. 257 do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

dó Estado do Paraná, em 10 de outubro de 1935.

A.TO N.o 101

(a) Jorge L. Meissner

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL

DO ETADO DO PARANA,resolve, aproveitr o fucio

Prefeito Municipal

nário 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

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

ATO N.o 104

O PREFEIT.O MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARA:NA, atendendo ao requerido pe
lo Contínuo Ricardo Bigato, do Departamento de Enge-.

Capital

nharia e ém lace das respectivas informações, resolve
conceder-lhe trinta dias de férias, de acôrdo com o art. 257

(a) Jorge L. Meissner

,

Prefeito Municipal

I

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

}-
--'::"or

,

do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 10 de outubro de 1935.
(a) Jorge L. Meisner
Prefeito Municipal
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ÁTO N.o 105

4) - Comissão do Imposto sobre terrenos sem edificação,
casas sem platibanda ou em ruínas, frentes não
regularmente muradas, guias sem passeio e taxa
de calçamento

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, at.endendo 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

.,

Artur Marques da Silva e Alvaro de Andrade.

I

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

ATO N.O 106

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, na conformidade dó Decreto
n.o 69, desta data, resolve organizar as comissões que de
verão proceder ao lançamento e escrituração dos impostos
€ taxas municipais para o exercicio de 1936, para o que faz
as seguintes designações:

1) - Comissão do Imposto de Licença do Rocio, 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 Labato e
Manlius Melo ..

3) - Comissão do Imposto de Licençá do Quadro Urbano,

ipclusive Publicidade e Merição de Pesos e Me
didas
a) - Alvaro Luiz Picn.eth e Manoel Teixeira Machado.
b) - Tito Pospissil e Lufrido da Costa Cabral.

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 ecrituração 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 normalmehte 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 segundas e
terceira vias, e serão entregues ás comissões de lançamentos

depois de lavrado o termo de abertura pela Inspetoria de
Rendas e Fiscalização, que também lavrará o têrmo de en
cerramento, depois de utilizados e devolvidos pelas comis
sões.
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3) - Os lançamentos serão feitos em ttês vias, deven

do a l.a ser entregue ao contribuinte, a 2.a It Inspetoria"de
!lendãs e Fiscalização, ficando a 3.a em poder das comissões
para documentação e informação do recursos porventúra
interpostos ao Prefeito.
4) - As 2.as vias de que trata o artigo anterior devé

rão ser encaminhadas diariamente ao snr. Inspetor de Ren
das e Fiscalização que imediatamente as entregará á Dire
toria de Contabilidade e Tesouro, afim de que os lança

mentos de um di;3. sejam escriturados no dia seguinte.

ATO -NO 101

O PREFEITO MUNICípAL DE CURITIBA CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA
d
.'
I F'
.
, . ten o em VIsta o requerido
pe o IscaI da Inspetoria do Tráfego' Eduard N
I
ve c
d
Ih"
o
eves, reso G' Iontc: er-d, e nos t,ermos do art. 257 do Regulamento
era,

d

rmta

P I"

a aclO

las de ferias.

d

a

P

o Estado do Paraná, em 26 de outubro de 1935. '
(a) Jorge L. Meissner

5) -. Os talões não deverão contar :qem emendas, nem
rasuras, sendo preenchidos com algarismos claros, e sendo
a assinatura da comissão bem legivel. Pequenas correções
serão toleradas uma vez resa:Ivadas com a assinatura da

Prefeito Municipal

comissão.

6) -.. Sob pretexto nenhum, poderão ser árrap.cadas
folhas dos talões, as .quais, todavia, poderão Sér canceladas,
sendo isso declarado expressamente nos têrmos deencer

ATO N.o 108

O PREFEITO MUNICIPAL DE CUR:rTIBA CAPITAL

ramento do talonário.

DO, ESTADO DO PARANA t' d d
'
E'eit
J - .' B .
' a en en o ao requerido pelo
f
01' _ oao atIsta de Brito, e em face das respectivas in-

7) - Em caso de extravio do aviso de lançamento, será
fornecido cópia ao contribuinte, gratuitamente.

acôrdo com o art. 257 do Regulamento Geral e erlas

8)

-

A comissão deescriturção trabalhará sob a'

orientaçã,o direta do snr. Diretor de Contabilida<ie e Tesou
ro, que ,d.irigirá todo ó serviço de escritório.

ormaçoes, resolve conceder-lhe' trinta dias d

Prefeito Municipal

membros em partes iguais,

(a) Jrge L. Meissner
PrefeitQ Municipal

'-

d

(a) Jorge L. Meissrter

mentário pata 136, a qual será distribuidaentre os seus
Palácio da Prefeitura MUJ;lÍcipal de Curitiba, Capital
do Estado do PÇlráná, em 11 de outubro de 1935,

f"

e

Pãláêio da Prefeitura Municipal de Curitib Capital
do Estado .doParaná, em 31 de oútubro de 1935. a,

9) - As comissões por este Ato designadas terã,o di
reito á Gratificação especial que £ôr fixado no decreto orça

,I

.

refeItura Municipal de Curitiba Capital

ATON.o 109

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL

.DO ESTADO DO PARANA

Desenhis . d 1 a 1
- . e

.

.

.

,

d' tendndo .ao requerido pelo

c asse. a DIretOrIa de Viação e Sanea-

I

I
'

li
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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 funcionário em virtude de ter
solicitado .exoneração do cargo que éxercia em comissão,

menta Valentim Maria de -Freitas, e em face do laudo de

inspeção de saúde a que se submeteu o funcionário em apre
co resolve conceder-lhe quarenta e cinco dias de licença

paa tratamento de saúde, nos têrmos do art. 267, letra b),
do Regulamento Geral.

reassumiu no dia 21 do fluente as funções de Diretor de

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

rar sem efeito o citado Ato n.o90, a partir desta última data.

(a) Jorge L. Meissner

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 27 de novembro de 1935.

Contabilídade e Tesouro desta Prefeitura, resolve conside

Prefeito Municipal

(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,

E: em face das respectivas informações, resolve conceder-lhe
trinta .dias de férias, nos têrmos do art. 257 do Regulamen

I
I

I

I

ATO N.O 112

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, .CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista a comunicação
do Snr. Engenheiro Diretor do Departamento de Engenha
ria, em oficio n.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

ATO N.ol11

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 20 de dezembro de 1935.

to Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Etado do Paraná, em 23 de novembro de 1935.
(a) Jorge L. Meissner

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, tendo presente que o sr. Ro
ger Maravalhas que, conforme Ato n.o 90 de 28 de setem-

trinta dias.

(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal
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ATO N.o 113

O PREFEITO MUNICIPAL DÉ CURITIBA, Cf\PIT.t\L

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerid? pelo
Fiscal Geral de Matadourós, Abilio Monteiro, !: tedo em
vista as respectivas informáções, resolve, concder-lhe trin..;
ta dias de férias, de acôrdo com o art. 257 do Regulamento
Geral.
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

DECRÉTOS de 1935

do Estado do Paraná, em 27 de dezembro de 1935.
(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

Decreto n.o

1 - Abrindo um crédito suplementar de

Decreto n,o

2 - Ordenando

Decreto n,o

Prefeitura ,. .. o' .. . o , o .. . o
o o ,. ..
3 - Aposentando o funcionário Urbano Grácia Filho ..

Decreto n.o

4 - Denominando Domingos Nascimento a rua Emiliano
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o

oo
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.,
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do

oo

o,
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..
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Decreto n.o .5 - Denominando Emiliano Perneta a rua Aqüidaban .,

6

Decreto n,o

6 - éontando tempo de serviço do operário Ernesto Bino

7

Decreto no

8..,- Concedendo favores ás emprezas ou firmas que se

Decreto n.o

9 -' Aposentando o operário Ernesto Bino "

Decreto 'ii',o'-f-'Colltando tempo 'ôe serviço de diversos funcionários
transferidos do Estado para o Municipio . o

..

..

8

organizarem para exploração de minas de ouro

. o

.,

Decreto. ,o . O -:- ,Aposentando o funcionário Abilio Brandão "

9

"

10

,o

10
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11
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I

'I

I'

"

....

, .... o

, .. ,

oo

oo

. o

11

Decreto n.o 13 - Aprovando o plano para pavimentação da avenida
.
..' . .: • . • _ General. Carneiro . o "
o. o,. o o , ., ., . o . o ., o.

"

Decreto n.o 14 - Aprovando o orçamento para a substituição do cal

...

Decretã n,o 15 - Aprovando o plano para pavimentação da rua Dro

;J,:.
W
,oi:!

'!

I

I,

çamento da rua Visconde de Nacar o,

o,

..

,o
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12
13

13

Decreto A.o 16 -- Modificando o Regulamento Geral fiá parte da contagem de tempo dos funcionários . o o, O' , o ., o. ..

14

Decreto n,o 17 - Regulando o horário de funcionamento das casas es
pecialistas em laticinios e salames o. •. o o .. .. o.

16

II

..

Decreto n.o4O - Modificando o Regulamento Geral na parte de apo-

Decreto n.o 18 -'- Modificando o quadro e vencimentos do pessoal da
Inspetoria Geral do Trafego ..

..

..

..

.,

..

..

..

..

..

..

..

..

..

18

Decreto n.o 42 - Contando tempo de serviço do Guarda CLvil Anto-

Beloto ..

.

:.

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

.,

Decreto n.o 25 - Concedendo uma pensão mensal á Viuva: Herminia
Seling

....

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Decreto í'l.0 26 _ Concedendo isenção de impostos á uma fabrica do
snr. Vitor Deitchmann ..

..

..

..

..

..

..

."

..

..

Decreto n.o 27 _ Mod,ificando ô Código de postüras na parte da con
cessão de alvarás de licenças para construções ..

..

Decreto n.o 28 - Estabelecendo normas para o licenciamento e fiscali
zação de construções .. '..

..

:.

"

..

..

..

..

..

..

Decreto n.o 29 -Contando tempo de serviço do Guarda Civil João Pe
reira de Freitas..

.•

..

..

..

..

Decreto n.o 30 - Contando' tempo de serviço do Guarda Civil Ber
nardino Martins ..

.,

..

..

..

..

..

..

..

..

..

20

..

..

..

..

.,

..

..

..

..

..

"

..

Decreto n.o 32 - 'Contando tempo de serviço do Guarda Civil João de
'Oliveira Cruz ..

"

.• ..

..

..

"

..

.•

.•

'.'

..

..

Decreto h.o 33 _ Contando tempo de serviço do Guarda éivil Salustia..
no' Ramos de Andrade .-

.

Decreto n.o' 34 - Contãndo tempo c;le sefviç6 do Óuarda: Civil João
Ga:ertner

..

.,

;...

..

..

..

..

','

..

•.

..

,. .

"

•.

Decreto n.o 35 - Contando tempo de serViço do fu.ncionário Amazoll,aS
de ,Souza Azevedo

..

..

..

..

.,

.,

..•.

..

•.

•.

Decreto n:o 36 _ Contando tempo de ,serviço do Guarda Civil José
Bispo dos Santos ....

..

.,

....

..

•.

..

Decreto :n.o 37 - Contando tempo de f!erviço do fu.nctonátio Estevam
Secundino Feijó .. ."

..

.. ..

..

.•

..

..

.•

Decreto h.o 38 - Contando tempo de serviço do funcionário Dr. Hen
rique JJ:strela Moreira

..

.,

".

..

.,

.,

.,

.,

..

..

Pecreto n.o 39' - Contando tempo de serViço do funcionário Alvaro
Luiz Picllet4 ..

.• '..

.•

..

,.

•.

.  .,

.,

..

..

..

..

..

..

do

Guarda

..

.

..

..

..

..

..

•.

..

..

..

40

..

..

..

41

de serviço

do

..

Guarda

..

..

41

Civil Vitor

.. .. ..

42

Decreto n.o 46 - Aposentando o funcionário Adriano Garcia dos Santos

42

Decreto n.o47 - ,A.posentando

22

..
..

40

serviço do Auxiliar da Guarda

da Costa e Silva

20

39

Civil José

..

Civil Generoso Nascimento Chanoski

Decreto n.o 45 - Contando tempo

Castro ..

..

"

o

funcionário

..

..

..

..

..

Florido
..

..

..

Gonçalves
..

.•

.•

..

de
..

23

Decreto n.o 48 - Contando tempo de serviço do funcionário Raul Cor-

24

Decreto n.o49 - Alterando o Código de Posturas na parte referente á

30

Decrêto'il.o 50'-:- Côiltando

'Gasparelo ..

..

34

Decreto 'n.o 51 - AposeIltando

o

reia Pinto ..

..

..

..

..

..

apreensão de mercadorias ..

tempo

de
..

..

..

serviço

..

..

..

operário

..

..

do
..

..

..

..

..

..

funcionário

..

..

..

..

..

..

..

..

43
43

44

Pedro

..

.,

..

44

Luiz Mariano Ribas

..

..

45

Decreto n.o 52 - Aprovando o plano para pavimentação da rua Ange-

lo Sampaio

34

"

..

..

..

.,

.

45

Decreto n.o 53 - Contando tempo de serviço do Guarda Civil Paulino

Decreto n.ó 31 - Contando tempo de serviço do Guarda Civil Felix
Araujo da Silva

..

Decreto n.o 44 - Contando tempo de

19

..

.,

..

de serviço

Decreton.o 4G - Aposentando o feitor Frederico Stamm

Decreto n.o 24 - Regulando o serviço dos p6stos para abastecimento
..

tempo

nio Gomes da Silva ..

19

" Decreto n.O_23. Aposentando o funcionário Silfrédb de MouraPedrosa
de automóveis

..

;Decreto n.o 41 - Contando

,

..

..

18

Decreto n.o 21 _ Contando tempo de serviço do Feitor Frederico Stamm
Decreto n.o 22 _ Aprovando o plano para pavimentação da 'rua Chichorro Junior. ..

..

.....

Decreto n.o 20 - Contando tempo de serViço do GUp.rda Civil Amaldo
,

..

16

..

Decreto n.o 19 - Aposentando o operário Nicolau cStasiuk ... ."
Rodrigues

.sentadoria dos funcionários "

..

..

Benedito de Oliveira..

35

..

..

..

..

..

..

..

..

....

46

Decreto n.o54 - Contando tempo de serviço do Guarda Civil Joaquim

Pedro dos Santos ..

35

..

..

.. ..

..

..

..

..

.. ..

..

47

Decreto n.o 55 - COl).taI,ldo tempo de serviço do Guarda Civil Benedito Santana de Siqueira .. .. .. .. .. .. "

36

.. .. ..

47

DeCreto n.o 56 - Contando tempo de serv;ço do Guarda Civil Oscar
de Abreu Finkensieper

36

Decreto n.o 57 '-" Contando
37

'"

37

38

39

de

-i':
I

li

"l


L 
r

...

"o

,
serviço

Conrado de SoUSa ..
....,

38

tempo

..

. '.

do

..

..

funcionário

..

..

..

..

48
Cezar

..

..

48

Decreto n.o 58 - Contando tempo de srviço do fuI,lcionário Olegário

Aires de Arruda .. .. .. ., .. .. .. .. .. .. .. ..

49

Decreto n.o 59 - .Organizando a Secção de Fiscali:z;ação da Iluminação
Publica ..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

49

Decreto n.o .60 - Contando te!llPo de serviço do Fiscal da Guarda Civil, Sergio Doblins

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

50

Decreton.o 61 - C0!1t\IDd,O te!llpo de serviço do Fiscal da Guarda Civil,
Nestor Pinto ..

..

..

.•

..

..

..

..

..

..

..

..

..

50

'v

IV

Decreto p..o 82 - Contando tempo de serviço do funcionário Estevam

Decreto n,o 62 - Contando tempo 'de serviço do FiscaÍ da Guarda Civil,
Paulino Benedito de Oliveira ..

..

..

..

..

..

..

..

S. Feijó ..

51

Decreto n.o 63 - Contando tempo de serviço do Guarda Civil Fran<lelino de Mota Machado .. ..

..

..

"

.. ..

..

.,

"

.

52

Decreto n.o 65 - Contando tempo de serviço de:> G\1ard"a Ç!vil Ernesto
Marchiori ..

..

..

..

..

..

...........•. .

..

..

..

..

..

..

..

..

52
53

Decreto n.o 67 - .Declarando de utilidade publica um terreno pertencente a José T. Sfofella ..

..

. '.

.,

..

..

..

..

..

Decreton.o 69 - Dispondo sobre ac()b,a;nça de imPostos e taxas para
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

54

Decreto n.o 71 - Concedendo

..

..

..

..

..

gratificação

..

..

"

..

adicional

ao

.. ..

..

.•

72

funcionário

Artur Ribei;o de Macedo .. .. ., .. .. .. .. .. ..

73

Decreto n.o 72 - Transferindo para o Estado a administração e custeio
.•

..

..

..

..

..

..

..

....

Ato n.O

74

..

. ..... "

..

..

..

..

..

"

..

..

Decreto n.o 76 - Contando

tempo

..

de

..

..

.. ..

serviço

do

..

..

.. ...

funcionário

..

....

.. '..

..

..

..

..

"

.,

..

..

..

..

Decreto-n.o 79 - Contando. tempo
.ScU:issiatto .. • '.

..

de
..

..

..

..

serviço do funcionário
"

....

..

..

"

Decreto n.o 80 - Contando tempo de serviço do funcionário João F.

Barbosa .:'.. .. .. "

.. .. .. .. "

.. ..

Decreto.n.081 -. Contando tempo. de. serviço do funcionário João Gomes

Olavo

C.

funcionário
..

..

..

..

Correia para

Francisco
..

81

Ato n.O

4 - Promovendo o funcionário Raul Kormann ..

Ato I!.o

6 - Nomeando os Snrs. Rubens P. de Moura e Milton Pinto

Ato 11.°

7 '- Retificando o

Tesoureiro .. .. .. .. ., .. ..
Fiél do Tesoureiro ..

..

..

.. ..

..

..

..

..

..
..

o

.. ..

3 - Nomeando o Snr. Luiz F. de Andrade para o cargo de

cargo de

.. .. .. .. ..
.. ."

cargo de Servente ..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

....

82

..

..

82

..

..

83

..

Forbeck para o quadro de funcionários da Prefeitura..
Brandão ..

nome

..

84
84

férias

..

..

..

..

ao
.,

..

.,

..

.,

..

..

funcionário
..

..

..

..

..

..

..

83

Artigas
..

.Santos ..

..

Leontina

Ato h.O . 8 - Concedendo férias á funcionária Mercedes M. de Morais

9 - Concedendo

..

da funcionária

81

..

Ato n.O . 5 ,- Aproveitando o extranumerário João R. Baulm par

..

Augusto
..

..

..

.,

M.

dos

.,

84

Ato n.o

11 - Concedendo férias ao funcionário Dr. Nelson de Sousa

75

Ato n.o

12 - Aproveitando

76

Ato n.o

13 - Exonerando o funcionário Milton P. Forbeck

..

..

..

86

Ato n.o

14 - Promovendo o funcionário Euclides Alves Vieira

..

..

87

e da Guarda Civica ..
Pinto ..

..

..

..

do

..

..

..
..

..
..

Quadro

..

..
..

..

.,

..

..

..

..
..

..

..

..

o

..

..

..

..
..

86

..

..

..

87

Ato n.o. ,16 -Concedendo férias ao funcionário Osvaldo M'UIliz ..

..

87

88

.'.

..

..

..

..

..

..

. . ..

Ato n.o

17 - Concedendo .férias á funcionária Leontina A. Brandão

Ato n.O

18 - Nomeando o snr. Antonio C. de Araujo Moritz para o

78

Ato n.o

19 - Concedendo férias ao funcionário Júlio Conceição ..

Ato n.o

.20 - Concedendo

Ato n.o

21  Retificando o. nome c.).a datilógrafa da Inspetoria de Rendas

.cargo de Veterinario ..

79

85

funcionário

77

78

85

.Ato n.o • .15 - Aproveitando o extranumerário Moacir V. Potier para
o cargo de Servente ..

77

..

Suplementar

• Benedito Correa de Freitas

Angelo

........

o

.. ..

75

Decreton.o 78- Contando. tempo de serviço do funcionário Abelardo
dos ReisPetra ..

Snr.

..

10 - Aprovando o quadro do pessoal da Inspetoria do Trafego

76
..

o

.. ..

Ato n.o.

Decreto n.o 77 - Contando tempo de serviço cio funcionário Ildefonso
P. Marques ..

falecimento

Ato n.o

Miguel

Babi .. ' ..

por

2 - Nomeando

Decreto n.o 75. -. Contando tempo de serviço do funcionário Francisco Lopes Vieira ..

1 - ligando

Ato n.o

Decreto n.o 74 - Contando tempo de serviço do funcionário Boanerges Marquesi Sobrinho ..

do funcionário Gumer80

Guedes Chagas ..

Decreto: n. 73-Transferindo para o :Jg;tado diversos funcionários da
Ins.petotia do Tráfego .,

de serviço

ÁTOS de 1935

.,

Ato n.O

da Gda Civica e Os serviços de inspeção e fiscalização do transito

""' r r;;:p. p

71

Decreto n.o 70 - Aprovando o plano para calçame;nto da rua Angelo

Sampaio :. ..

-
.;

53

Decreto 'n.o, 68' =-. Orçando a' Receita' e fixando a Despesa. para 1936 ..

i936 ..



•

Decreto n.o 66 .,- COJ;1.tando tempo de serviço do funcionário Olegário
Aires de Arruda ..

79

..

cindo Godoi ..

51

Decreto n.o 64 - Contando' tempo de serviço do Gúarda Civil Miguel

Schimilówski ..

..

Decreto n.o 83 - Contando tempo

Marques ..

licença
..

..

..

..

ao
..

..

..

..

..

..

..

funcionário
.,

..

..

..

..

..

..

..

Fioravante
..

..

..

..

88
89

G.
.,

89

89

VII

VI

Ato n.o 22  Concedendo férias ao funcionário Francisco L. Vieira
Ato n.o 23 - Promovendo o funcionário Silfredo qe .M. Pedrosa .. .,
Ato n.o 24 _ Promovendo o funcionário Lufrido da ç. Cabral .. .,

Ato n.o 25 _ Aproveitando do Quadro, Suplementar o funcionário
Teófilo M. Garcez .. .. .. .. .. .. .. .. ., ., .. ..
Ato n.o 26 _ Concedendo férias ao funciçmário Lauro Silva .. .. ..
Ato n.o 27 _ Suspendendo preventivamente o funcionário Osvaldo
MU.nJz .. ., ',0 .. •• .. .. .. •• •• •• ., •• ••
Ato n..o 28 _ Concedendo ;érias ao funcionário lldefonso B. Cordeiro
Ato n.O 29 _ CQncedendo férias ao fu,ncionário MaIllius H. P. de Melo
Ato n.o 30 -. Concedendo licença ao funcionário DI,'. Nelson de Sl,luza pinto .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .• .. .,
Ato n.o 31 - Concedendo licença ao funcionário Augusto M. dos
Santos
',. .. .. .. ..

Ato n.o 32 _ Concedendo' férias ao funcionário João,L. Pires
Ato n.O 33 ..".Concedendo férias ao funcionário João f.. Barbosa

Ato n.034 _ Suspel1,dendo os funcionários Cezar C. de Souza, Vitor

Veitas, João Olevar, João R. Baulm e Frederico Stamm
Mo n.O 35 _ Concedendo licença ao funcionário Alvaro J. da Costa
Ato n.a 36 - Deixando sem efeito a suspensão do funcionário Frede.
Ato n.o 38....",
Ato n.O 39' _
Ato n.o 40 _
Ato n.o

Ato n.o 42 _ Aproveitando o extranumerário Nelson da C. Gomes
para o cargo de Cobrador .. .. .. .... .. ..
Ato n.O 43 - Suspendendo o funcionário Qsvaldo MUIliz... .. ..
Ato n.O 44 _ Concedendo férias ao funcionário Antonio C. Braz

Ato n.o 45 - ConcedI."l(lo férias ao funcionário.. Carmelo Neves ..
Ato n.o

46 - Suspendendo prevti\Tamente o funcionário Valfrido
B> Ferreira .. .. .. .. .. ," .. .. .. .. .. .,- ... .. ..

1)..0
n.o
n.o
n.a

49
50
.51
52

_
_
_

Çarvalho ., ., .. .. .. .. .. .. .. .. .. '. .. .. .. .•

CIOllarlO

e da Guarda C' .

IVlca

95
95

Áto n.O

Ato n.a

Ato n.a
Ato n,o

AtÇl n.O
Ato n.O

Ato n.O
Ato n.O

Ato n.O
Mo h.O

Áto 11.0

99

6'

o

f

.

Áton.o
Áto,n.o

Ato n.O
Ato n.O

""-1.

.=

.... ).

Ato n.O

.Ato n.O
Ato n,o

D

105

Ar

A

,.0

.

a

va. .

106

mazonas S. Azevedo

unclonarlO Antonio Go

5 - Promovendo o funcionário Bent

107

mes .: ..

107

66 _ Aproveitando o extranumer' . o D. de Gracla .. .. " 108
cargo de Guarda Fiscal
ano Pedro Mainka para o

67 - Conêedendo f'"
.. .. .. ..
68 'C
erlas ao funcionário Reinaldo M'
- oncedendo f' .
fu
lon
69 _ C
.
nas ao
ncionário Inácio Lombardi

108

oncedendo lIcenç
fu"
..
M.
a ao
nClOnario Rubens PiIlh'
d
Oura ..
elro
e.

70 - Concedend' Íri 'o' tu... " ;'. .. .. .. .. .. ....

71 _ Concedend

72

f"

o

nlOnarlO Francisco Grande

erras ao funCIonário João Gomes

-.- Concedendo férias ao fu

.

"

108
109

109

109

.. .. ..

110

73 _ Concedendo fé .
f nconro Zaro Ramos Proença 110
74
.
nas ao unclOnarlO Raul Korm
. - Concedendo férias ao fun' ,.
ann .. .. 111
Moreira

75 - S

ClOnarlO DI,'. Henrique Estrela

..

"

.,

....

"

"

•...•..•..

uspendendo o funcionário V lfr'
.. .. .. .. 111
76 -.-Concedendol'lcença ao funcio a ' .IdoV Bueno
Ferreira .. 111
I

77  Concedend

78

.

o

f"

nano

a entim M. Freitas

enas ao funcionário P dr

- Desligando por falecimento
Santos ..

100

unclOnár'

- Promovendo o funcionári

64 _ Promovendo

Ato .o

Ato n..o

nspetona do Trafego

fncInano DI,'. August.o B. Perneta 105

nas ao

Ato n.O

98
98
99

os

61 - Suspendendo o funcionário Osv:do rMUIliur J. Mendes 106
:: - Promovendo o funcionário Artur M d Sil" ..
106

Ato n.O

to n.O

a

..

60 _ Concedendo fe".

Ato n.a

98

o

103
103

59 - Concedendo férias ao fu ". ",': .. .. .. .. .. .. .. ..

94
91-

101

Augusto M. dos Santos

Ato n.O
Ato n.O

93

Concedendo férias ao funciop.ário Valentim .M, de Freitas 101
Concedendo féJ:ias ao funcionário Antonio Gomes'..
101.
Concedendo' férias ao :f.uncionário E;uclides A. Vieira .. 102
Concedendo férias ao funcionário Ll,Úrido C. Cabral
10

,

enas a funcionária Violeta Maranhã

Ãto n,o

Ato n.O

Ato n.o 47.:-. Concedendo licença ao funcionário Fioravante G. Marques 100
Ato n.o 48 _ Conceden,do férias .ao fum:iOJlário Alcides T. de
Ato
Ato
Ato
Ato

f"

o

antos

93

96
96
97
97

.

lXando sem efeito a licença concedida ao fun' 0, :. 100

57 - Concedd' £éi  fc'ioá;i 'Dr"J'  " .. .. .. .. 104
58 - Classificando os funcionários dI' oa M. Souza .. 104

Ãto n.o

93

berico C; Ribas ..' ., .. .. .. .. .,' .. .. ., .. .. .,
Concedendo férias á funcionária Emília Renot ., .. ..
Exonerando 'os funcionários Vitor Véità5 ê João Olevai'
Concedendo férias ao funcionáljo Argeu L. Pinho ..

De'

-

2:: :::  -.- Concedendo férias ao fcinái 'Jão'  . 'N" .. ..
- sConcedendo férias ao funcionário Antonio eoeuneslh" d"

92
92

96

41 _ CQ.p.cedendo férias ao funcionário José Scuissiattp..

Ato n.a 54

91
91

rico Stanun .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .,

Ato n.a e7 _ Aproveitando do Quadro Suplementar o funcionário Ál-

Ato n.° 53 - Concedend

90
90
91

.

o

fun'

;. o

Se

112

uissiatto. . 112

ClonarlO Antonio C. dos

: __ ;oncednd' Úi; a; finári' Vldmi d C . 113
uspen; endo o funcionário Rube

81 _ Concedendo f' .

ns P. de Moura

a 113
113

82 _ Aproveitando e;lasQ. aOdfuncionário <Ir. Tobias L. G;m 114
o

83

84

ua 1,'0 Suplementar J

para o cargo de ContO

lnuo

"

- Concedendo licença ao fun'
C

..

"

..

'd

ose

os Santos,

ClOnano Albano Cunha

.

114

- oncedendo licença ao fu . "
.. .. 115
85 _ Concedendo f' .
. ncono Bernardino CuIlha 115
enas ao funclOnarlO Brazill'o P . M!orelra.
.

.

116

ç ...

i,

VIII
Áto n,o

86 - C'oncedendo férias ao funcionário Durval França ..

Ato n.O

87 - Suspendendo

Áto n,o

88 - Éxonerando o funcionário Rubens P. de Moura .. ..

Ato n,O

89 -Concedendo

preventivamenk

Muniz ..' .. ..

..

..

..

licença

..

ao

o

funcionário

..' .. ..

..

..

funcionário

Marques

'

'.

..

..

..

.,

..

Fioravante

..

..

..

..

..

116

117
G.

..

..

Ato n,O 90 - Ú6enciando o funcionário Roger Maravalhas .. .. . .

117

118

Ato n,O

91 - Concedendo férias ao funcionário Bento D. de Grácia

118

Ãto n.o

92 - .Promovendo ,o .funcionário 'Gastão M. da Silva ..

118

Áto n.

..

..

93 - Aproveitando do Quadro Suplementar o funcionário Romário Martins Junior ..

..

..

..

.. ..

..

..

..

..

..

..

119

'.

119

Ato n.o

94 - Promovendo o funcionário Antonio Brandalise

Ato n.o

95  Aproveitando o extranumerário José T. de Souza para

Ato n,o

96 __ Aproveitando o

Ato n.o

97 - ProII).ovendo o funcionário Fernando de Lima .,

Ato n.o

98 - P.romovendo o funcionário Euclides Alves Vieira

121

Ato n.o

99 - Promovendo o funcionário João Raul BauIm .. ..

121

ó cargb de Chefe de Turma ..

..

.. ..
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extranumerário lzidoro M. Paul para
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Ato n.O 100 - Aproveitando oextanuerário João Guilherme para o
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o
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..
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Assunção ..

..

..

..

..

...
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extranumerário, José

Ato n,o 102 '- Concederidó licença

I
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..

ao
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..

..

..
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funcionário
..
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Pereles
..

..

..

para
....
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..
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..

R.
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de

..
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Ato n,o 100 - 'Concedendo férias ao funcionário Jubert G. Ferreira ..
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Ato ri.o 104' - 'Concedendo férias ao funcionário Ricardo Big!ito ..

123
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Ato n.O 105 - Concedendo férias ao funcionário Boanerges Marquesi
Sobrinho ..

..

._.

..

..

..

.. ..

..

..

..

..

..
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Ato n.o 106 - Nomeando as comissões de lançamentos para 1936 .,

124

Ato n.o 107 - Concedendo férias ao funcionário Eduardo Neves ..

127

Ato n',o 108 -Concedendo férias ao funcionário João B. de Brito

127

Ato n,o 109 - Concedendo licença ao funcionário Valentim M. de Freitas

127

Ato n;O 110 - Concedendo férias á funcionária Djanira Crespo

128

..

..

Ato n.o 111 - Deixando sem efeito o áto n:o 90 de 28-9'-935 que licenciou o funcionário Roger Maravalhas ..

r

..

..

..

128

Ato n. 112  Suspendendo o funcionário Albano Cunha ..

..

.ó

129

Ato n.o 113 - Concedendo féJ;ias ao' 'funcionário Abilio Monteiro

130
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