.

'

ESTADO DO PARANÁ

'.

I

l

Prefeitura Municipal
- DE-

CURITIBA

Leis, Resoluções, Decretos e
Atos de 1936

,

.

CURITIBA
,IMPRESSORA PARAl'IAENSe

.,

1939

•

ESTADO DO PARANÁ

Prefeitu.ra Municipal

Leis, Resoluções, Decretos e
Atos de 1936

CURITIBA
IMPRESSORA PARANAENSE

1939

r

.

.-.i>'

..-

,<•

......:.



'

-.

t

- ......

Leis de 1936
LEI N.O 1

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, decretou e eu sanciono a se. tI'
el:



gum e

CAPITULO I

RECEITA
Art. 1.0 - A Receita do Municipio de Curitiba, para o

. i ..

J .•

.n

, r;.. . .

:.- .f. -'
"

•

li

exercicio financeiro de 1936, é orçada em Rs. 6.504:000$000
e será constituida das Rendas Ordinárias, Extraordinárias
e com Aplicação Especial e das Operações de Crédito que
se realizarem, conforme a especificação seguinte:
I - RENDA ORDINARIA
A - RENDAS DOS TRmUTOS
a) - Impostos

1 - Imposto predial

.,

2 - Imposto de licença

..

..

.,

1.35O:000$OOÓ

..

..

.,

900:000$000

3 - Impost6 de industrias e profissões

..

4 - Imposto

. ;

publicas ..

..

..

..

sobre
..

..

..

..

,

-

J

.,

550:000$000
2(}O:0(}0$OOO

..

5 - Imposto sobre veículos

r

..

diversões
... ,

180:000$000

-5-:.-

-46 - Imposto

sobre

passeio

.,

7 - Imposto

..

guias

sobre

150:000$000
gado

abatido

fóra do Matadouro

..

..

120:000$000

8 - Imposto suburbano

..

..

100:000$000

9 - Imposto de publicidade ..

40:000$000

10 - Matricula

de

II - RENDA EXTRAOR.
DINARIA

sem

..

animais

12:000$000

.,

29 - Cobrança da Divida Ativa

..

12 - Taxa de calçamento
culos ..

marcação
..

..

.,

..

de
..

..

. .

10:000$000

..

..

40:000$000

por

ifrações
.,

..

33 - .Contribuições

200:000$000
180:000$000

..

..

de

melhoria

34 - Venda provavel do saldo de

..

..

50:000$000

apolices

..

10:000$000

zada pelo Decreto n,o 23 de

16 - Emolumentos em geral

160:000$000

.,

da

emissão

autori

28 de julho de 1933

700:000$000

200:000$000

Receita total

B - RENDAS INDUSTRIAIS
570:000$000

17 - Renda do Matadouro " ...

18 - Renda

do

serviço telefonico

45:000$000

..

100:000$000

20 - Rendas dos Cemitérios ..

..

40:000$000

..

..

..

21 ---' Renda de diversas imoveis ..

15:000$000

22 - Laudemios ..

60:000$000

23 - Fóros

..

..

.,

..

"

..

..

..

24 .,.- Venda de terrenos

..

..

.•

o exercicio financeiro de 1936, é fixada em Rs.:

30:000$000

5:000$000

250:000$000

I - DESPESA ORDINARIA
A - GOVERNO MUNICIPAL

25 - Renda das bombas de gazo-

Verba I - CAMARA MUNICIPAL

lina

fiscalisação
..

. ..

40:000$000

..

..

..

;!6:0oo$Ooo

28 - Venda .de objétos inserviveis

1:000$000

..

..

..

27 - Venda de placas ..

Representação

de

..

contrátos

Sub-consignação n.o 1

200:000$000

.

de

do

Camara ..

..

Presidente
..

..

•.

da

..

..

12:000$000

Vereadores

..

33:000$000

Sub-consignação n.o 2

267:000$000

.

6.504:000$000 e se comporá da Despesa Ordinária com a
Adnliç.istração e Serviço Público Municipais e da Despesa
Extra()rdináría co}ll o serviço de Juros e Amortização da
Divida Consolidada e Unificada, como segue:

D - RENDAS DIVERSAS

26 - Quótas

•• 6.04:ÔOO$ooO

Art. 2.° - A despesa do Municipio de Curitiba, para

..

..

o.,

DESPESA

19 - Renda do Deposito de Infla.,

••

CAPITULO II

615:000$000

c - RENDAS PATRIMONIAIS

.mav'éis

500:000$000'

CREDITO

100:000$000

15 - Taxa de expediente

..

370:000$000

IV - OPERAÇÕES DE

veí-

14 - Taxa de aferição de pesos e
medidas ..

20:000$000

CAÇÃO ESPECIAL

11 - Taxa de limpeza públiça
de

31 - Multas

llI- RENDA COM APLI.

b) - Taxas e emolumentos

13 - Taxa

..

32 - Renda eventual

3.602:000$000

300:000$000

30 - Multas sobre impostos ..

5.434:000$000

Representação

aos

45:000$000

--7- .

.
..,,,,

\

....

Verba 2 - PREFEÍTO MUNICIPAL

Verba 8. - DEPARTAMENTO DE

Suboonsignação n.o 1
Subsidio ao Prefeito ..

ENGENHARIA

..

24:000$000

Sub-consignação n.o 2

1

Representação do Prefeito

B

-

12:000$000

FUNCIONALISMO
3

81:oo000

SECRETARIA

GABINETE

1 - Diretor de Engenharia

DA

1 - Datilógrafa ..

CAMARA
..

ó.

1 - Datilógrafa ..

••

..

••

6:000$000

..

3:600$000

..

1 - Porteiro-Servente .. .. ..

Verba

4

-

SECRETARIA

3:000$000

1 - Assistente ..

12:600$000

DA

..

..

..

..

..

1 - Servente

..

..

..

..

5

-

4:800$000

..

1 - Contínuo

Verba

2; - Arquivistas

a

2:400$000

23:400$000

1 - Ajudante

2

4:800$000

4:?OO$OOO

3:600$000

..

 ..

-

.21:600$000

PE

-

..

..

DIRETORIA

..

6:000$00Q.

..

DE

4:800$009.

10:800$000

EDIFI

1 - Engenheiro Diretor
1 - Engenheiro

Assitente

14:400$000
12:000$000

26:400$000-

Sub-consignação n.o 5

PROCURADO

RIA MUNICIPAL

EDIFICAÇõES' E FISCALI

ZAÇÃO DE OBRAS

Sub-consignação n.o 1

1 - Consultor Juridico e Procu.'k
rador Municipal ..

.. -..

DE

I

Verba 7 - CONSULTORIA JÚ,..

1 - ContÚluo ..

9:000$000'

GABINETE

TECNICA

E

3:600$000
7:200$000

Sub-consignação n.o 4

16:800$000

Verba 6 - CONSUI.tTORI{\.

RIDICA

.. ..
..

12:000$000

l?:OOO$OOO
3:600$000

CAÇÕES

8:400$,000

.

Técp.ico

..

1 - Chefe de Laboratorio

POR

..

1, - Porteiro .. "

1 "'- CoÍlSwtor

..

SOS E MEDIDAS

- Sub-consignação nôo 1

..

..

.. ..

..

LABORATORIO

'3:000$000

TARIA 'E ARQUIVO
..

21:600$000

Súb"consignação .n.o 3

3:000$000
.'

PROTOCOLO,

1 - Encarregaâo

..

3 - Contínuos a 3:000$000

9:600$000
.

..

3:600$000

2 - Motoristas a 3:600$000

;

1 - Datilógrafa ..

..

1 -- Datilógrafo ..

1

.

1 - 2.0 Oficial ..

18:000$000

..

2 - l.ás Oficiais a 6:000$090
1 - Telefonista

í - Secretario

..

SECRETARIA

PREFEITURA

Sub-consignação n.o

..

Sub-consignação n.o 2

Sub-consignação n.o 1

1 - Secretario

GERAL

Sub-consignação n.O 1

.

-

ADMINISTRAÇÃO

MUNI-

...... CIPAL

Verba

36:000$000

..

..

..

1 -- Chefe de Secção ..
14:400$000
3:000$000

1 - Condutor Técnico

'17 :400$000

1 -- Fiscal de Obras ..

..
..

.•

7:200$000

7:200$000
5:400$000.

19:800$000

Itr

 -__.____ -

-..;.. a

---.-----------------.
--

..-

I

I

I

-8--

-9-

li - DmETORIA I)E VIAÇÃO E

Sub-consignação n.O 11

SANEAMENTO

SECÇÃO DE CADASTRO

Sub-consignação n.O 6
GABINETE

1 - Engenheiro Diretor .,

12:000$00O

26:400$000-

Sub-consignação n.o 7

E

ES

..

6:000$000

1 - Desenhista de 1.a classe

4:800$000

..

..

1 - Ajudante

..

..

6:000$000
4:200$000

..

..

5:400$000

..

..

3:600$000

FISCALIZAÇÃO DE
MINAÇÃO PúBLICA
..

..

1 - Conferente ..

..

..

4:800$000

1 - 3.0 Oficíal ..

..

..

..

3:600$000

2.a

classe

3:600$000

30:000$000

..

12"

..

..

9:600$000
.ó

9:600$000

4 - Inspetores a 4:800$000

..

..

19:200$000

1 - Praticante ..

..

..

3:000$000

..

..

..

41:400$000

E

TESOURO

Sub-consignação n.o 1

7:200$000

7:200$000

..

..

.

,¥.JO:

13:809$000

Sub-consignação n.° 10

14:000$000
4:200$000

1 _ Contínuo

3:000$000

..



..

..

..

..

..

21:600$000

DIVI
..

8:400$000

1 - Ajudante

1 - Guarda Livros

de Guarda Livros

7:200$000

1 - Cobrador

..

4:800$000

..

..

..

..

..

..

20:400$000

RECEITA

 - Chefe de Receita .. ..

11):800$000

2 - Ajudantes a 7:200$000

14:400$000

1 - Escriturario

1 - Cobrador

GABINETE

..

..

..

..

..

3:720$000

..

..

3:120$000

3 - Praticantes a 3:000$000

14:400$000

12:000$000

..

Sub-consignação n.o 3

4 - DIRETORIA DE CADASTRO

..

..

DA ATIVA


9:600$000
4:200$000 _

..

CONTABILIDADE E

23:280$000

PÚBLICA

1 -- Chefe de turma

..

1 - Datilografa Faturista .. .. ..

Sub-consignação n.o 2

6:000$000

2:800$000

INSPETORIA DE LIMPEZA

1 - Engenheiro Assistente

de

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

1 - Diretor ..

Sub-consignação n.o 9

1 - Engenheiro Diretor ..

6:OOo$ôOO

..

..

GABINETE

Linhas a 2:400$000

2 - Inspetores a 4:800$000

..

..

TABILIDADE

56:400$000

ILU

1 - Guarda Fiscál .. ..
3 - Guardà

..

Verba 9 - DIRETORIA DE CON

Sub-consignação nO. 8

1 - Auxiliar ..

..

1 - 2.0 Oficiál ..

1 - Fiscal Geral

14:400$000

1 - Chefe de turma ..
Chefe

6:000$000

Sub-consignação n.o

4:800$000

3 - Feitores a 4:800$000 ..
1- Mecanico

6:000$000

..

VEICULOS

7:200$000

1 - Auxiliár Técnico .. ..
1 - Topógrafo .. .. .. ..
..

..

..

5 - FISCALIZAÇÃO GERAL DE

TRADAS

1 - Feitor Geral

..

..

1 - Desenhista

PAVIMENTAÇÃO
1 - Condutor Técnico

..

1 - Cartografo ..
1 - Auxiliar

14:400$000

1 - ;Engenheiro Assistente

1 - 1.0 Oficial ..

.26:400$000

1- Guarda
1 - Servente .. ..

9:000$000
"

.,.

..

..

2:880$000
2:400$000

46:320$000

..,.

..



,I
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Sub-consignação n.o 4

Sub-consignação D.o

TESOURARIA

DEPOSITO

1 - Tesoureiro

..

..

10:800$000

1 - Fiél

..

..

6:000$000

..

..

,600$000"

Quebra de Caixa ..

'17:400$O'

Verba

10

-

6:000$000

1 - Ajudante

3:600$000

. o

o o

1 - Admínistrador do Cemitério

7:200$000
••

• o

Municipal ..

13:200$000

6:000$000

o,

INSPETORIA

o o

1 - Administrador

••

0,0

do

da Agua Verde ..

DE

RENDAS E FISCÀLIZAÇÃO

GABINETE

.o

o.

o.

oo

.o

•o

'.oi

••

14:400$000

4:800$000

9:600$000

GABINETE

3:600$000

1  Inspetor Médico

. o

1 - 2.° Oficial ..

o.

1 - Contínuo

..

..

• o

o o

••

• o

3:000$000

30:600$000

• o

• o

9:600$000

3 -"Fiscais Gerais a 9:600$000

28:800$OóO

2 - Ajudantes de Fiscais a 7:200$

14:400$000

1 - Contínuo

Fiscais a 3:600$000
..

. o

••

o o

••

o'

7 - Guardas

3:000$000

154:200$000

..

6:000$000

.•

1 - Ajudante

..

o.

..
..

SANITA
a

3:000$

21:000$000

-.

- .. t

--

LOCOMOÇÃO

Para 3 guardas a 600$000 o o

1:800$000,

1 - Veterinario . o

MUNICIPAL

6:000$000

o o

1 - Guarda Sanitário ..

..

3:000$000

9:000$000

Sub-consignação D.a 5

MUNICIPAIt

1 - Admínistrador ..

3:600$000

sanitários

MATADOURO

"0'0 o

Sub-consignação D.o 4

MATADOURO

4:800$000

••

Sub-consignação n.o 4

Para 10 Guardas montados a

..

12:000$000'

Sub-consignação n.o 3

86:400$000

LOCOMOÇÃO

..

14:400$000

RIA

Sub-consignação n.o 3

600$000 ..

o.

FISCALIZAÇÃO

12:000$000

1 - Fiscal de Matadouros. o

24 - Guardas

6:º$OOO

Sub-consignação D.o 2

FISCALIZAÇÃO
o'

..

1 - Datilógrafo ..

Sub-consignação n.o 2

1 - Assistente

3:600$000

Sub-consignação D.o 1

o'
. o

4:800$000

RIO MUNICIPAL

....

2 - 2.os

..

o o

2 - Guardiãs a 3:000$000

1 - Inspetor Geral
1 - Datilografa ..

o,,

Verba 11 - SERVIÇO SANITA
'.

a

o o

Cemitério

-----

Sub-consignação n.o 1

Oficiais

9:600$000

CEMITERIOS

o o
. o

1 - Administrador

Sub-consignação n.á 6

PAGADORIA
1 - Ajudante

5

INFLAMA

VEIS

Sub-consignação n.o 5

1 - Pagador ..

DE

.,

.:.

MATRICULA DE! ANIMAIS

7:200$000
3:600$000,

_ 10:800$000

o'

o o

1 - Veterinário o'

1 - Fiscal 00 ••

••

6:000$000.
• o

..

..

• o

6:000$000

12:000$000

-13-

-12-

c - PREVIDENCIA MUNICIPAL

Verba 12 - ALMOXARIFADO

Verba 16 - APOSENTADORIAS

Sub-consignação 0.0 1
1 - Abnoxarife, .. ..
1 - Ajudante

..

..

..
..

Sub-consignação n.ol

9:600$000

4:200$000

..

3:000$000

1 - Contínuo .. .. .. .. ..

APOSENTADOS

i6:800$ÔOO

1  Fiscal

Geral,

Verba 13 - ALISTAMENTO MI

1 - Fiscal

LITAR

Filho

Geral

..

..

Schleder

Gratificação ao Secretario da Jun

..

..

2:400$000

Verba 14 - ADICIONAIS

Gonçalves ..
Cordeiro

..

10:560$000

,.

.,

..

..
..

..

G:9oo$OOO

..

Euripedes
..

..

..

6:639$600

..

Gonçalves
..

..

..

..

6:240$000

Otaviano
..

5:520$000

..

5:280$000

..

.. ..

Feliciano
.,

Frei
..

..

4:822$800

Taborda

..

4:578$000

..

Bento

G.

.,

..

1 - Guarda Fiscal, Francisco J0

60:000$000

sé Fernandes ..

..

..

..

..

..

4:140$000

1 - Guarda Fiscal, Adriano Gar

para

atender ao pagamento dos fun

..

..

..

..

..

Andrade

..

..

..

..

..

..

10:000$000

70:000$000

dão

,

1 - Operário,

MUNICIPAL •

Silva

Sub-consignação n.o 1

2% da Renda Tributária que se re

3:393$600

..

da Lei n.o 15, de 3-10-35, para.

..

2:140$000

..

Manoel

..

..

..

V.

da
..

2:448$000

Esperança

2:070$000

..

..

..

Vicente

1 - Operário,

Luiz Mariano Ri

..

1 - Operário,
reira

auxiliar o custêio do Depanà

..

..

..

..

..

1:358$400

..

Jorquim

G.

..

..

..

3:960$000

Gonçalves

1 - Operário,
bas ....

serva, de acôrdo com o art. 45

.

1 - Contínuo, Flórido
de Castro ..

DEPARTAMENTO

mento Municipal do Estado ..

..

3:403$990

1 - Guarda Fiscal, Abilio Bran-

25 anos de serviços no decur

so do exercicio de 1936 ..

cia dos Santos

1 - 2.° Oficial, Luiz Ribeiro de

cionários que completarão 10 e

-

1£:ÔOO$OOO.

.. ..

1 - Inspetor,

Sub-consignação D.o 2

15

..

João

tas Junior ..

de serviços á Prefeitura

cional de 10 e 25% ..

Verba

de
..

Frederico Stamm

1 - Inspetor,

fazendo jús a gratificação adi

reserva

..
..

Picheth .. ..

completaram 10 e 25

se

..

Claro

..

1 - Feitor,

pagamento dos funcionários

que

..

José

1 - Secretario,

Sub-consignação D.o 1

Importancia

..

..

1 - Secretario,

anos

..

Urbano Grada

1 - Arquivista,

ta de Alistamento Militar

que já

..

1 - 1.0 Oficial, Antonio Augusto

Sub-consignação D.o 1

Para

Silfredo

Moura Pedrosa ..

..

Fer..

..

1:159$200

1 - Operário, Inácio Cesario dos

43:020$000

Santos

..

..

..

..

..

..

..

..

962$400

\

-;14 -



'L_.,

1 - Operário,

Brasílio

Tisca

..

1 - Operário, Nicolau Stasiuk
1 - Operário,

Ernesto

1 - Operário,

Temistocles

tins Ferreira ..

1 - Operário,
da Silva

..

..

Bento

.,

..

..

..
..

6 - D. Maria Augusta de Souza

1>16$000

7 - D. Fráncisca Viana

8 - Santa

"

..

..

..

ESPECIAL

807$400
1:778$400

.

94:542990

prováveis

1936 ....

Amaral"

exercicio

de

25:457$010

1.096:420$000

1.0286:500$000

.

do
6:000$000

.,

..

2 - Asilo São Luiz

..

.,

..

7:200$000

..

12:000$000

4 - Instituto de Proteção á Infancia

,

'

da

Criança

"Dr.

1 - Importancia que perfaz

80:000$000

..

12O:UOO$OOO

.

1:200$000
13:000$000
3:000$000

42:400$000

b) ..,... Outros ampáros

1%

da Renda Tributaria, de acôr

Sub-consignação D.o 3

..

Vitor

..

Raul Carneiro"
..

Sub-consignação D.o 2

Para praças e jardins

"Dr.
.,

6 - Instituto

Sub-consignação 0.° 1

Para edificações

.,

de Socorro aos Necessitados ..

Verba 17 - OBRAS PÚBLICAS
..

..

5 - Escola Maternal da Socieda

D - VlAÇAO E OBRAS

..

INFANCIA

3 - Hospital de Crianças ..

"

Para calçamentos ..

A'

1 - ater;lidade

APOSENTA

no

81:100$0002.663:920$000

a) - Subvenções

DORIAS

Pelas

48:000$000

E MATERNIDADE

Sub-consignação 0.° 2
PROVAVEIS

Casa de Misericordia

Sub-consignação 0.° 2

811$200

da

1 - Servente, Antonio José Nunes

600$000
600$000

..

Mar

José
.,

1>34$000
1:920$000

Binne

--[5-

!

1.41>6:500$000

do com o art. 141 da Consti
tuição Federal

..

..

.,

••

620$000

.,

E - ASSISTENCIA SOCIAL

F - EDUCAÇAO E CULTURA

Verba 18 - SERVIÇO DE ASSIS
TENCIA

Verba

Sub-consignação 0.° 1

Subvenções

-

12:00Q$000

1 - Cooperativa municipal

Beneficente

Servidores do Municipio

3 - Sociedade
cessitados ..

4 - Albergue

..

dos
..

..

7:400$000

Socorro aos Ne
..

..

.,

..

Noturno

5 - Federação Espirita

5:000$000

6:000$000
..

- MANUTENÇÃO

E

DO

ENSINO

ASSISTENCIA GERAL

2 - Sociedade

19

DESENVOLviMENTo

1:5{)O$OOO

Sub-consignação 0.° 1

SUBVENÇÕES
1 - Faculdade

2:500$000

de Direito

2 - Faculdade de Engenharia

20:000$000

3 - Faculdade de Medicina .,

20:000$000

4 - Escola Superior de Veterinaria

..

20:000$000

62:500$000

124:120$000

-16-
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Sub-consignação D.o 2

2 - para

OUTROS AUXILIOS

Importancia

que

3 - para

adicionada

subvenções acima perfaz 10%

-

da renda dos impostos, de acôr
do com o art. 156 da Constitui
çao Federal .. .. .. .. ..

297:700$000

SERVIÇOS

E

40:000$000

lubrifi-

..

..

..

..

..

120:000$000

..

..

..

..

60:000$000

..

..

..

5 - para placas de numeração de

veículos e 'vias públicas .. ..

360:200$000

20:000$000

260:000$000

b) - Para a Secretllria da Camara

1 - Material para expediente, etc.

G - SERViÇOS MUNICIPAIS

Verba 20 - MANUTENÇÃO

e

4 - para cadastro ..

cantes

ás

reparo de automoveis

combustivel

4:400$000

c) - Para a Secretaria da Prefei

DE

tura

CONSERVA

çÃO DE BENS MUNICIPAIS

1 .,,- Material para expediente, etc.

Sub-consignação noo 1

18:000$00

d) - Para Inspetoria de Rendas e
Fiscalização

PESSOAL JORNALEIRO

1 - Materiais

a) - I)() Departamento de Engenharia

para

5:000$000

marcação

e) - Para o Almoxamado

1 - de maquinas e oficinas ..

..

17:000$000

2 - de edificações ..

..

12:000$000

3 - de conservação de calçamento

15:000$000

4 - de viação e saneamento

80:000$000

..

..

5 - de limpeza pública

..

..

..

6 - de estradas e caminhos ..

7 - de praças e jardins .'

.,

f) - Para o serviço Sanitário Mu

"

nicipal

250:000$000

130 :000$000"

36:ÔOÔ$ooO'

1 - Materiais Sanitários ..

540?000$OOO

1 - dos matadouros ..

.,

8O:oo$000

2 - dos Cemitérios

..

25:000$000

18:000$000

1 - Para

iluminação

pública

.,

2 - Para os próprios municipais

338:400$000

820:000$000
2():OOO$OOO

840:000$000

:r

123:000$000

663:000$000

r

.

'l

H - SERViÇOS DE INTERESSES
COMUM COM O ESTADO

Sub-consignàção Doo 2

MATERIAIS

Verba 21 - VIGILANCIA E TRA

a) - Para o Departamento de En

FEGO

genharia

Sub-consignação noO 1

1 - para conservação de próprios '..
municipais.. .. .. .. .. .. ..

6:000$000

FORÇA E LUZ

Fiscalização

3 - da péga de animais ..

..

Sub-consignação DoO 3 -

b) - Da Inspetoria de Rendas e

..

45:000$000

1 - Materiais para expediente

Contribuição ao Estado, pelo ser

20:000$000

viço de vigiÍancia e trafego ..

'"

700:000$000

-18-

-19Sub-consignação n.O 2

I - DIVERSAS DESPESAS
Verba

22

-

DIVERSAS

AMORTIZAÇÃO

DES

Pelo 5.0 sorteio da emissão Unifi

PESAS

cação e Consolidação da Divida

Sub-consignação n.0 1

a realisar-se em 31 de dezem

EXERCICIOS FINDOS

bro de 1935, sendo:

Para atender pagamento de despe

83 apolices

sas vindas de exercicios anteriores

..

..

..

..

..

100:000$000 5:689:640$000

..

SOBRE

impostos ..

COMISSõES

..

..

..

..

..

166:000$000

nho de 1936, sendo:

40:000$000

83 apolices de

DE

LANÇA

MENTOS

100$

8:300$

41 apolices de

200$ 8:200$

133 apolices de.

500$ 66:500$

83 apolices de 1:000$ 83:000$

atender

ao

pagamento

das

Total da despesa

26:000$000

Comissões de Lançamentos

despesas

eventuais

18:650$000

184:650$000
:5.874:290$000

11 - DESPESAS EXTRA

ORDINARS
Verba 23 - JUROS E AMORTI

ZAÇÃO DA DIVIDA
Sub-consignaçã? n.o 1
JUROS

Pelos juros do 2.0 semestre de 1935
apolices

da

da

Divida a taxa de 7%

.,

..

..

151:760$000-

idem, idem

..

..

..

145:950$000

Idem, idem do 1.0 semestre de 1936'
..

..

"

..

..

..

6.504:000$000

DISPOSIÇÕES 'PERMANENTES
Art. 1.° - O imposto de licença continua a recair so
bre todo o negocio de qualquer natureza, por atacado ou a
varejo, fabricas ou oficinas, depositos, escritórios, tendas,
barracas, exibições, diversões e espetáculos públicos, os
quais não poderão funcionar ou ter gozo sem licença mu
nicipal, pagos os impostos devidos de acôrdo com a respe
ctiva tabela e observadas as demais disposições legais.
Art. 2.° -, As arrecadações dos impostos, taxas e emo
lumeIlÍos serão feitas, no decorrer do exercício de 1936, de
acôrdo com a Tabela que com esta baixa, observadas aS
prescrições das Constituições Federal e Estadual.

emissão

Unificação e Consolidação

..

332:000$000

CAPITULO In

DESPESAS EVENTUAIS

atender

166:000$000

-------------------

Sub-consignação n.o 4

as

500$ 66:500$

da a realisar-se em 30 de ju

descontos sobre
..

Sub-consigliáçãõ n.o 3

sobre

8:200$

133 apolices de

cação e Consolidação da Divi ...

Para atender aos

Para

8:300$

200$

Pelo 6.0 sorteio da emissão Unifi

IM

POSTOS

Para

100$

83 apolices de 1:000$ 83:000$

Sub-consignação n.o 2
DESCONTO

de

41 apolices de

297:710$000

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

-20-
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CAPITULO IV

DISPOSIÇÕES TRANSITaRIAS
Art. 1.° _. O exerCício fin_anceiro de 1936 começará

em 1.0 de janeiro e terminará em 31 de dezembro de 1936,

com um mês adicional para a sua liquidação e encerra
mento.

Art. 2.° - Revoam-se as disposições em contr.ário.

Palacio da prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de janeiro de 1936.
(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria d.a Prefeitura Municipal de
Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 31 de janeiro
e 1936.

",-I
:!

.........

I

1

;1

Art. 3.° - Os funcionarios da atual Inspetoria do Tra

fego, transferidos para o Estado, terão assegurados seus di
reitos adquiridos.

Art. 4.° - A Prefeitura entregará mensalmente ao Te
souro do Estado, o doudécimo da verba ,orçamentaria no

valor de Rs.: 700:000$000 destinada a manutenção de ser
viços de interesSe comum com o Estado.

Art. 5.° -" O presente decreto entrará em vigor na data
de sua publicação no Diario Oficial do Estado; revogadas
as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado dOí Paraná, em 21 de janeiro de 1936.
(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

(a) Lauro Schleder

Secretario da Prefeitura
LEI N.o 2

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curitiba, -Capital do Estado do Paraná, em 31 de janeiro de
1936.
( a) Laui'o Schleder
Secretario da Prefeitura

A CAMARA MUNICIPAL DE -CURITIBA, CAPITAL

DO ES'rDO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se
guinte lei:

Art. 1.0 - A administ:ràção e custeio da Guarda Civica,
assim como os serviços de inspeção e fiscalização dOi transi
to públiéo do Municipio da Capital são transferidos, desde

já, ao Estado. e durante o ano pe 1936.

Artigo 2.° - Continuarão a cargo da Prefeitura, nos
termos do Decreto Federal n-.o 18. 323 de 24 de <julho de
1928, os serviços de registro e de emplacamento deveiculos

e os de expedição de carteiras e habilitação aos respectivos
condutores.

LEI N.o 3

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciono a s::
guinte lei:

Art. Lê;> -. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir
os necessarios créditos para atender ao pagamento dos fun

cionarios da Secretaria da Camara, conforme tabela de ven
cimentos anexa.

,

.-

---.-..-..- - -

---..;;;;.. -
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LEI N.o 5'

Palácio da Prefeitura: Municipal de Curitiba, Capital

A 'CMARA MUNICPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se

do Estado do Paraná, em 6 de fevereiro de 1936.
(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

guinte lei:
.A.rt. 1.0 - Fica fixado, obrigatoriamente, o domingo
como o diá de descanso semanal aos açougueiros deste Mu

Publicada na Secretaria da Prefeitura Mun.icipal de
Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 6 de fevereiro
de 1936.

nicipio.

Art. 2.° - Nos dias feriados os açougues do Municipio
fecharão ao meio dia, com exceção dos feriados que caiam

(a) Lauro Schleder
Secretario da Prefeitura

em um sabado, em que se conservarão abertos até vinte e

duas (22) horas.

'

Art., 3.° - As infrações ás disposições do artigo ante

rior serão punidas com a :multa de quinhentos mil réis ...
(500$000) e um conto' de réis (1:000$000), em caso de re

LEI N.o 4

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

incidencia.
Art. 4.° - Revogam-se as disposições em contrário.

DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se
guinte lei:

Art. 1.0 -. Fica0 Poder Executivo autorizado a abrir
um crédito- extraordinario de 12:000$000 (doe contos de
réis) para atender ao pagamento da representação aos Ve
readores, correspondente ao periodo de sessões iniciado eJIl
2 de dezembro do ano proximo findo.
Art. 2.°.- Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 26-de.. fevereiro de 1936.

I



l

'-G1
I

Palácio da Prefeitúra Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 6 de fevereiro de 1936.

J:j I 

(a) Jorge L. Meissner

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Curitiba, Capital do E&taº do Paraná em 6.de fevereiro d.e
(a) Lauro Schleder
Secretario da Prefeitura

Prefeito Municipal
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
.curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 26 de fevereiro
de 1936.
(a) Lauro Scbledr
Secretario da Prefeitura

I

Pref,eito :Municipal

1936.

(a) Jorge L. Meissner

;"1';-!;,.1.;1
 ..o!.oJJ::1j

LEI N.o 6

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se
guinte lei:

-25-

Art. 1.0 -. Fica isenta do pagamento dos impostos mu

picipais a que está sujeita, a Sociedade Cooperativa de Res
ponsabilidade Limitada "União de Socor:ros e de Consumo
dos Ferroviarios", com séde nesta Capital, pelo prazo de
cinco anos a contar desta data.
Art. 2.° - Revogam-se as disposições em contrario.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 5 de março de 1936.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 5 de março de 1936.
(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Curitiba, Capital do Estado qo Paraná, em 5 de março de
1936.

(a) Jorge L. Meissner

Secretario da Prefeitura

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 5 de março de
1936.

(a) Lauro SchIeder

Secretario da 'Prefeitura

(a) Lauro SchIeder

LEI N.o 8

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se
guinte lei:

Art. 1.0 - Fica creada em cada um dos 4 Distritos ru
rais deste Municipio, Nova Polonia, Santa Felicidade, São
LEI N.o 7

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTA.DO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se
guinte lei:

Art. 1.0 - Fica concedido o aUxilio de 3:600$000 (tres
contos e seiscentos mil réis) anuais, pagos com quótas men
sais, á Escola de Dezenho e Pinturà "Alfredo Andersen"

dirijida pelo proíessor Snr., Tolstei Andersen.

Art. 2.° - O Senhor Prefeito Municipal fica autorizado
a abrir os necessarios créditos para a execução, desde já,
desta Lei, por contG,t da verba destinada aos serviços de Edu
cação e Culturà.
Art. 3.° _.. Revogam-se as disposições em contrário.

Casemiro do Taboâo e Portão, diretamente subordinadas
ao Prefeito, enquanto não fôr creado o Serviço Municipal

de Educação e Cultura, uma Escola Técnica Elementar de
Educação AgriCola Com o fim de ministrar aos agricultores
e filhos de agricultores daqueles Distritos rurais os ensina

mentos técnicos elementares de agricultura e de formar
pelo tratialho racionalisado da terra, no ambito de suas ju
risdições uma nova mentalidade agricola.
S único - Estas Escolas serão construidas a medida
das possibilidades financeiras do Município, mas desde já
deverá ser iniciada a construção da do Distrito de Nova Po
lonia.
Art. 2.° - Em terreno suficiente para estabelecimen
tos desta natureza, mas nunca inferior a 2 alqueires, man-

- 26 .,.-

- 27-

data o Prfeto construir os ed#icios. destinados á residenci\::\

artigo 3.°. O numero de alunos tambem será limitado

técnicos (de exame de terras, de fitopatologia, de genetica

colas.

anualmente de acôrdo coma capacidade educativa das Es

do professor, s salas de aulas com os respectios gbinetes
agrícola) ao deposito

de

Art. 8.°"- 'O pessoal de cada Escola será o seguinte:

maquinas e os que mais Jorem

8.conselhados -para bem acomodar o ensino, todos feitos em
estilo singelo e alegre, como convem a estes estabelecimen
tos rurais.

a) .-" 1 professor-agronomo.

I

';;;..1}\ .'

@f

..e,

b) - 4 trabalhadores, auxiliares de ensino.

 único - Os professores deverão residir obrigatoria

Art. 3.° - O programa das Escolas, alem dos ensina
mentos de carater geral necessarios: a todo preparo agricola,
constará apenas do ensino técnico-pratico, elementar das
culturas costumeiras nas terras de" cada Distrito, podendo
entretanto, quando as vantagens aconselharem, ser am

mente nas Escolas.

veito a economia de cada região, nunca, porem demasiada
mente, para não fugir ao objetivo destas EscQlas que é de
fazer o agricultor de sua proprja terra.

zer, fazendo;

Art. 4.° - Para a matricula nestas Escolas não haverá
necessidade de requerimento nem documento algÜm. O

c) ,- estimularem as iniciativas agricolas de coopera
ção inteligente, dem0l!stl'ando o valor do cooperativismo;

curso será livre e gratuito. O candidato a matricula -pedirá
verbalmente ao p:rofessor a inclusão de seu .nome na lista

edificios das Escolas com premios de estimulo aos que mais

pliado ao estudo de outras cultüras, que forem de real pro

dos alunos e, a juizo deste, será ou não matriculado. Em ca"
so de recusa de matricula, o professor comunicará, obrigato

riamente, ao Prefeito o ocorrido e justifIcará o seu ato.

Art. 5.° - Qualquer pessôa residente nos Distritos a

que a Escola pertencer poderá nela matricular-se, desde
que tenha mais de 12 anos de idade, e quando menor, saiba
lêr e escrever.

Art. 6.° - O curso não terá prazo- para ser feito e nem

as Escolas darão certificado algum aos alunos que as tive
l'em frequentadQ.

Art. 7.° - O programa do curso e o horario dos traba

lhos escolares serão organisados "anualmente pelos profes

sores e remetidos ao Pl'efeito, resp.eitado o determinádo no

Art. 9.° - Alem das obrigações acima referidas, com
pete aos professores: .

a) - ministrarem o ensino técnico pratico elelIlentar
agricola aos alunos e dirijirem as Escolas, ensinando a fa
b) - despertarem, estimularem, radicarem cada vez
mais o amor á terra;

d) -'- organisarem anualmente exposições rurais nos

se destinguirem;

e) -- elaborarem e apresentarem ao Prefeito, anual
mente, um relatorio dós serviços executagos sujerindo as
medidas que julga:r:em necessarias a melhoria dstas Escolas;
f)  promoverem .seQ1analrnente ou quinzenalmente
conferencias Com demonstrações praticas, nas sédes .das Es
colas ou nas propriedades rurais sobre assuntos agricolas,
ou com eles relacionados, afim de despertar cada vez mais
c interesse dos lavradores para as questões economicas dó
Municipio, do Estado  do País;

g) -- estudarem e procurarem resolver todos os assun
tos agricolas catecedõres de solução e que se apresentarem

nos seus Distritos escolares;

......

-

--

...-

.......

.-
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coenta contos de réis (150:000$000) que deverão ser tira

•

h) - prestarem assistencia técnica aos lavradores de

I

dos dos recursos da Verba 18 do orçamento vigente - "Edu
cação e Cultura", Art. 156 da Constituição Federal.

sua região sempre que solicitadas ou não, de maneira a crea

rem nos Distritos das Éscolas um ambiente de cooperação e

Att. 15.° - Esta Lei prescindirá de regulamentação por
já ser suficientemente explicita.

de camaradagem, de confiança, é de assistencia entre os la
vradores e as Escolas e entre as Escolas e os lavradores;

Art. 16.° - Revogam-se as disposições em contrário.

i) - proporem ao Prefeito aSllomeações e demissões
dos trabalhadores, auxiliares de ensino, que deverão ser es
colhidos entre os alunos mais aplicados das Escolas e ,que,
por isso mesmo, deverão mudar anualmente, constituindo,
estes logares, uma especie de premiá.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

docEstado do Paraná, em 9 de março de 1936.
(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

Art. 10.° - Compete aos trabalhadores, auxiliares de
ensino:

Publicada na Secretara da Prefeitura Municipal de

a) -. cumprirem as ordens dos professores, seus cb.e-

fes naturais.

Curitiba, Capital do Êstad() do Paraná, em 9 de março de

..

1936.

Art. 11.° - O Prefeito poderá nomear, desde já, o pro

(a) Lauro Schleder

fessor a que se refere o Ari. 8.°, afim de au!lia-lo na exe

Secretario da Prefeitura

cução do disposto no Art. 1.°, @ único e ná materia que dis
ser respeito a sua capacidade tecnica,
@ único - Esta nomeação deverá recair em profissio
nal brasileiro de comprovada competencia.
Art. 12.° - As maquinas agI'icolas a serem emprega
das nas Escolas deverão ser as CO'mumente usadas nas nos
sas lavouras e não os aperfei.çoadissimos instrumentos agi'a
rios, cuja produção facil e o grande rendimento tem con

LEI N,o 9
, '.:J'.

$S-,

guinte lei:

Art. 1.0 - Fica o Prefeito autorisado a construir o Pa
lácio de Educação e Cultura, destinado a reunir os museus,
coleções e bibliotéças públicas, e a nele funcionarem as so
ciedades literarias, artisticas e cientificas oficialmente reco
nhecidas. 'Este Palácio ficará subordinado diretamente ao
Gabinete do Prefeito, enquanto não se crear o Serviço Mu
nicipal de Educação e Cultura.

corrido grandemente, em outros países, para excluir o ho
mem do trabalho -da terra, creando novosproblem:as sociais,
que .não devemos. provocar.

Art. 13.° - Os vencimentos dõ pêssoal, a qUe se refere
'0 Art. 8.°, s"erá o constante da tabelà anexa, onde constará

tambem. a dotação, sob a rubrica Material, para o custeio da

Escola.

 único-o A construção deverá ser iniciada dentro de

'.

Art. 14.° - Ficam abertos os c:t:éditos necessarios para
e execução desta Lei, até o limite maximo de cento e cifi-

seis mêses após a publicação desta lei.

I
I

r

I

1"'-

A CAMARA MUNICIPAL pE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO - DO PARANA, decretou e eu sanciono a se-

-,31-
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verba de Educação e Cultura, e não ultrapassar a importan

Art. 2:° -_. O Palácio de Educação e Cultura será cons.
truido preferencialmente na Praça S-antós Dumont, ocupari

cia de 400:000$000 (quatrocentos contos de réis).

do uma área minimâ aproveitavel de 700 (setecentos) me
tros quadrados, no centro daquela praça; a construção será

da no corrente exercicio a importancia de 130:000$000

 único - Para serem iniciadas as obras fica reserva

(cnto e trinta contos de réis) da verba 18, sub-consignação

em estilo moderno monumental e terá cinco andares.

n.o 2, Educação e Cultura.

 1.0 - O andar terreo será constituido por um saguão
de entrada, que dará passagem para dois salões laterais um
àestinado a g-randes reuniões, conferencias, concertos, etc. e
o outro a exposições dê ãttes plasticâs. O saguão contera os
elevadores necessarios e a escada de acesso aos andares superiores .

Art. 5.° - Revogam-se a,s disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do

Estado do Paraná, em 10 de março de 1936.

.

(a) Jorge L. Meissner

 2.° - No primeiro andar serão localisadas as salas
destinadas á administração geral do edificio, á séde do Ser
viço Municipal de Educaçâo e Cultura, quando Jôr creado;
a séde das sociedades de que trata o artigo 1.ó desta leI.
 3.° - O segundo andar será destinado á Biblicitéca
Pública Municipal e compreenderá um ou mais salões de
leitura e salas para deposito de livros.
 4.° - O terceiro andar,. dividido em varias salas, ser
virá para a localisação dos museus historico e de historia

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curitiba, Ca,pital do Estado do Paraná, em 10 _de março de
I

1938.

(a) Lauro Schleder

I

Secretario da Prefeitura

natural.

 5.° - O quarto andar será destinado á Pinacotéca

LEI N.o 10

Municipal, devendo a sua construção obedecer a todas as
regras modernas de iluminação apropriadas ás obras.de arte.
Art. 3.° - Fica o Prefeito autorizado a qlandar abril',
pelo prazo de 90 (noventa) dias, logo após a publicação des
ta lei, um concur$O de projétos para a edificação deste Pala
cio, premiando o que fôr aceito por uma comissão de técni
cos de sua livre escolha, com a importancia de 5:000$0'00
(cinco contos de réis), que deverá correr por conta da verba
de que trata o . único do Art. 4.°

Art. 4.° -" Para a const;ução a que se refere" a presente

. [
I

I

I

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANÁ, decretou e eu sanciono a seguinte lei:
.
.
Art. 1.° - Para julgar dos recursos intel'postos pelos

Contribuintes, fica creado o "Conselho de Contribuintes do

Municipio" .

Art. 2.° - O Conselho será composto de:
a) - o 'Procurador Municipal;
b) - um funcionario da Inspetoria de Rendas e Fisca
lização do Municipio;

lei fica aberto o crédito necessario que deverá correr pela

.1
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c)

_.- um representante da Associação Comercial do

Paraná;

d) - um Comerciante ou Industrial, dentre os maiores
Contribuintes;
e) - um proprietario, dentre os maiores Contribuintes e

f) - um funcionario da Prefeitura, para servir de Se"

Publicada na secretaria da Prefeitura Municipal de
Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 14 de março de
1936.

(a) Lauro Schledér
Secretario da Prefeitura

cretario.

 único - Os membros do Conselho, de que tratam as
letras c d e e deste artigo, terão o seu mandato por um ano,

podendo ser reconduzidos em anos sucessivos.

.

Art. 3.° - Será Presidente do Conselho o Procurador
Municipal e na sua falta o representante da Associação Co
mercial.
Art. 4.° - O Contribuin,te que recorrer ao Conselho se
obriga a respeitar as suas decsões, sem direito a qualquer
outro recurso.

Art. 5.° - As decisões do Conselho terão força de Lei e
serão respeitadas pelo Executivo.
Art. 6.° - Os membros do Conselho não terão remune
ração, sendo considerado relevante serviço, prestado ao Mu
nicipio, o desempenho do mandato e serão nomeados pelo
Prefeito Municipal, com excessão do Procurador Municipal
que é o seu PrE;!sidente nato.

Art. 7.° - O Prefeito designará uma das salas do Paço
Municipal para as reuniões do Conselho.
•

Art. 8.° - As despesas com a Secretaria do' Conselho,
correrão pela verba, "Expediente" da Prefeitura.

Art. 9.°'_ Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, 14 de março de 1936.
(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

LEI N.o 11

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, decretou e

eu promulgó a seguinte lei:

 Art. 1.0 - Os funcionarios da Prefeitura exonerados
depois de 1930 e mandados incluir mais tarde no Quadro

Suplementar, contarão para todos os efeitos legais, o tem
po, em que _permaneceram afastados ilegalmente- do serviço.
 único - Não gozarão do favor estabelecido por este

artigo, os funcionarios exonerados a pedido ou em resul

tado de processo administrativo.

Art. 2.0 -_. Os funcionarios já readmitidos e os que o

forem em virtude desta lei, deverão ser aproveitados nas
primeiras vagas de cargos que tenham vencimentos iguais
aos que recebiam, ao serem ilegalmente exonerados.
Art.3.0 _. Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das sessões da Camara, no Paço Municipal, em 13
de fevereiro de 19"36.
Arcésio Guimarães
Presidente da Camara

____________-----:::-----'------,,_--=_'_/iiIIIIIIIIIIi........IIiIIII!:::i:::::::::::::::======----========:::::::::=:j
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LEI N;o 12

A t - 6 ° -= A desp-esa correspondente aõs premios de
r. .
b "Educaçao
- e
que trata o artigo 3.°, .correrá péla ver a

A éAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITÂL

DO ESTADO'DO PARANA, decretou
e eu sanciono a seguinte lei:
"
Art. 1.°

Cultura" .

Fica o Prefeito autorizado a dispensar,

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

anualmente, do Imposto Predial, as edificações que forem

do Estado do Paraná, em 3 de ãbril de 1936.

julgadas em condições máis estéticas e higienicas classifica
das estas em edificios residenciais e edificios para fins espe
ciais, como seja, hoteis, ápartamentos, teatros, instalações

(a) Jorge L. Meissner
Erefeito Municipal

comerciais, etc.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municp de

Art..2.0 - As duas edificações d que- trata -o artigo

Curitiba, Capital do. Estado. do Paraná, em 3 de abril de

anterior, classificaclas em primeiro-lugar, em conutso que

1936.

deve ser procedido anualmente a partir de 1937, terão a
dispensa do pagamento do Imposto .Predial pelo prazo de

-

(a) Lauro Schleder

Secretario da Prefeitura

10 (de) anos.

 único -- A edificação residencial classificada -m se'"

gundo lugar, gozará 'do mesmo favor pelo prazo de 5 (cin..

LEIN.O 13

<:(0) an.os.

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, APITAL
DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanCIOno a seglJinte lei:
.

Att. 3.° -. Aos autores dos projétos das construções

classificadas em primeiro lugar, serão -concedid"ospremios

em dinheiro até a importancia de 10:000$000 (dez contos
de réis), distribuid08sob p'ropostà da Comissão.'Julgadora
e a juizo do Prefeito .

Art. 4.° - Ojulgamento, porconcurso,_ das edificações
de que trata esta lei, será feito no primeiro trimestre de ca

da ano, por uma comissão de 3 (tres) técnicos da escolha

da Prefeitura.

Àrt. 5.° - Concorrerão ao concurso todas as edifica

ções cuja construção tenha sido concluida até .31 de dezem

bro de cada ano, anterior ao e.m que s.e proceder ao concur

so, mediante requerimentt> d inscrição dos interessados até
31 de janeiro seguinte.

,

, .

Art. 7.° -" Revogam-se as disposições em contrarIO.

1
I

.

P



Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autOrizado .a. enten

der-se com os representantes dos padeiros e CurIIba,. no
sentido de regular provísoriamente o comerIO e a £scahza
çâo do pão, 'até que a Camata, en: se,: proxo. perIOdo le
gislativo, possa estabelecer a .legIslaçao defInItIva sobre a

matéria.

I .

I

Art. 2.° - Ficam revogadas todas as eIS e .regu amen

tos que té esta data vigoraram. (Este artigo £01 vetado) .

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiha, Capital
do Estado do Paraná, em 3 de abril de 1936.
(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

-31-

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal

de

Art. 2.° - Apostile"se á carta de, data .respectiva, a dita

Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 3 de -abril de

nêsga de" terreno.

1936.

(a) Lauro Schleder
$ecretario da Prefeitura
")I...;c
1

LEI N.o 14

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO 'PARANA, decretou e eu sanciono a se
guinte lei:

Artigo único - Fica o Prefeito autorizado a estudar
um plano de financiamento para as obras de urbanisação de
Curitiba, até a quantia maxima de 10 mil contos; revogadas as disposições em contrário.
.

Palácio da Prefeitura" Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 3 dé abril de 1936.

-

,

I

... .

.
"

.

Art. 3.° - Em virtude .desta concessão, fica a benefi
ciaria ôbrigada a pagar os inipostos em atrazo, sem multa,
e desistir da ação intentada contra o. Municipio, sujeitan
do-se ás custas devidas.

Art. 4.° - Revogam-se as disposições em contrário.
- .Palácio da Prefeitura- Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 3 de abril de 1936.
(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 3 de abril de
1936.

(a) Lauro Schleder

(a) iorge L. Meissner

SecretEirio da Prefeitur

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria Municipal de Curitiba, Capital

do Estad9 do Paraná, em 3 de abril de 1936.
(a) Lauro Schleder
Secretario da PrefeiturR

LEI N.o 16

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se
LEI N.o 15

A CAMARÀ MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARAN'A, decretou e eu sanciono a se
guinte lei:

Art. 1.0 -" Fica cedida gratuitamente á Dona Maria
Sabatela, a nesga de terrenb" que junto a sua propriedade
atravessa da Praça Santos Andrade á rua 13 de Maio.

guinte lei:

"Art.l;o -Fica0 Prefeito âutorizadoa transferir, ao

Clube Curitibano, em carater definitivo, inalienavel, e por
escritura 'pública, o terreno de propriedade do Municipio,
presentemente ocupado pela Sociedade Paranaense de Te
nis e Hispismo, limitando-se de um lado com o Passeio PÚ

blico, do outro com a rua Conselheiro Barradas e- diversos
terrenos de propriedade particular, e de 'outro com o Hor-

-39'.

a) - o emprestimo será entregue á medida das necés

te Mllp.icpa.l, afim de ser construida a séde do mesmo Clu

be, cujas obras devem ser iniciadas dentro do .prazo maxi..
mo de 12 mêses da data da cessão.

S único - A cessão a que se refere o artigo anterior
será em. carater gratuito e mediante previo entendimento

entre as Sociedades referidas.

Art. 2.° - No caso da dissolução do Clube' Curitibano
todo o terreno cedido por esta lei e suas bemfeitorias rever

térão ao MÚhicipio, independerltemerite de. qualquer inde-'
nização.
.
Art. 3.° - Revogam-se 9,S disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal çle Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 4 de abril de 1936.
(a) Jorge L. Meissper

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curitiba, Capital do Estado QO :paraná, em 4 de abril de
1936.

(a) Lauro Sêhleder
Secretario da Prefeitura

LEI N.o 17

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
D9STA:DO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se-.
gllinte lei:
Art. 1.0 - Fica o Prefeito-autorizado aemprestâr á
Sociooade Cooperativa "Astra", afim de organisar um ser
viço perfeito de higiene do letel de consumo publico, a quart

tiamaxima de 300:000$000 (trezentos contos de .réis), sob"
asseguintes condições:

.-1


...

I

sdades"'da -Cooperativa;

b) - á Prefeitura, enquanto fôr credora da Coopera
tiva, ça.brá a nqmeação do Diretor Presidente,- dó Diretor
Gerente e go Piretor Tesoureiro;
c) - o preço de venda do leite pasteurisado, Jla Coope

rativa; não poderá :ser superior a $5.00 (quinhentos réis) a
garrafa;

. d)- o preço da pasteurização para os leiteiros que não

fizerem parte da Cooperativa será de $050 R $150 réis por
garrafa;

e) - a Usina terá um quimico especialisado em exa

me de leite para o exame obrigaforio de todo leite destinado
ápasteurisação;

f) -. teá tambem dois Veterinarios destinados a en

sinar aos produtores de leite os processos higienicos de mun...
gidura e de tratamento das vacas, afim de melhorar. cada

vez mais, o leite de. consumo público;

.

g) - e tantos Guardas Fiscais quantos forem necessa
rios, para a repressão do contrabando do leite crú. Estes
Guardas serão incorporados aos Guardas Municipais para
efe.itos apenas d adquirirem autodade.

Art. 2.° - Executada que seja a autorização contida no
artigo primeiro, fica decretada a pasteurização obrigatoria
de todo leite destinado ao consumo público, excetuados os
leites produZidos em Granjas que tiverem. obtido do Servi

ço Sanltario Municipal, a licença para vender leite crú lei..

,

te dito ".leite de garantia" ou "leite certificado" de acôrdo
om o Regulamento do mesmo Serviço.

Art. 3.° - 'Fica o Prefeito autorizado a realisar as ne

cessadfls operações de crédito para a execução desta lei.'

S 1.0 -" Ao Cooperativa se obrigará a" pagar sobre as
importancias adiantadas, de que cogita .a letra a do artigo

-40-.
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primeiro, os mesmos juros que a :prefeitura, por sua vez,
fôr obrigada a pagar pela óperação que fizer para efetuar

Art. 3.0 -. Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Prefeitura Municipal de. Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 19 de junho de 1936.

este emprestimo.

 2.° - A Cooperativa se obrigará a amortização de
seus debitos de acôrdo com as suas possibilidades financei-.
ras, a juizo de seus Diretores.
Art. 4.° - Eevogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 4 de abril de 1936.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curitiba, Capital do Estado do Paraná em 19 de junho de
1936.

(a) Lauro Schleder
Secretario da Prefeitura

(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal d
Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 4 de abril de

LEI N.o 19

1936.

(a) Lauro Schleder
Secretario da Prefeitura

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se
guinte lei:

LEI N.o 18

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se
guinte lei:

Art. 1.0 - Ficam fixados os impostos que incidem so
bre cinemas, obedecendo a seguinte tabela:
 1.0 - Cinemas que cobrarem entradas ao preço de
2$000 (dois mil réis) para cima, no Quadro Urbano:

Alvará .. .. .. .. ..
Por espetaculo .. .. ., .. .,
Com variedades mais •. .....

Art.- 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a trans

ferir a Francisco José Fernandes e seus filhos menores, uma

area de terreno, com 1.352 m2., nas proximidades d.a rua
Chile, como compensação de igual area ocupada pelo Muni

cipio na abertura da rua Chile e pertencente aos compen
sados.
Art. 2.° -. As despesas decorrentes com essa transfe
rencia, bem como a de rembção de bemfeitorias correrão
por conta do Municipio.

h

500$000
20$000
10$000

-

 2.° - Cinemas que cobrarem entradas inferiores a
2$000 (dois mil réis), no Quadro Urbano:
Alvará .. .. .. .. ..
Por espetaculo . .
Com variedad,es mais ..

300$000
10$000
5$000

iiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiii----------------------
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Art. 2.° - No Rocio serão cobrados os impostôs de
acôrdo com a seguinte tabela:
Alvará .. "
.. .. .. .,
Por espetaculo ". .. .. .,
Com varieda<;les mais ' ..

'Palácio da Préfeitura Municipal de .Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 22. dé junho de "1936.

200$000
8$000
5$000

Art. 3.° - Os circos pagarão os impostos de acôrdo
com a tabela já existente.

Art.4.0 - Revogam-e as disposições em contráro.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municípal
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curitiba, Capital do Estado do'Pàraná, em 22 de junho de
1936.

(a) Lauro Séhleder
Secretario da. Prefeitura

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 19 ,de junho de 1936.
(a) Jorge L. Meissner

LEI N.o 21

Prefeito-M'ünicipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curitiba, Capital, do Estado do Paraná, em 19 de junho de
1936.
(a) Lauro Schleder
Secretario da Prefeitura

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciono -a se
guinte Jei:

Art. 1.° - Fica o PocÍer Executivo autorizado a adqui

rir por compra o acê1'VÇ) <Íª' "Vsina Astra" niediante avalia
ção prévia.

Art. 2.° - Para a avaliação do ativo da "Usina Astra",

LEI .1ll.o 20
A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu- sanciono a se
guinte lei:
Art. 1:0' -. De acôrdo com. que preceitJÍa o artigo 14

das Disposições Transitorias da Constituição do Estado, fica
o Poder Executivo autorizado a isentar dos impostos Muni
cipais a Sociedade Esportiva "Graciosa Country Clube"
com séde nesta Capital, a p.¥tir de 16 de Maio de 1935, data
da promulgação da COI;lStituição Estadual.
Art. 2.° - Revogam-se as disposições. em contrário.

L..

o Pder Executivo nomeará uma Comissão.

Art. 3.° ....... Para aquisição de que trata o art. 1.0, fica o

Poder Executivo autorizado a fazer a operação de crédito
necessaria .

Art. 4.° - No caso d;;i. aprovação da presente lei, ficam

revogadas as prescriçõês da lei n.o 17 de 26 de março de
1936.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 24' de junho de 1936.

(a) Jõrge L. Meissner
Prefeito Municipal

- 44'-,
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Publicada na Secretaria da Prefeitura MuniCipal de
Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 24 de junho de

LEI N.o 23

1936.

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, decreto-q e eu sanciono a se

(a) J,.auro Schleder

guinte lei:

Secretario da Preféitura

Art. 1.° - As padarias, nas segundas feiras, não pode
rão iniciar a fabricação de massa para qualquer espécie de
pão ou brôa antes das 14 horas, de modo que, o descanço
semanal dos padeiros se dê das 7 horas de domingo ás 14 de
segunda-feiras.

.- .LEIN.o 22

A CAMARA Ml.JNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANJ\,_dcretou e eu sanciono a se

Art. 2.° - Os pães de qualquer espécie fabricados nas
segudas-feiras só poderão ser expostos á venda nesse dia,
depoIs da hora 18.

guinte lei:

Art. 1.° - Fica o Poder Executivo autorizado a adqui

Art. 3.° - O pêso do pão comum denominado "pão

l'ir,onde achar, mais conveniente, uma área de .terren,o até

dagua" que é vendido a 100 ?:,éis passa a ser: 85 gramas,

50 alqueires, afim de ;nela serem construidas novas instª

sempre que o preço da farinha de trigo fôr igualou infe

lações para o Deposit() de Inflamaveis.

rior a 30$000 por 44 quilos; 80 gramas, quando êste preço
fôr de 30$000 até 35$000; 75 gramas, quando fôr de 35$000

 único - Na msma área poderá ser utilizada uma

parte para a cteação de lJ.m parque de essencias naciónais.

a 40$000; 65 gramas, quando fôr de 40$000 a 45$000; e 60
gramas, quando fôr de 45$000 a 50$000. O peso do pão da

Art. 2.° - Para esse fim o Senhor Prefeito Municipal
abrirá o necessario crédito extraordinário.

gua de 200 réis será sempre o dobro do peso do de 100 réis

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

e mais 10 gramas.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 24 de junho de 1936.
(a) Jorge L. Meissner

Prefei,to Municipal
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 24 de junho de
1936.
.

,(a)-Lauro S'chleder

Secretário da Prefeitura

 único -, Servirá de base para a fixação do pêso do
pão a cotação da fatinha de trigo verificada pela Inspetoria
de Rendas e Fiscalização.
f!' I ',
I

Art. 4.° - Ficam estabelecidas as multas de 250$000
para os infratores dos artigos desta lei, sendo elevadas ao
dôbro em caso de reincidência.
 único -,. As multas cominadas para os artigos 2.° e
3.°, serão aplicadas tanto ,aos fabricantes como aos reven
dedores de pão.
Art. 5.°- Revógam-se as disposições em contrário.

"..- 47 .

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 24 de. junho de 1936.

aparelho Fichet existente na 'Secretaria de Fazenda, Comér
cio e Indústria do Estado.

(a) Jorge L. Meissner

Art. 2.° - Para garantia do serviço da Divida contrai
da por fôrça desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a

Prefeito Municipal

transferir á Caixa Económica Federal neste Estado" o total

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

das contribuições .de mp.lhoria lançadas sôbre os proprietá

Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 24' de junho de
1936.

rios beneficiados com obras de pavimentação realizadas com

.

recursos do empréstimo de que trata a presente lei.

( a) Lauro Schleder

Art. 3.° - O Poder Excutivo consignará anualmente

Secretario da Prefeitura

em seus orçamentos, respeitando as disposições da presen

te lei, as verbas necessárias para que seja fielmente execu
tado o serviço da Divida, observando o critério da lei de

ContriblJição de Melhoria que divid o cllstô das obras em

LEI N.o 24

dois terços para os proprietários e UIl). para o Municipio,
-quando s trate de vias públicas e ém iguais partes .quando
se trate de praças públicas.

A CAMARA MUNICIl'ALDE CURITIBA, CAPITAL

DO' ESTADO .nO 'pARANA, decretou e eu sanciono a se
guinte lei:
Art. 1.0 - 'Fica o Poder Executivo autorizado a con

i

trair na Caixa Económica Federal 110 Estado .do Paraná, um

empréstio de Us. 10.000:000$000 (dez mil contos de réis)
nas seguintes bases:

.
a) - a Prefeitura fará uma emissão de apólices no válor do empréstimo, representada por 50.000 titulos do va

lor nominal de ns. 200$000 (duzentos mil réis) cada um.

b) - o prazo para resgate total dessa emissão' será. de

10 anos, sendo que a an;lOrtização e. juros serão procedidos
em 31 de márçô e 30 de setembro de cada ano, a pa'rtir de
setembro do ano em curso;
c) - os juros serão de 7% (sete por 'cento) ao ano e
a emissão ,será feita ao tipo de noventa é cinco;

d) -" os sorteios serão' procedidos semestra1rnente, em
31. de março e 30 de 'setembro de cada ano, .pelo sistema do

Art. 4.° ... De acôi'do com as possibilidades financeiras
do Municipio, fiéa o Prefeito autorizado a antecipar o res
gate das apólices, desta emíssão, em circulação.

:,4

:, I

Art. 5.° - Revogam-se as disposições em contrário.

Ilt'i

 I

'11.

I

I

Palácio da: PrefeitUra Municipâl de Curitiba, 'Capital
do Estado do Paraná, em 24 de junho de 1936.

 J.

(a) Jorge L.Meissner
Prefeitó Mtihicipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curitiba, Capitlill do Estado do Paraná, em 24 de junho de
1936.

(a) Lauro Schleder
Secretario da Prefeitura
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LEI N.o 25

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, decretou eeusanciono a se

-guinte lei:

Art. 1.0 - Para as obras de pavimentação da cidade,
do que decorre a valorização ele imoveis, cobrar-se-á dos

beneficiados a contribuição ae melhoria conforme faculta

o artigo 124 da Constituição Federal.

Art. 2.°-- A contribuição de melhoria incidirá sobre os
imóveis e todos os terrenos não edificados, terreI1bs de pre
dios demolidos, desabados, incendiados ou em ruinas fron-

teiros ao melhoraIílentopúblico.

'

 1.0 - Nas ruas, avenidas e travessas a contribuiçâo

será cobrada á razão de 1/3 por Iíletrô de testada, calculada
sobre o orçamento global da's obras, deduzidô o cUsto de

metade do cruzamento com outras \tIas públicas.

 2,_° - Nas praças, e largos a contribuição será deter

minada. mediante a divisão proporcional aos metroS de tes
tada dos imóveis, de 1/2 do orçamento global das obras.
Art. 3.° -' No orçamento global das obra"s, para efeito
da cobrança das contribuições de melhoria serão levadas

em conta as' despesas de administração e fiscalização, assim
como os juros, comissões e diferença do. tipo dos emprésti

mos realizados para o financiamento.

Art. 4.° - As contribuições serão lançadas para paga

mento em prestações bimestrais distribuindo-se estas de

maneira que' a ultima não tenha vencimento que exceda o

prazo do empréstimo realizado pela lei n.° 24.

Art. 5.° - Para a cobrança da contribuição de melho
ria alem da publicação do edital, a Prefeitura notificará os

proprietarios, medianteoml1hicação contendo a designa

ção do logradouro público,. o numero do predio ou indica-

l=.================_'------_
-

çãodo terreno com a.respectiva metragem, a qóta.e a im
portancia do calçamento afim de que os propnetarlos des
ses imóveis efetuem o pagamento do que a cada um com-

petir.

. f'

t

Art. 6.° - O contribuinte que satIs lzer o pagamen 
de algumas ou de todas as prestações atecipadamente tera

direito ao abatimento equivalente aos Juros do pagaento
a prazo de que cogita o artigo 4.°.

Art. 7.° - As obras de pavimentaçã em .a.ndamento
na presente data poder-se-ão aplicar os dlSPOSllVOS desta
lei para a cobrança das contribuições de melhona.

.

Art. 8.° - A reposição dos calçamentos de paralelepl

pedos e de tipos superiores será sempre eia sobre base e

concreto de cimento, com a espessura mlmma de 15 centI-

m.

,

. Àrt. 9.° - Nas vias públicas onde, a juizo daPrefel

tura fôr fixado o tipo de passêio com gramados, serao estes

grads feitôs ás expensas do Muncipi, ficando ,a respe
ctiva 'conservação a cargo dos propnetarlOs fronteIros,

 único - Os proprietários que a isso se negarem de

pois de intimados por escrito incorrerão na mlta de 15$,000
a 30$000, dobrada na -reincidencia, se.ndo entao os ser;llços
de conservação procedidos pela PrefeItura que co?rra dos
proprietários as despesas decorrentes com o acrescrmo de
10% (dez por cento) de administração.
Art. 10.° - A presente lei enrará em vigor na data de
sua publicação no Diano Oficial do Estado; revogam-se as
disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 24 de junho de 1936,
(a) Jorge L. Meissner

Préito Municipal
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Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curitibà, Capital do Estado do Paraná em 24 de junho de

LEI N.o 27

1936.

'

(a) Lauro Schleder
Secretario da Prefeitura
LEI N.o 26

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA,'CAPITAL

D ESTDO PO PARANA, decretou e eu sanciono a se

gumte leI:

Art. 1.° - Fica o Poder Executivo autorizado ase en
tender com Dona Geórgeta Deéureaux e Dona -Vâléntina

Cheti.nka,roprietárias de tertenosdesapropriados. pelo
MumcIplO para a abertura da Av. 7 de Setembro rio sentido
de estabelecer as bases de compensação a que tem direito.
A,rt. 2.° - Revogam-se as disposições em ontrário.
Palácio da Pre!eitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estaqo do Parana, em 24 de junho de 1936.
.

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO 'PARANA, decretou e eu sanciono a se
guinte Jei:
Art. LO - Em caso de abertura de novas ruas ou pro
longamentos das atuais, assim como, de creação de novos
logradouros públicos, ficam respeitadas as praças de des

portos, atualmente existentes no perimetro urbano desta
cidade, e de propriedade das sociedades, com séde nesta Ca
pital, que preencha as formalidades legais previstas no
artigo 14 das Disposições Transitorias da Constituição do
Estado.
Art. 2.° - Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Prefeitura Municipal de Cpritiba, Capital
do Estado do Paraná, em 24 de junho de 1936.
(a) Jorge L. ,Meissner
Prefeito Municipal

Palácio da Prefeitura, Muncipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 24 de junho de 1936.
(a) Lauro SchIeder
Secretario da Prefeitura

(a) Jorge .L. Meissner
Prefeito Municipal
LEIN.028

. ublicad na Secretaria da Prefeitura Municipal de
CurItiba, CapItal do Estado do Paraná. em 24 de junho de
1936.

'

(a) LaUro Schleder

Secretario da Prefeitura

-

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu promulgo a se
guinte lei:
Art. 1.° - Passa a denominar-se "Horto Municipal Al
berto Torres" o atual Viveiro Municipal.

- 52 .....
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Art. 2.° - A homenagem constante do artigo 1.° será
concretisada em um Pórtico Monumental que, em prosse

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curitba, Capital do Estado do Paraná, em 24 de setembro

guimento das obras m execução, será construida no refe

de 1936.

rido Horto.

( a) Lauro Schleder

Art. 3.° - A despesa com a construção desse Pórtico,

Secretario da Prefeitura

que será projetado pela Secção de Obras da Prefeitura, cor

rerá por conta da Verba - Obras Públicas.

Art. 4.° - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala de Sessões da Camara Municipal de Curitiba, Ca

LEI N.o 30-

pital "do Estado do Paraná, em 17 de junho de 1936.
(a) Arcesio Guimarães
Presidente da Camara

Confere COJIl o original

Secretaria da Camara em 17. de junho de 1936.
( a) Teofilo Moreira Garcez
Diretor

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO pO PARANA, decretou e. eu sanciono a se
guinte lei:
Art. 1.0 - Fica autorizado o Poder Executivo a conce
der a indenização requerida por Bertoldo Hanke.

. Art. 2.° - A indenização a que se refere o artigo ante
rior, poderá ser feita em terreno de valor correspondente ou
em dinheiro, a.juizo do Poder Executivo.

LEI N.o 29

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 24 de setembro de 1936.

guinte lei:

Art. único - Fica revogada para todos os efeitos a Lei
n.o 5, de 13 de fevereiro de 1936, que regula a venda de car
ne verde, ficando novamente em vigor as leis e regulamen
tos anteriores..

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 24 de setembro de 1936.

Curitib,a, Capital do Estado do Paraná, em 24 de setemb:ro

(a) Jorge L. Meissner

(a) Lauro Schleder

Prefeito Municipal

Secretario da Prefeitura

"

de 1936.

-"I
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'LEI No 31

tos' contos de réis), para atender ás necessidades do serviço
de amortização e. juros do empréstimo de Pavimentação no

A CAi\1ARA MUlCíPAL DE CURITIBA, CAPITAL

corrente exercicio.

DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu promulgo a se

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

guinte lei:

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

Art. 1.0 - Fica aberto o crédito extraordinário de cen

do Estado do Paraná,'em 26 de setembro de 1936.

to e seis contos de réis (106:000$000) no corrente exercicio
de 1936, para atender as despesas com as seguintes sub

(a) JorgeL. Meissner
.prefeito Municipal

venções:

S. A. Aeroloide Íguaçú ... .. ..

50:000$000

Hospital de Criança .. .. .. ..
24:000$000
Escola Agronomica' do Paraná ..
12:000$(}OO
Instituto de Quimiêa do ParanáO:O'OO$OOO

Publicada na Secretaria dã Prefeitura Municipal de
Curitiba, Capital do Estado.doParaná, em. 26 de setembro
de 1936.
(a) Lauro Schleder

S único - O pagamento da subvenção á S. A. Aero
lóide .Iguaçú, sómente deverá ser efetuado quando a& refe

Secretario da Prefeitura

rida Sociedade reiniciar o trafego de seus ãviões.

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

.LEI N.o 33

Sala das. sessões da Camara, no Paço Municipal, em 24
de setembro de 1936.

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO STADO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se

(a) Àrcesio Guimarães

guinte.lei:

Presidente

Art 1.°_ Fica concedido ao Centro Academico de Di

reito do Paraná o auxilio de 3:000$000 (tres contos de réis)

(a) Ezequiel Honorio Vial1e
Secretário

para atender as despesas dos seus representantes de classe
dprimeito Congresso Juridico Universitario a realizar-se
na capital do Estado da Baía .
Art. 2.0 - O auxilio a que refere o art. anterior deverá
correr pelô saldo -existente da verba "Educação e Cultura"
do corrente exerciéiode 1936.
âxt. 3.° - O 'pagamento do auxilio referido deverá ser

.

-

LEI N.o 32

.

A CAMARA.MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se

feito. ªº Snr. Ernãni Santié!go de Oliveira, Presidente do

guinte lei:

Art. 1.0 - Fica o Podr Executivo autorizado a abrir

Centro Academico de Direito do Paraná.
Art. 4.° -' Revogam-se as disposições em contrário.

um "crédito extraordinário" de Rs.: 500:000$000 (quinhen-

lU

f
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.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Cápital
do Estado do Paraná, em 28 de setembro de 1936.
(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 28 de setembro
de 1936.
(a) Lâuro Schleder
Secretario da Prefeitura

Palácio da Prefeitura MUÍlicpal de Curitiba, Capital

dó Estádo do Paraná, em 29 de setembro de 1936.
(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Curitiba, CapitaÍ do Estado do Paraná, em 29 de setembro
de 1936.
(a) Lauro Schleder
Secreta.rio da Prefeitura

LEI N.o 34

-

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se

LEI N.o 35

guinte lei:

Art. 1.° - Fica o Prefeito Municipal autorizdo a re
ceber propostas para a instalação de uma Usina de Gaz
Combustivel, com capacidade .para abastecer esta cidade.
Art. 2.° - O Municipio concederá á Usinaexclusivi
dade ele fornecimento do referido gaz pelo prazo de 30 e 50
anos, com reversão ao Municipio' de todo o material uma
vez terminado o prazo da concessão.

Art. 3.° - As propostas recebidas serão pelo Prefeito
Municipal estudadas, classificadas e remetidas á Camara na
sessão ord.inária. que se seguir a abertura das propostas, pa
ra serem discutidas, sujeridas as modificações aconselhaveis
e autorizado o contráto, podendo tambem, serem recusadas.
Art. 4.° - Os proponentes depositarão no TesouroMu

nicipal a importancia de 10:000$000 (dez contos de réis)

k ..

Art. 5.° - Revogam-se as disposições em contrário.

A. GAMARA MUNIC!PAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO STADO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se
guinte lei:

Art. 1.<> -. As denominações dadas ás ruas e aos bair
ros da cidade deverão obedecer ás seguintes condições:
1.° - Não devem ser demasiado extensas de modo que
prejudiquem a clareza e precisão das indica
ções;

2.° - Não devem ser repetidas;

3.° - Não devem conter nome de pessôa viva ou que
haja faleCido a meno.s de cinco anos;

4.0 - Lembrando um fáto historico deverá este ter se

passado a mais de 25 â:ilos;
5.° - Devem guardar, tanto quanto possivel, as tradi

para poderem apresentar-se 'em concurrencia, quantia essa

ções locaIS e lembrar os nomes de figuras, fátos
e datas representativos das' Historias local, na

destinada a garantir a assinatura do contráto. .

cional ou geral;

--- ..........
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-6.°...."." Não devem recordar fátos que s etorhém incom
pativeis com o espírito de fraternidade univer
sal e especialmente americana.

nicipal, que o aprovará:integrálmente ou com modificações,
agindo da mesma fórma que pará os casos previstos nos ar
tigos 2.°, 3.° e 4.° desta lei.
Art. 7.° - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 2.° - A Prefeitura, organizará anualmente uma
relação de todas as novas vias de comunicação incorpora
das ao dominio público,enviando'-a á Camara Municipal
acompanhada da proposta de denominações.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, .em 29 de setembro de 1936.

Art. 3.° - A Câmara "Municipal, baseada na proposta
da Prefeitura, aprovará com as modificações que 'julgar

(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

convenientes, as denominações a que se refere o artigo' an
terior, votando uma. lei de aprovação dessas denominações.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Curitiba, Capital do Estado,do .Paraná, em 29 de setembro

Art. 4.° - Depois de apr.oxada pela Camara a denomi
nação de um logradouro só poderá ser modificada por nova
lei, que será votada pela Câmara em duas sessões diferen

de 1936.

(a) Lauro Schleder
Scretario da Prefeitura

tes.

Art. 5.° - O Prefeitõ nomeará uma comissão de tres

membros, de reconhecida capacidade, para procederem a

uma revisão geral da n9menclatura de logradouros p{1bli

cos existentes, a qual deverá dar parecer indicando todas

LEl N.o 36

as modificações a serem adotadas.
. 1.0 --"-"- Essa Comissão terá o prazo dé 4 (quatro) mê
ses para a conclusão de seus trabalhos, considerados de re
levancia para a coletividade, a que não serão :remunerados.

A CA)\ARA MT,JNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se

 2.° - Em seus trabalhos a Comissão procurará, tan
to quanto pOêsivel, rp.odificar as denominações que não es
tejam de acôrdQGolp. as regras estabelecidas, no artigo 1.°
desta lei.

Art. 1..0 -''Fica o Poder Executivo autorizado a cance

 3.° - A Comissão proporá tambem a .divisão da ci
dade em bairros, Jixará os limites respectivos, propondo
as denominações de acôrdo com as disposições do artigo 1.°.
"

.

Art. 6.° - Recebido O' parecer da Comissão. a que se
refere o artigo anterior o Prefeito el1:yia-Io-á, á -Camara Mu-

guinte lei:

lar as multas devidas por. ,Dona Fredolinda Cesar de Olivei

la pela falta de pagamento de impostos que recaem sobre
sua propriedade á Rua Cabral n.o 301 e entrar em enten

diment() çom a mesma para liquidação de seu débito, em
I
.'

I

I
I

prestaçõe;; mensais, a partir de janeiro de 1937.

Art. 2.° - A falta de pagamento de 2 prestaç.ões im
portará na perda das vantagens conferidas por esta Lei.
Art. 3.° - Revogam-se as disposições em contrário.
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

LEI N.o 38

do Estado do Paraná, em 1.0 de outubro de 1936.

A CAMARÀ MUNIC1PAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, decretou e eu sanciono a se

(a) JorgeL. Meissner

guinte lei:

Prefeito Municipal


t ..

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curitiba, Capital do Estado do Paraná, eJ'll 1.0 de outubro
de 1936.

Art. 1.0 - Retorha ao seu primitivo nome: - Avenida
do Batél- a atual denominada Avenida Siqueira Campos.

Art.- 2.° _. O nome "Siqueira Campos" poderá ser da
do a uma das novas tuas desta Capital, pela Comissão de

que trata a lei sob n.° 35, desta data.

(a) Lauro Schleder

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

Secretario da Prefeitura

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 1.0 de 'outubro de 1936.
(a) Jorge L. Meisner

LEI N.o 37

Prefeito MU:Q.icipal

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANÁ, decretou e eu sanciono a se
guinte lei:

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 1.° de outubro

'

de 1936.

Art. 1.0 - Fica revogado o parágràfo 2.° do artigo 1.0

(a) Lauro Schleder
Secretari.o da Prefeitura

da lei n.o 537 de 23 de julho de 1919 e, emconsequencia,
revigorada a lei n.O 96 de 16 de janeiro de 1903.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estadodo Paraná, em 1.0 de outubro de 1936.

LEI N.o 39

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

(a) Jorge L. Meissner
prefeito Municipal

Publicada. na 8eéretaria da Prefeitura Municipal de
Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 1.° de outubro
de 1936.

(a) -Lauro Schleder
Secretrio da Prefeitura

.

I.ié;.

DO ESTADO DO PARANÁ, decretou e eu sanciono a se
guinte lei:

Art. 1.0 - Fica permitida a fabricação diaria de pão
neste Município, sem exceção dos dias de domingos e feria
dos nacionais.
Art. 2.° - Ficá facultada aos salões de barbeiro, a aber
tura de suas portas e respectivo trabalho aos domingos e
dias feriados até ás 12 horas.
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Art. 3.° - Revogam-se as disposições em contrár:io.
Palácio da prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, m 2, de outubro de 1936.
( a ) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

Publicada 'na Secretaria,. da Prefeitura .Municpial de
Curitiba, Capital do tado do Parçmá, em 2 'de outubro
de 1936.
(a) .LauroSchleder
Secretario da Prefeitura

.LEI N.o 40

A CAMARA MUNCIPAL PE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se

LEI N.o 't1

A cAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPÍTAL

DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se
guinte lei:

Art. 1.° - Fica o Poder Executivo autorizado a pro
ceder a construção de um muro junto a propriedade de Do
na Matilde Burgel na rua Silvêira Peixoto, entre as aveni

das do Batél e Visconde de Guarapuava, Q-esde que a refe
rida proprietaria faça, á Prefeitura, doação da área necessa
ria ao alargamento da aludida rua.
Art. 2.° - As despesas com a construção do muro cor
rerão pela verba "Obras Públicas" .
Art. 3.° - Revogam-se as disposições em contrário .
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 6 de outubro de 1936.
(a) )"orge L, Meissner
Prefeito Municipal

guinte lei:

Art. 1.0 - Fica0 Poder' Executivo auforizado a incluir
na proposta orçamentaria, a partir de 1937, uma verba de

Rs.: 1:200$000 (um êoIitô e duzentos mil réis) para grati
ficação mensal de 10'0$000 (cem"mil réis) ao examinador
de motoristas.

Publicada na Sécl'etá'ria da Prefeitura Municipal de
Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 6 de outubro de
1936.

(a) Lauro Schleder
Secretario da Prefeitura

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

Palácio da Prefeitua Mnicipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 2 de outubro de 1936.- .

(a) Jorge L. Meissner
pt:efeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Mu,p.icipal de
Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 2 de -Q'Q.tubro de
1936.

dr

(li) Lauro Sch}eder
Secretario da Prefeitura

l

,..J

LEI N.o 42

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se
guinte lei:

Art. 1.0 - Depois de executada integralmente a Lei
n.o 21 de 24 de junho do corrente ano, fica o Poder Executi
vo autorizado a pagar á Sociedade Cooperativa dos Forne-

r

1
I
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Art. 2.° - A homenagem constante do artigo 1.° será
concretisada em um Pórtico Monumental que, e prosse

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Cllritiba, Capital qo Estado do Paraná, em 24 de setembro

guimento das obras em execução, será construida no refe

de 1936.

rido :aorto.

(a) Lauro Schleder

Art. 3.° - A despesa com a construção desse Pórtico;

que será projetado pela Secção de Obras da Prefeitura, cor

reá ppr conta da Verba - Obras Públicas.

Secretario da Prefeitura

".,.-",
'!"--

'h


Art. 4.° - Revogam-se as disposições em contrário.

SaIR de Sessões da Camara Municipal de Curitiba,Ca

LEI N.o 30

pital do EstÇldo do Paraná, em 17 de junho de 1936.

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

(a) Arcesio Guimarães

DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se

Presidente da Camara

guinte lei:

Confere com o. original

Art. 1.0 - fica autorizado o Poder Executivo a conce

SecretariÇl.da Camara em 17 de junho de 1936.

der a indenização requerida por B.ertoldo Hanke.

( a) Teofilo Moreira Garcez
Diretor

Art. 2.°'_' A indêhização.a que se refere o artigo ante

rior, poderª- s.er feita em terreno de valor corrpondente ou
em dinhiro, a.juizo do Poder Executivo.
Art. 3.° - Revogam-se as disposições em contrário.

LEI N.o 29

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 24 de setembro de 1936.

Art. único - Fica revogÇlpa para todos os efeitos a Lei
n.O 5, de 13 de fevereiro de 1936, que regula a venda de car
ne verde, ficando novamente em vigor as leis e regulamen

(a) Jorge L.Meissner

guinte lei:

Prefeito M'Linicipal

tos anteriores.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curitiba, CapitÇlI do Estado do Paraná, em 24 de setembro

Palácio da Prefeitura M:unicipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 24 de setembro de 1936.

de 1936.

(a) Jorge'L. Meissner

(a) Lauro Schleder

Prefeito Municipal

Secretario da Prefeitura

I

. J. .
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tos çontos de réis), para àtender ás necessidades do serviço
de amortizàção .e. juros do empréstimo de- Pavimentação no

LEI N.o 31

A CAMARA MUNICIPAL DE CU1UTIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu promulgo a se

corrente exercicio.

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

guinte lei:
Art. 1.° - Fica' aberto o crédito extraordinário de cen

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado. dó Paraná, em 26 de setembro de 1936.

to e seis contos de réis (106:000$000) no corrente exercicio
de 1936, para atender as despesas com as seguintes sub

(a) Jorge L. Meissner
.prefeito Municipal

venções:

S. A. Aeroloide Iguaçú ... , ..
Hospital de Criança .. .. .. ..

Escola Agronomica do Paraná .. .,
Instituto de Quimica do Paraná

50:000$000
24:000$000

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

12:000$000
,20:000$000

Curitiba, Capital do Estadodo.Paraná, em 26 de setembro
de 1936.

( a) tauro Schleder

S único - O pagamento da subvenção á S. A. Aero

Secretario da Pl'efeitura

loide Iguaçú, sómente deverá ser efetuado quanÇlo a refe
rida Sociedade reiniciar o trafego de seus aviões.
,Art. 2.° -, Revogam-se as disposições em contrário.

hEI N.O 33

Sala das sessões da Camara, no Paço Municipal, em 24
de setembro de 1936.

A CAMARA MUNICIPAL DE. CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se
guinte lei:

(a) Arcesio Guimarães
Presidente

Art. 1.° - Fica concedido ao Centro Academico de Di

reito do Paraná o'auxilio de .3:000$000 (tres contos de réis)

(a) Ezequiel Honorio Vialle
Secretário

para atender as despesas dos seus representantes de classe

ad primeiro Congresso Juridico Universitario a realizar-se
na capital do Estado da Baía .
Art. 2.° - O auxilio a que refere o art. anterior deverá
correr p-elô saldo existente da verba "Educação e Cultura"
do corrente exercicio de 1936.
Art. 3.° -.0 pagamento do auxilio referido deverá ser

. ..,.

LEI N.o 32

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITI6A, CAPITAL
DO ESTADO DO PAnANA, decretou e eu sancioI}.o  se

feito ao Snr. Ernani Santiago de Oliveira, Presidete do

guinte lei:

Art. 1.0 - Fica o Podr Executivo autorizado a abrir

Centro Academico de Direito do Paraná.
Art. 4.° -. Revogam-se as disposições em contrário.

um "crédito extraordinário" de Rs.: 500:000$000 (quinhen-

•.

-,---.-._==

..

=

__

_

llI':l':"

_
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 28 de setembro de 1936.
(a) Jorge L. Meissner

-57-

Art. 5.0 - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 29 de setembro de 1936.

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 28 de setembro
de 1936.
(a) Lauro Schleder
Secretario da Prefeitura

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeiturà Municipal de
Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 29 de setembro
de 1936.

,( a) Lauro Schleder
Secretario da Prefeitura

LEI N.o 34

LEI N.o 35

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se
guinte lei:

Art. 1.° - Fica o Prefeito Municipal autorizado a re
ceber propostas para a instalação de uma Usina de Gaz
Combustivel, com capacidade para abastecer esta cidade.
Art. 2.° - O Municipio concederá á Usina exclusivi

dade de fornecimento do referido gaz pelo prazo de 30 e 50
anos, com, reversão ao Municipio de todo o material uma
vez terminado o prazo da concessão.

Art. 3.° - As propostas recebidas serão pelo Prefeito
Municipal estudadas, classificadas e remetidas á Camara na
sessão ordinária que se seguir a abertura das propostas, pa
ra serem discutidas, sujeridas as modificações aconselhaveis
e autorizado o contráto, podendo tambem, serem recusadas.
Art. 4.° - Os proponentes depositarão no Tesouro Mu

nicipal a importancia de 1.0:000$000 (dez contos de réis)
para poderem apresentar-se .em concurrencia, quantia essa
destinada a garantir a assinatura do conti'áto,

l,

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

no ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se
uinte lei:
Art.l. ° - As denominações dadas ás ruas e aos bair

ros da cidade deverão ob.edecer ás seguintes condições:

1.° - Não devem ser demasiado extensas de modo que
prejudiquem a clareza e precisão das indica
ções;

2.° = Não devem ser repetidas;
3,° - Não dévem conter nome de pessôa viva ou que
hãjá falecido a menos de cinco anos;

4.o - Lembrando um fáto historico deverá este ter se
passado a mais de 25 anos;
5.° -. Devem guardar, tanto quanto possivel, as tradi
ções locals e lembrar os nomes de figuras, fátos
e datas representativos das Historias local, na
cional ou geral;

-58-

-59-

'6.° - Não devem recordar fátos que 5. etornem iJicom

nicipal, que o aprovará iritegralmenteou com modificações,

pativeis com o espirito de fraternidade univer

agindo da mesma fórma que 'para os' casos previstos nos ar

sal e especialmente americana.

Art. 2.° - A Prefeitura organizará anualmente uma
relação de todas as novas vias de comunicação incorpora
das ao dominio público, enviando-a á Camara Municipal

acompanhada da proposta q.e denominações.

ârt. 3.° -" A Câmar8:' MunicipaL baseada na proposta
da Prefeitura, aprovará com as modificações que julgar
convenientes, as denominações a que ,se refere o artigo an
terior, votando uIJla lei de aprovação Cleas denominações.
Art. 4.° - Depois de am:':'QXada pela Camara a denomi
nação de um logradouro só poderá ser modificada por nova

tigos 2.°, 3.° e 4.° desta lei.
Art. 7.0 - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 29 de setembro de 1936.
(a) Jorge L. Meissner

Erefeito Municipal
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curitiba, Capital do Estado.do...Paraná, em 29 de setembro
de 1936.

(a) Lauro Schleder

lei, que será votada pela Camara em duas sessões diferen
tes.

Secretario da Prefeitura

Art. 5.° - O Prefeito nomeará uma c<>missão de tres
membros, de 'reconhecida capacidade, para procederem a
uma revisão geral da nomenclatura de logradouros p6bli
cos exitentes, a qual deverá dar parecer índicando todas
as modificações a serem adotadas.

S 1.0 - Essa Comissão terá o p:ra;l.O de 4 (quatro) mê

ses para- a .conclusão de seus trabalhos, considerados de re

levancia para a coletividade, a que não serão -:remunerados.

S 2.° - Em seus trabalhos a Comissão procurará, tan

LEIN.O 36
A CA¥ARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se
guinte lei:
Art. '1.0 -'Fica o Poder Executivo autorizado a cance

to' quanto possive}, modificar as denominações ,que não es
tejam de acôrdQ Gom ,as regras estabelecidas no artigo 1.°

lar as multas devidas por Dona Fredolinda Cesar de Olivei

desta lei.

sua propriedade á Rua Cabral n.o 301 e entrar em enten

S 3.° - A Comissão proporá tambem a divisão da ci
dade em bairros, fixará os limites respectivos, propondo
as denorn,i.naçõesde acôrdo com ªs disposiçoes do artigo 1.0.

dimento-com a mesma pata liquidação de seu débito, em
prestações mensais, a partir de janeiro de 1937.

Art. 6.° - Recebido"'; parecer da Comissão a que se

refere o artigo anterior o Prefeito. envia-Io-á, á 'Camara Mu-

1 a pela falta de pagamento de impostos que recaem sobre

Art. 2.° - A falta de pagamento de 2 prestações im
portará na perda das vantagens conferidas por esta Lei.
Art. 3.° - Revogam:.;se as disposições em contrário.
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

LEI N.O 38

do E;stado do Paraná, etn 1.0 de outubro de 1936.

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se

(a) Jorge L.Meissner

guinte lei:

Prefeito MUIlicipal
r

Publicada na Secretaria da .Prefeitura Municipal de
Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 1.0 de outubro

g

)

Art. 1.° -' Retorna ao seu primitivo nome: - Avenida
do Batél - a atual denominada Avenida Siqueira Campos.

Art. 2.° -' O nome "Siqueira Campos" poderá ser da

do a üma das novás ruas desta Capital, pela Comissão de

de 1936.

que trata a lei sob n.O 35, desta data.

(a)- Lauro Schleder

Art. 3.° - Revogam-se as disP9sições em contrário.

Secretario dá Prefeitura

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 1.0 de 'outubro de 1936.
(a) Jorge .L. Meissner
Prefeito Municipal

LEI N.o 37

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 1.0 de outubro

DO í!:STADO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se-,
guinte lei:

de 1936.

Art. 1.0 - Fica revogado o parágrafo 2.° do artigo 1.0

da lei n.O 537 de 23 de julho de'1919 e, em consequencia,

(a) Lauro SchIder
Secretario da Prefeitura

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 1.° de outubro de 1936.

LEI N.o 39

(a) Jorge L. Meissner

DO ESTADO DO PARAl'{A, decretou e eu sanciono a se

l'evigorada a lei n:o 96 de 16 de janeiro de 1903.

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

Prefeito Municipal

guinte lei:

Art. 1.0 - Fica permitida á fabricação diaria de pão

Publicada na Secretaria da Prefeitura ly.[unicipal de

neste Municipio, sem exceção dos dias de domingos e feria

Curitiba, Capitál do Estado do Paraná, em 1.° de outubro

dos nacionais.
Art. 2.° - Fica facultada aos salões de barbeiro, a aber
tura de suas portas e respectivo trabalho aos domingos e

de 1936.

(a)' Lauro SchIeder

Secretario da Prefeitura

I.

I

-'I..

dias feriados até ás 12 horas.

I

;
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Art. 3.0 - Revogam-se aOs disposições em contrário.

LEI N.o í!1

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu saciono a se

do Estado qo Paraná, em ,2 de outubro de 1936.

guinte lei:

( a ) Jorge L. lVÍeissner
Prefeito Municipal

Art. 1.0 -" Ficá o Poder Executivo autorizado" a pro

ceder a construção de um muro Junto a propriedade de Do
na Matilâe Burgel na r:ua Silveira Peixoto. entre as aveni

Publicada fia Secretarip da Prefeitura Municpial de
Curitiba, Capital do .Estado do. Paraná, em 2 -de outubro
de 1936.

d.as do Ba:él e-Yiscondé de Guarapuava, desde que a refe

rida propnetana faça, á Prefeitura doacão da área necessa-

ria ao alargamento da aludida ru.

(a) .LaurQ Schleder
Secrtario da Prefeitura._

rerão pela verba "Obras Públicas".

-

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

LEI N.o 40

Palácio da Prefeitura. Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 6 de outubro de 1936.

A CAMARA MUNICIPAL DE ÇURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PÁRANA, decretou e eu sanciono a se
guinte lei:

(a) Jorge L. Meissner

Art. 1.0 -. Fica '0 Poder Executivo autorizado a_ incluir

. Prefeito Municipal

na proposta orçamentaria, a partir de 1937, uma verba d.e

Publicada na Secretria da Prefeitura Municipal de
Curitiba, Capital do Estado dó Paraná, em 6 de outubro de

Rs.: 1 :400$000 (um conto' e duzentos mil réis) para grati

ficação mensal de l0"0$OOÔ (cem' .mil'réís) ao examinador
de motoristas.



Art. 2.0 - As despesas com a construção ,do muro cor

1936.

_

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

(a) Lauro Schleder
Secretario da Prefeitura

Palácio da Prefeitua 'Mnieipal de Curtiba, Capital

do Estado' do Paraná, em 2 de outubro de 1936.- 
(a) Jorge L. Meissner

LEI N.o 42

Prefeito Municipal

.
A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, decretou e eu sanciono a se

Publicada na Secretada .da Prefeitura Municipal de
Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 2 dê outubro de
1936.

guinte lei:

Art. 1.0 - Depois de executada integralmente a Lei
n.O 21 de 24 de junho do corrente ano, fica o Poder Executi
vo autorizado a pagar á Sociedade Cooperativa dos Forne-

(à) Luro Schleder

Secretario daPre£etturª-

I

I

Ii

_



.' )

- -F""--
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cedores de Leite de Curitiba, Lmtd., a importancia de Rs.:
186:312$975 (cento e oitenta  seis contos, trezentos e doze
mil e novecentos e setenta e cinco mil réis) .

I
.


[

Art. 2.0 - O pagamento da importancia referida no

artigo anterior deve ser feito em parcelas anuais, corres

pondentés no minimo,a 25% (vnte e cinco por cento) dos
lucros liquidos verificados, anualmente, na exploração dos
serviços- pertinentes. á pasteurização do leite.

Resoluções de 1936

Art. 3.° - Revõgâm-se as dísposições em- contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 8 de outubro de 1936.
(a) JorgeL. Meissner

Prefeito Municipal
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 8 de outubro de
1936.

(a) -Lauro SchIeder

Secretario da Prefeifura

RESOLUÇAO N.O i
A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, em sessão de 1.0 de fevereiro
do corrente, resolveu o seguinte:

Fica o Poder Executivo autorizado:
1.0

-

Entregar ao jornal "O Dia" a importancia de

3:000$000 (três contos de réis) a titulo de auxilio para a
confeção de um prestito carnavalesco.
2.° - Entregar ao Clube carnavalesco "Kananga do

Japão" até a importancia de 3:000$000 (tres contos .de réis)
a titulo de auxilio para a confeção de carros alegoncos que
sairão a rua nos dias de Carnaval.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado, do Paraná, em 6 de fevereiro de 1936.
(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Munidpàl

Publicada na Secretaria da Prefeitura Muncipal de

Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 6 de fevereiro
de 1936.

(a) Lauro Schleder
Secretario da Prefeitura
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RESOLUÇÃO N.o 2

DO

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 26 de fevereiro de 1936.

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

ESTADO

DO

PARANA,

em

fevereiro corrente, resolveu o seguinte:

sessão

de

12

de

( a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

Fica o Poder Executivo autorizado a entregar ao gru
po "Vassourinhas da Agua Verde" até a importancia de
500$000 (quinhentos mil réis) a titulo de auxilio para os fes
tejos carnavalescos, correndo essa despesa pela verba

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 26 de fevereiro
de 1936.

"Eventuais" .

(a) Lauro Schleder
Secretario da Prefeitura

Palácio da Preeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 13 de fevereiro de 1936.
(a) Jorge L. Meissner

RESOLUÇÃO N.o 4

Prefeit() Municipal

DO

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 13 de fevereiro

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
ESTADO DO PARANA, em sessão de 13 de

fevereiro do corrente, resolveu o seguinte:

de 1936.

'Fica Ci Poder Executivo autorizado a conceder isenção

( a) 'Lauro Schledet

do imposto referente ao terreno onde se instalou o Circo

Secretario da prefeitura

Teatro Oriente.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 26 de fevereiro de 1936.

RESOLUÇÃO N.o 3

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

A CAMARA MUNICIPAL DÊ CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO BARANA, em sessão de 13 de

Publicada na Secretariá da Prefeitura Municipal de

evereiro corrente, resolveu o seguinte:

Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 26 de fevereiro

Fica o Poder Executivo autorizado a conceder matri

de 1936 .

(a) Lauro. Schleder

cula gratuita e respectivas placasc as bicicletas dos funcio
nários Rodol£o Knaipp, Paulo Pletscher- e José da Rocha.

Secretario da Prefeitura

'I
,

DO
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RESOLUÇÃO N.o 5

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estdo do Paraná, em 3 de abril de 1936.

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
ESTADO DO PARANA, em sessão de 21 de

(a) JorgeL. Meissner

março último, resolveu o seguinte:

Prefeito Municipal

Fica o Poder Executivo autorizado:

1.°_ A continuar isentando de todos impostos Muni
cipais, de acôrdo com a Lei n.o 704 de 26 de outubro de 1927,

Publicada na -Secretaria .da Prefeitura Municipal de
Curitiba, Capital do Estado do ,Paraná, em 3 de abri}

a Sociedade Protetora dos Operarios .

de 1936.

( a) Lauro Schleder

2.° - Mandar cancelar a divida em atrazo, da referida
Sociedade, relativa aos mesmos impostos.

Secretario da Prefeitura

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 1.0 de abril de 1936.
(a) Jorge L. Meissner

RESOLUÇÃO N.o 7

Prefeito Municipal
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 1.0 de abril
de 19S6.
(a) Lauro Schleder
Secretario da Prefeitura

DO

-A CAMARA MUNICIPAL DE 'CURITIBA, CAPITAL
ESTADO DO PARANA, em sessão de 24 de

março último, resolveu o seguinte:
Fica o Poder Executivo a conceder matricula gratuita
e respectiva placa á bicicleta da Sociedade "Socorro aos Ne

cessitados" .
Palácio da Prefeitura Municipal de 'Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 3 de abril de 1936.

RESOLUÇÃO N.o 6

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, em sessão de 24 de março úl
timo, resolveu o seguinte:

Fica o Poder Executivo autorizado a conceder matri
cula gratuita e respectiva plàca á bicicleta do operario mu
nicipal Senhor Humberto Bevervanso.

(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefetura Municipal de
Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 3 de abril
de 1936.
(a ) Lauro Schleder
Secretario da Prefeitura

-

DO

----"O";T
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RESOLUÇÃO N.O 8

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 22 de junho de 1936.

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

ESTADO

DO

PARANA,

em

sessão

de

9

de

( a) - Jorgê: L .. MeisDer

junho corrente, resolyu, o seuinte:

Prefeito Municipal

Fica o Poder Executivo autorizado a mandar cancelar
o debito de impostos em atrazoj até a presente data, de Do

na :Sofia Bittencourt, sobre sua propriedade sita a rua Dez
embargador Móta, 105 (antigo).

Palácio da Preeitura Municipal de Curitiba, Capital

,

.....

'::.t.,

-;<:.;

'-*

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curitiba, Capital do Estado d'o Paraná, em 22 de junho
de 1936.
(a) Lauro Schleder
SecrEtario çla Prefeitura

do Estado do Paraná, em 19 de Junho de 1936.
( a) Jorge L. ,Meissner

-

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 19 de junho
de 1936.

Secretario da Prefeitura

RESOLUÇÃO NP 9
A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

PARANA,

em

sessão

de

12

de

junho corrente, resolveu o seguinte:
Fica o Poder ExecUtivo autorizado a conceder matri

cula gratuita e respectivas chapas, aos seguintes veiculos

12

de
.

.Palácio-. da Preféitura Municipal -âe Curitiba, Capital

do-Estado do Paraná, em 22 de junho de 1936.
(a) Jorge L.Meissner
Prefeito Municipal

la (toco duro) e u:rna'aranha.

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

de

Art. 2.° -. Os veiculos aeverão ser do uso exclusivo
dos funcionários acima e e;m.pregados. nos serviços de fis
calização.

pertencentes á Irmandade d,a Santa Casa de Misericordia:
Um carrinho dê Ínóla com düas rodas; um dito sem mó

::....

sessão

_ Ar!" 1.° - Fica o Poder Executivo autorizado a conce
der matricula gratuita e respectivas chapas aos veiculos
prtencentes aos Guardas Fiscais do Rocio Srs. Alvaro José
da Costa, Manoel Taborgª :J:{ibas, Pedro Gasparello, Ubal
do Gracia e Clodoaldo Portugal.

-

ESTADO. DO

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, 'CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, em
Junho corrente" .resqlveu o seguinte;

(a) Lauro Schleder

DO

RESOLUÇÃO N.o 10

-

-_.. '
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Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
.curitiba, Capital do Estado do Parapá, em 22 de junho

RESOLUÇÃO N.ó 12
A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

de 1936.

DOSTAnO

(a) Lauro Schleder
Secretario da Prefeitura

r

p \



DO

PARANA,

em

sessão

em

sssão

de

30

de

i;;o

Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a forne
cer á Sociedade "Socorro aos Necessitados" os títulos defi
nitivos dos lotes numeros 139 e" 140 da Planta Dr. Teixeira
de Freitas, que á mesma foram doados pela Resolução des
ta Camara sob n. 42, em data de 30 de abril de 1923.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

A CAMARA MUNICIPAL"DE CURITIBA, CAPITAL

ESTADO

PARANA,

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

RESOLUÇÃO N.o 11

DO

DO

setembro de 1936, resolveu o seguinte:

de

19

do Estado do Paraná, em 6 de outubro de 1936.

de

(a) Jorge L. Meissner

junho de 1936, resolveu o seguinte:

Prefeito Municipal

Fica o Poder Eecutivo autorizado a entregar a Dona

Maria Nfcôlas a importancia de 800$000 (oitocentos mil
réis), a titúlo de auxilio, para a publicàÇão de wn livro de

sua autoria, intitulado "Porque me ufano de minha gente",

correndo està despeza pela verba "Educação e Cultura".

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de
Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 6 de outubro
de 1936.

(a) Lauro Schleder
Secretario da Prefeitura

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

dó Estado do Paraná, em 24 de junho de 1936.
( a) Jorge L. Meissner

Prefeito :Municipal

RESOLUÇÃO N.o 13
A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

Publicadàna" Seçretaria ,da Prefeitura Municipal de

Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em 24 de junho
de 1936.

no ESTADO DO

PARANA,

em

séssão

de

21 Jde

dezembro de 1936, resolveu o seguinte:

Art. único - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir

(a) Laur¥;» Schlêder

um crédito extraordinário de 11:000$000 (onze contos de

Secretario da Prefeitura

réis) para atender ao pagamento da representação aos Se-

o'-yz"'  ;r#: 
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nardino Cunha, e tendo em vista os documentos apresenta
dos, resolve, de acôrdo com o art. 4.° do Decreto n. 16 de 18
de junho de 1935, mandar incorporar ao seu acêrvo de ser
viços, para exclusivo efeito de aposentadoria, o periodo cor

de janeiro último, resolve, de acôrdo com o art. 3.° do De
creto n.o 16 de 18 de junho de 1935 aposenta-lo com os ven

respondente a 11 (onze) anos, 9 (nove) mêses e 20 (vinte)
dias em que o referido funcionário prestou serviços ao Go
verno Federal.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 8 de janeiro de 1936.

-'."
,...

cimentos anuais de inatividade de 5:940$000 (cinco con
tos, novecentos e quarenta mil réis), em virtude de contar

mais de trinta anos de serviço.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Praná, em 3 de fevereiro de 1936.
(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 3
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA,
DECRETA:

Art. único - Fica revogado, a partir da data da publi
cação do presente, o Decreto n.o 27 de 11 de setembro de
1933; revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, 'Capital

do Estado do Paraná, em 3 de fevereiro de 1936.

DECRETO N.O 5

O 'PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, usando da autorização conti
da na lei n.o 3, desta d,ata, resolve abrir um créc;lito suple
mentar de 11:000$000 (onze contos de réis), á verba 3.a sub
consignação n..o 1, da Lei Orçamentária vigente, para aten
der, no corrente exercício, ao pagamento do pessoal da Se
cretaria da Camara Municipal.

Palácio d<;t prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 6 ,de fevereiro dé 1936.
(a) Jorge L. Meissner

Prfeito Municipal

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.° 6

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DECRETõ N.o 4
O PREFEITO MUNICIPAL Dl!': CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PANá" atendendó ao requerido pelo
Fiscal de Obras da Diretoria de Edificáções, Bernardino
Cunha, e em face do 'vencido noproce'ssado sob n.O 76 de 8

DO ESTADO DO PARANA, usando da autorização conti
da na Lei n.o 4, desta data, resolve abrir um crédito extra
ordinário de 12:000$000 (doze contos de réis) para aten
der ao pagamento da representação aos snrs. Vereadores,
relativamente ao periodo -de sessões iniciado em 2 de dezem
bro do ano próximo findo.
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Palácio da Prefei,ura Municipâl de Curitiba, Capital

DECRETO N.o 9

do Estado do Paraná, em 6, de fevereiro dê 1936.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL

(a) Jorge L. Meissner

O ESTADO D? PARANA, sando da autori;ação conti

Prefeito Municipal

 m a Resoluçao n.o 4, de 13 do corrente, da Camara Mu

IcIpal, resolve conceder ao Circo Teatro Oriente isenção
do aluguel do terreno em que () mesmo se acha instalado.

DECRETO N.o 7

O PREFEITO MUNICIPAl, DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARÂNÀ, atendendo ao requerido pelo
Fiscal Gerai snr. Artur' Marques da Silva e tendo em vista

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba Capital
do Estado do Paraná, em 28 de fevereiro de 1936 . '

o vencido no processado sob n.Q 62 de 7 de janeiro do cor
rente ano, resolve, de acôrdo com o art. 3.° do Decreto n.o
16 de 18 de junho de 1935, aposentá,.lo c.om os "ven,c.iptentos

(a) Jorge L. Meissner

em virtude de contar o mesmo mais de trinta nos deservi

DECRETO N.O 10

Prefeito Municipal

anuais de inàtiyidàde de 12:000$000 (doze ,Gon:tos de :(éis),
ços prestados ao Município.

O PREFEÍTO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL

DO ESTADO
DO PARAN"'A ,ten d o em VIsta
.
".'
."
o entendImen-

Palácio da Prefeitura MnicipaJ .qe Curitiba, Capital

to haVIdo ntre a Prefeitura e os representantes dos padei

cio Estado do Paraná, em 27 d;e fe.vereiro de 1936.

ros da CapItal, ad.referendum do Poder Leislativo,

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
DECREO N.o 8

O PREFEITO MUNICIPAL DE CúRITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, usando da autorização contida
em a Resolução n.o 3, de 13 do corr.ente, da Camara Muni

cipal, resole conceder matricula gratuita e respectivas pla

.

-I'"

'1'

D.ECRETA:

Art. 1.° -" O art. 3.° do Decreto n.O 2 de 3 de janeiro
de 1933
passa. adter" a, seguinte redação'
"O pe so d o pao
- cod
"

mum

nomma o

pão dágua", que é vendido a $100, pas-

sa a "se. 85 gramas, sempre que o preço da farinha de tri

go for Igualou inferior  30$000 por 44 kgs.; 80 gramas
quando esse preço fôr de 30$000 até 35$000' 75 gramas'
quando fôr de 35$000 a 40$00Q;.65 gramas, qando fôr d

cas para as bIcicletas dos servidores do Municipio Rodol£o
Knaipp, Paúlo Pletscher' e José da Rocha.

40$000 a 45$000; e60 gramas; quando fôr de 45$000

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná,. em 28 .de {evereiro de 196.

do peso do de $100 mais 10 gramas.

"

(a) Jo_rge L Meissne;r
Prefeito MUI)Jqipal

50$000. O peso do pão dágua de $200 será sempre o ;ob

Art: 2,° -' Cohtinuamem vigor as demais disposições
do refendo decreto Íl.O 2 de3 de janeiro de 1933.
Art.. 3.° - Revogam-se as disposições em contrário.
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 3 de abril, de 1936.

 único do art. 3.0 do decreto n.O 16 de 18 de junho de 1935,
aposentá-lo com Os vencimentos anuais de inatividade de
5:280$000 (cinco contos, duzentos e oitenta mil réis), em
virtude de ter sido, por laudo médico n.O 869, de 1.0 do
fluente mês, da Diretoria Geral de Saúde Pública, declarado

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

estar dito funcionário sofrendo de moléstia que o incapaci

ta total e permanentemente para o serviço.
DECRETO N.o 11

Palácio'da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado. do Paraná, em 16 de abril de 1936.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANÁ, átendendo ao que requereu o

( a ) Jorge L. Meissner

Guarda Fiscal Godoftedo R. de Assunção, e tendo em vista
o vencido no processsado n.o 821 de 2 de março último, re

Prefeito Municipal

solve, ex-vi do  único do art. '3.° do Decreto n.O 16 de 18 de
1935, aposentá-lo com os vencimentos anuais de inativida

de de 3:960$000 (tres contos, novecentos e sessent(l mil

DECJ;tETO N.O 13

réis) em virtude de ter sido, pr laudo médico n.0856, de 18

de março deste ano, da Diretoria Geral de Saúdé Pública,
declarado estar dito funcionário sofrendo de molestia que

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, em face do que estabelece o
artigo 14 do Decreto n.o 27 de 21 de setembro de 1928,

o incapacita total e permanentemente para o serviço.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

DECRETA:

do Estado do Paraná, em 16 dé abril dé 1936.

Art. único - Ficam aprovados o plano organizado pe
lo Departamento de Engenharia para a rua Atnintas de
Barros entre as ruas Mariano Torres e Ubaldino do Ama
ral constante da planta e do perfil nesta data rubricados e

(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

o orçamento de Rs. 95:500$000 (noventa e cinco contos, e
quinhentos mil réis) para a execução das obras da sua pa
vimentação.

DECRETO N.o 12

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA,'CAPITAL

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

DO ESTADO DO PARANÁ, atendendo ao que requereu' o

do Estado do Paraná, em 23 de àbril de 1936.

2.° Oficial da Inspetoria de ReJ;ldas e Fiscalização, Fiora
vante Gàrcez Marques; 'e tendo em vista o vencido no pro
cessado n.O 1.138 de 27 de março último, resolve ex-vi do

(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

j
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DECRETO N.o 14

O PREFEITO MUNICIPAL OE CURITIBA, Ç.t\PITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Engenheiro Assistente da "Diretoria de Cadastro, dr. João
Pereira de MacedQ, e tendo em vista o vencido no processa
do sob n.O 1.144, de 28 de março próximo findo, resolve, de

acôrdo com o art..4.° do Decreto n. ° 16 de 18 de junho de
1935, mandar incorporar ao seu acê:J;"vo de serviços, para
exclusivo efeito de aposentadoria, o periodo compreendido
entre 24 de novembro de 1925 a 31 de março de 1926, em
que o referido funcionário prestou serviços ao Estado, como
diarista.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 23 de'-abril de 1936.
(a) Jorge L. Meissner

-83-

considerando, afinal, que homómento não se acha re
unida a Camara Municipal e havendo necessidade de regu
larizar, desde já, a contabilidade da Prefeitura, nesse par
ticular, ad-referendum do Poder Legislativo,
DECRETA:

Art. único - Fica aberto um crédito especial de
14:031$000 (quatorze contos e trinta e um mil réis) para
por ele serem escrituradas as quantias a que tinham e tem
direito os marchantes pela condução de carnes do Matadou
ro Municipal; revogadas as disposições em contrário.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estadq do Paraná, em 23 de abril de 1936.

(a) Jorge L. I\ieissner
Prefeito Municipal

.Prefeito' Municipal
DECRETO N.o 16
DECRETO N.O 15

O 'PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO- PARANA, considerando que na lei or
çamentária para 1936, decretada ad-referendum do Poder
Legislativo, a verba 21.a sub-cónsignaçao n.o 2, consignára

a importancia de 80:000$000 para atender ao pagamento do
transporte de carnes do Matadouro;
consid'erando: mais, que o Legislativo Municipal ao vo

tar a lei de meios em 31 de janeiro deste ano suprimiu a re

refida verba, pela qual poderiam ser escrituradas as quan
tias de 13:547$000, já paga, e 484$000, ainda a pagar, re
ferentes ao pagamento .da aludida condução aos marchan
tes;

...

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA,
DECRETA:

Art. 1.0 - Nos mêses de maio, junho e julho, o horá
rio do expediente passará a ser das 12 ás 17 horas, sem pre
juizo do expediente- normal da Prefeitura.
 único - Aos sabados, o horário .será das 8,30 ás 12
horas.
Art. 2.° - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 28<le abril de 1936.
(a) Jorge L. Meissner
Prefeito. Municipal
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DECRETO N.o 17

DECRETO N.o 19

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

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

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

operário Pedro Gonçalves da Silva e tendo em vista o ven

DECRETA:

Art. 1.0 - Fica considerada de utilidade pública para
deito de desapr:opriação, a faixa de terreno pertencente a

Germano Luders, com dois mil e sessenta metros e cincoen
ta decimetros quadrados, necessária ao novo traçado da es
trada de Santa Felicidade, que é aprovado pelo presente
decreto.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná,. em 15 de maio de 1936.
(a) Jorge L. Meissner

cido no processado, sob n.O 1.577 de 29 de abril do -fluente
-' ,
I

y

ano, resolve -aposentá-lo, de acôrdo com o art. 283 do Re
gulamento Geral, com os salários anuais de inatividade de

781$200 (setecentos e oitenta e um mil e duzentos réis), em

virtude de contar 17 anos e 3 mêses de serviços presfados
a esta Prefeitura.
Palácio da -Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 15 de junho de 1936.
.
(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 18

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Mecanico-Ajudante João Francisco Vieira em petição n.o
1.477 de 22 de abril do fluente ano, e tendo em vista os do
cumentos anexos á mesma petição, resolve, de acôrdo com

o art. 4.° do decreto n.o 16 de 18 de junho de 1935, mandar
contar, para exclusivo efeito de aposentadoria, o periodo
correspondente a quinze anos, de serviços pelo referido fun

cionário prestados ao Estado.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 15 de junho de 1936.
(a) Jorgt! 'L. MeissQ.er

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 20

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO. PARANA, atendendo ao requrido pelo
snr. Romário Martins Junior, Topografo da Diretoria de Via
ção e Saneamento, e tendo em vista 00 vencido no processa
de n.o 1. 470 de 22 de abril do correpte ano, resolve man
dar contar, para todos os efeitos legais, menos para perce
pção de venCimentos, o periodo compreendido entre 14 de
outubro de 1930 a 28 de fevereiro de 1935, em que o mes

mo funcionário esteve ilegalmente afastado de suas funções.

. Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
d'o Estado do Paranâ, em 17 de junho de 1936.
( a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

I'-
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DECRETO N.o 21

ra amortização e pagamento de juros serão procedidos em

31 de março e 30 de setembro de cada ano;

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

c) - os sorteios serão feitos pelo sistema de aparelhos
"Fichet" existentes na Secretaria de Fazenda, Indústria e
Comércio do Estado, de acôrdo com a tabela que com êste

DO ESTADO DO PARANÁ, atendendo ao requerjdo pelo
snr. João Gomes, Fiscal do Tráfego transferido para o Es
tado, por decreto n.O 73 de 8 de novembro de 1935, resolve,
de acôrdo com o  único do art. 1.0 do decreto n.o 16 de 18

oaixa.

de junho do ano lfltimo, mandar incorporar ao eu acêrvo

Art. 2.° - A Caixa Econômica Federal do Paraná to

mará o valor total da emissão, ao tipo de 95, creditando á

de serviços prestados a esta Prefeitura, o periodo corres
pondente a quatro mêses, por não haver o mesmo gosado
férias ou licença nos anos de 1929 e 1932.

Prefeitura o respectivo produto de 9.500:000$000 (nove
mil e quinhentos contos de réis), em conta especial, aos ju...
ros de 7% ao ano.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitioa, Capital
do Estado do Paraná, em 17 de junho de 1936.

 único - A imoprtancia a que se refere este artigo

será entregue" á Prefeitura nas seguintes condições:

(a) Jorge L.Meissner

2.000:000$000
2.000:000$000
2.000:000$000
2.000:000$000

Prfeito Municipal

DECRETO N.o 22

de
de
de
de

30-6-36 a 31-12-36,
1-1-37 a 30-6-37,
1,.7-37 a 31-12--37,
1-1-38 a 30-6-38 e

1. 500:000$000 de 1-7-38 á 31-12-38, ficando entendido

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

que, para saques de valor superior a 100:000$000 (cem con

no ESTA1)O DO PARANA, usando da autorização cons
tante da lei Municipal n,o 24 de 24 de junho últimó,

tos âe réis), a Prefeitura dará aviso prévio de 10 dias á Cai

xa Ecbnômiêa.

Art. 3.° - Para amortização do débito contraido por
força- do presente Decreto, a Prefeitura se obrigará a reco
lher..mensalmente na Caix,a Econômica Federal do Paraná,

DECRETA:
Art. 1.0 - A Prefeitura Municipal de Curitiba, con
trairá com a Caixa Econômica Federal do Paraná um em

em conta que terá a denominação de "Conta Serviço da Di

préstimo no valor de 10.000:000$000 (dez mil contos de

vida", a duoécima parte do encargo que lhe competir nos
serviços do aludido empréstimo, vencendo està conta os ju

réis), .mediante contrato a ser lavrado nas seguintes bases:

a) - a Prefeitura fará uma emissão de apôlices ao por
tador, no valor do empréstimo, representada ,por 50.000

ros anuais de 3 % .

apolices do valor nominal de 200$000 (duzentos mil réis)

Art. 4.° _
.. Ainda para efeito da amortização do em

préstimo a ser contraido, a Prefeitura se obrigará a entre
gar á Caixa Econômica Federal do Paraná, para que esta
faça a respectiva arrecaaação, as guias. das contribuições de

cada uma;.
b) - o prazo para resgate total dessa emissão será de
10 anos, os juros de 7% ao ano, tipo de 95, e os sorteios pa-

I

l_

r
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melhoria lançadas sobre os proprietários beneficiados pe

Tabela a que se refere o decretá h. °22 de 8 de julho de 1936

las obras de pavimentação executadas com recursos do re
ferido empréstimo.

S único - As importancias assim arrecadadas pela
Caixa Eéonómica Federal do Paraná sêrão creditadas em
conta especial, denominada "Contribuição de Melhoria",

Emissão

L Amortização/

Total

30-9-1936

10.000:000$000

175:000$000

325:000$000

500:000$000

9.675:000$000

338:625$000

342:000$000

6&0:625$)00

30_9-1937

9.333:000$000

326:655$000

354:000$000

680:655$00,)'

necessária, a Procuradoria Municipal procederá á cobran
ça judicial, revertendo a re1?pectiva arrecadação á Caixa
Económica Federal do Paraná.

31-3-1938

8.979:000$000

314:265$000

366:000$000

6!l0:265$000

30-9-1938

8.6] 3 :000$000

301:455$000

379:000$000

680:455$000

31-3-1939

8.234:000$000

288:190$000

393:000$000

681:190$01)0

30-9-1939

7.841 :000$000

274:435$000

406:000$000

680:435$000

Art. 5.° - Fica facultado á Caixa Económica Federal
áo Paraná o dtreHo de retirar dos fundos existentes na con

31-3-1940

7.435:000$000

1260:225$000

421:000$000

681:225$000

30-9-1940

7.0] 4:000$000

245:49Ô$000

435:000$00C

680: 490$iJOO

:n-3-1941

6.579 :000$000

230:265$000

451:000$000

81:2?5$OOO

30-9-1941

6.128:000000

214:480$000

4.66:000$iJ0

68O:480000

31-3-1942

5.662:000$000

198: 17C$()00

482:000$000

6RO:170$OOO

31-3-1944

. 5.180:000$000

181: 300$ôbd

500:000$(100

681:300$000

.

ta de que trata o artigo anterior as importancias necessá

rias para o pagamento das apolices sorteadas e juros ven
cidos; visto que o serviço do empréstimo por ela será pro
cedido.

30-9-1942
31-"3-1943

Art. 6.° - Fica salvo á Prefeitura o direito de anteci
par, em qualquer' época da duraç.ão do contrato, o resgate

-.

..

4.680:000$000

163:800$000

517:000$000

68O:800WúO

4.163 :000$000

145:705$000

535:000$000

680:705$000
680:980OOO

30-9-1943

3.628:000$000

126:980$000

554:000$000

30"-9-1944

3.074:000000

107:590$000

573:000$001)

6aO:590$OCI)

dos titulosemitidos por força deste Decreto, eximindo-se

31-3-1945

2.501:000$000

87:535$000

5913:000$000

680:535$000

de efetuar sorteios desde que já tenha resgatado, por ante
cipação, titulos em importancia correspondente aos mes

30-9.:1945

1.908:000$000

66:780$000

614:000$000

680:780$1)00

31-3-1946

1.294:000$000

45:290$000

636:000$000

681: 290$ÜCO

30-9-1946

658:000$000

mos sorteios.

Art. 7.° - Os titulos de que trata o présente decreto
serão assinados pelo Diretor qe Contabilidade e pelo Tesou
reiro Municipais, levando a assinatllra do Prefeito Munici

658:000$.)00

681:030$000

10.000:000$000

14.115:265$Q\l0

O PREFEITO MuNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Inspetor Carmelo Neves, da Fiscalização Geral de Veícu

Art. 8.0 - 'Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 8 de julho de 1936.

los, do Departamento de Engenharia, e em face do venci
do no processado sob n.()2 .,089 de 16 de. junho último, re

solve, ex-vi do art. 4.° do Decreto n.o 16 de 18 de junho de

(a) Jorge L. Meissne".

1935, mandar incorporar ao seu acêrvo de serviços, para
exclusivo efeito de aposentadoria, o periodo decorrente de

Prefeito Municipal

------------

23:030$000
4.1151:265$000

DECRETO N.o 23

pal, ipressa em "fac-simile".

11&

Juros

Anuidades

31-3-1937

vencendo juros de 3% aQ ano, sendo que, quando se fizer

1'-

Semi

Saldo da

-

-

----
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1.° d outubr.o d; .1920 a 22 de arço de 1p28, em que o
referIo funclOnarlO prestou serVIços ao .Estado, incorpo
rado a CompaI\bia de Bombeiros da Força Militar.

DECRETA:

Artigo único - Ficam -aprovados o plano geral da rua
Inácio Lu.stosa, entre a Avenida João Gualberto e rua João
Manoel, segundo a planta e o perfil elaborados pelos De

Palácio da :Prefeitura Municipal .de Curitiba Capital

do Estado do Paraná, em 22 de julho de 1936.

'

partamento de Engenharia, nesta data rubricados, e o or

çamento ele Rs. 294:593$067 (Duzentos e noventa e qua

(a ) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

tro contos, quinhentos e noventa e tres mil e sessenta e
sete réis), para a execução das obras de sua pavimenta
ção.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado qo Paraná, em 22 de julho de 1936.

DECRETO N.o 24

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO ARANA, atendendo ao requerido pelo
Guarda Fiscal Euclides José da Rosa e em face do parecer
do oSnr. Consultor Jurídico e Procurador Municipal no pro
cesso sob n.O 2.139, de 22 de junho do fluente ano resolve

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ex-vi do .art. 4.° do Decreto n.o 16 de 18 de junho'de 1935:

DECRETO N.o 26

n:andar. mcorporar ao seu acêrvo de serviços, para exclu
SIO efeIto de aposentadoria, operiodo que decorre de ja
n.eIr ?e 1909 a dezembro de 1912, em que o referido fun

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, em face do que estabelece o
artigo 14 do Decreto n.o 21' de 21 de setembro de 1928,

ClOnarlO exerceu o cargo de Feitor em diversos núcleos co

loniais da União.

DECRETA:
Artigo único - Ficam aprovados o .plano organizado
pleo Departamentó de Engenharia para a rua Augusto

Palácio da Prefetura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 22 de julho de 1936.

Steifeld, entre as ruas dI'. Ermelino de Leão e Visconde de

(a) Jorge L. Meissner
Prefeito, Municipal

Rio Branco, constante da planta e do perfil nesta data ru

bricados e o orçamento de Rs. 85:859$040 (oitenta e cinco
contos, oitocentos é cincoenta e nove mil e quarenta réis),

para a execução das obras de sua pavimentação.

DECRETO N.o 25

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURI'rIBA, CAPITAL
D? ESTAI?ODO PARAN, tendo ém vista o que deter

_cio Estado do Paraná, em 22 de julho de 1936.

mma o artigo 14 do decreto n.O 27 de. 21 de setembro de

(a) Jorge L. Meissner

1928,

I.

Prefeito Municipal

1
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DECRETO N.o 27

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 22 de julho de 1936.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
no ESTADO DO PARANA, tendo em vista o quê deter

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

mina o artigo 14 do Decreto n.o 27 de 21 de setembro de
1928,
DECRETA:
Artigo único - Ficam aprovados o plano geral da tua

Marechal Dêodoro entre as ruas Tibagí e Ubaldino' do Ama
ral segundo a planta e o perfil elaborados pelo Departa
mento de Engenharia, nesta data rubricados; -eo orçamen

to de Rs. 143:694$023 (cento e quarenta e três contos, seis
centos e noventa e quatro mil e vinte e três réis), para a
execução das obras de sua pavimentação.

Palácio da Prefeitura.MuJ:.!icipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 22 de julho de 1936.

(a) Jorge L. Meissner
l:'refeito Municipal

DECRETO N.o 29

..

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
no ESTADO DO PARANA,
DECRETA:

Artigo único - A partir de 1.0 de agôsto entrante, fi
ca estabelecido o horário de expediente constante do De
creto n.o 16, de 28 de abril do fluente ano, sem prejuizo
do expediente normal da Prefeitura; revogadas as dispo
sições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capitál

do Estado do Paraná, em 31 de julho <te 1936.
(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
DECRETO N.o 28

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURÍTIBA, CAPITAL

DECRETO N.O 30

DO ESTADO DO PARANA, em face do que estabelece o
artigo 14 do Decreto n.O 27 de 21 de setembro de 1928,

DECRE,.TA:
Artigo único' -, Ficam provados o plano organizado
pelo Departament() de Engenl}aria para a rua Benjamim

Constant, entre as ruas Conselheiro Laurindo e Ubaldino
do Amaral, constante da planta e do perfil .nesta dataru

bricados e o orçamento de Rs.. 183:140$016 (cento eoiten

ta e três contos, éento êquar.enta mil é dezeseis réis), pa
ra a execução d obras de sua pavimentação.

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

DECRETA:

Artigo único -E' aprovado o orçamento de Rs.

50:654$700 (cincoenta contos, seiscentos e cincoenta e qua

tro mil e setecentos réis) para a substituição do calçamen-

-94-

95-

to da tua Conselheiro Barradas entre as -ruas Ptêiâente
Presidente Faria e Conselheiro Laurindo.

art. 3.°,  único, do Decreto n.o 16 de 18 de junho de 1935,
aposentá-lo com os vencimentos anuais de inatividade de

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capitãl
do Estado do Paraná, em 17 de agôsto de 1936.

2:400$000 (d,ois contos e quatr9cntos mil réis), em vir
tude de o referido funcionário estar sofrendo de moles
tias incuráveis e que o incapacitam para o exercício de

(a ) Jorge L. _Meissner
Prefeito Municipal

funções públicas, conforme laudo médico passado pela Di
retoria Geral de Saúde Pública dó Estado.

Palácio' da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 17 de agôsto de 1936.

DECRETO N.O 31

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
no ESTADO DO PARANÁ, tendo em vista o que deter

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Ml:micipal

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

D'ECRETA:

Artigo único - E' aprovado o orçamento de Rs. . ..

40:654$243 (quarenta contos, seiscentos e cincoenta e qua

DECRETO N.9 33

tro mil e duzentos. e quarenta e três réis),. para o calça
mento a paralelepipedos da tua Conselheiro Barradas en

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, tendó em vista o que deter- •
mina o artigo 14 do Decreto n.o 27 de 21 de setembro de

tre as ruas Conselheiro. Laurindo e Tibagí.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 17 de agôsto de 1936.

1928,
"DECRETA:

Artigo único - E' aprovado o orçamento de Rs.

(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

52:477$334 (cincoenta e dois contos, quatrocentos e se
tenta e sete mil e tresentos e trinta e quatro réis), para o
calçamento a paralelepipedos e de concreto de cimento do
Largo Bittencourt.

DECRETO N.o 32

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Guarda Linhas da Iluminação Pública, Domingos Férran
te, e tendo em vista.o vencido no proce!?sado sob n.O 1.445,
de 20 de abril do corrente, ano, resolve, de acôrdo com o

Paláció da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 26 de agôsto de 1936.
.( a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

r
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Eni janeiro, abril, julho e outubro:

DECRETO N.o 34

, N

Im osto de licença de publicidade, de, ferIçao de
p

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

d'd

pesos e me I as,

sobre frentes não edIfIcadas, ca.

I t'banda ou em ruinas,

DO EsTADO DO PAR.ANA, .atendendo ao requerido pelo

f

sas sem P a I

Feitor da Diretoria de Viação e Saneamento, Vitor Benato,

N

•

ularmente muradas e guias se passeIO,

re-

taxas

âe calçamento e de limpeza particular,

...

e tendo em vista o vencido no processado sob nO 2.652 de
:) do fluente mês, resolve m<;lndar incorporar ao seu acêr

t

ren es nao

Em fevereiro, maio, gôsto e nc;)Vembro:

vo de serviços prestados a esta Prefeitura, para exclusivo
efeito de aposentadoria" o periodo correspondente a 6 (seis)

Impoto predial.

anos e 10 (dez) :qlêses, em que prestou serviços" ao Està

Em março, junho, setembro e dezembro:

do, incorporação essa que se faz em face do que dispõe o
art. 4.0 do decreto n.o 16 de 18.de junho de 1935.

Imposto suburbano,
Em janeiro:

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

Matricula, marcação e cl?cação de placas em

do Estado do Paraná, em 29 de agôsto de 1936.

veiculos dê tração áutomatica,

( a) Jorge L. Meissner

Em fevereiro:

Prefeito Municipal

•

N

I

I

Matricula, marcaça0 .e co oc

ação de p acas em

.

veiculos de tração animal,

A t 3 ° - O contribuinte que liquida: antecipadar:

"

mente, ISto e, ,no P

DECRETO N.O 35

razo da primeira prestaçao, as quatro
; d

prestações devIdas, gozara

.

'f rior a

 ,.
_ Os tributos de i!UportancIa In e
,: ' ,
 unIco.
d'
tações nos meses

40$000 deverão ser pagos em

lhe são conferidas por lei,

.

Art. 1.° - Os lançamentos para o exercício de i937,

batimento de 5% sobre o

total.

O PRÉFEITO MUNICIPA& DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, usando das atribuições que
DECRETA:

o a

.

de janeiro e julho pra os Imps
.

'-..

serão feitos pelas Comissões nomeadas por Ato J;l,.o 82, des
ta data, as quais observarão :em SEm trabalho as prescrições
legais em vigor.

uas pres

é ocas e em fevereIro e agos o para

o impostá predial e

e mrço e setembro para o imposto suburbano,
A t 4 ° - As Comissões de lançamento trabalarão
r.

'

"d

diariamente com prJU1zo

o

expediente da Prefeitura,

f

ercebendo em conJunto a quan, Ia

Art. 2.° - Acoh'tança dos impostos e taxas será fei
ta em quatro prestações, da seguine forma:

fixada na Lei Orça-

nentária para o exercício financeIro de 1937,

r
L

'"

tos e taxas pagaveIs nessas

==----===-
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Art. 5.° - Dos -lançamentos das Comissões' caberá aos
interessados o direito de reclamar verbalmente á Inspeto
ria de Rendas e Fiscalização dentro em 8 dias da data do
recebimento do av:iso, e o de recorrer por escrito ao Pre

feito dentro em 10 dias, contados da solução dada pela Inspetoria.



Art. 6.° - 'Revogam-se as disposiçõe.s êm contrário.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 24 de setembro de 1936.
(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 36

O PREEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

"DO ESTADO DO PARANA, na conIorrrlidàde do que es

tabelece a Lei n.o 10 de 14 de março do corrente ano, re
solve, nomear os snrs. Manoel Guimarães, como represen

tante da Associação Comercial do araná, Gabriel- Leão da
Veiga, industrial, Luiz; KOJ1lpatscher, proprietário, ,Alvaro

DECRETO N.o 37

O PREFEITO MuNICIPAL DÊ CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, ad-referendum do Poder Legislativo,

DECRET'A:

Art. 1.0 - Passa a ter a seguinte redação o art. 265 do
Regulamento-Geral:

"Art. 265 - As licenças aos funcionários da Prefei-

tura serão concedidas:

a) - por motivo .{1e moléstia comprov.ada por laudo

pàssado por médicos designados p'elo Prefeito;

. .

b) - por motivo de moléstia e .pessoa . da faIha,
provada por "atestado passado por medIco deSIgnado pelo
Prefeito'; e

.

."

c)" -. por motivo de' mteresse prIvado .

, .

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em Zl de outubro de 1936.
(a) Jorge -L. Meissnet

Prefeito Municipal

Luiz Picheth, funcionário da Inspetoria de Rendas e- Fis
calização, e. o funcionário da Prefeitura Romuino Requião,
que servirá de Secretário, .para constituirem o "Conselho

de Contribuintés do Municipio" de que trata a referida lei,
órgão êsse. que funcionará sob a presidência do snr. Pro

curador Municipal, dr. Artur Juvencio Mendes.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 30 de setembro de 1936.
..

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO ,N.o 38

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao que requereu

a Telefonista Rosemira Pereira da Silva, do Departamen
to de Engenharia, e tendo em vista o vencido no processa

do sob n.o 2.060, de 15 de junho do fluente ano, resolve
mandar incorporar ao seu acêrvo de serviços, -para exclu
sivo efeito de aposentadoria, o periodo que vai de 31 Çle

==- 100 --
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dezembro de 1924 a 30 de dezembro de 1932, em que a

1.° de janeiro foi transferido do Estado para esta Prefei
tura na conformidade do Têrmo de Acôrdo assinado em 30

mesma prestou serviços á Prefeitura na qualidade de fun
cionária extranumerária.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba,. Capital

fi.O 2.192 de 25 de junho, tudo do fluente ano, resolve
mandar incorporar ao seu acêrvo .de serviços, para os efei
tos legais, o periodo compreendido entre 11 de novembro

do Estado do Paraná, em 6 de novembro de 1936.

..

( a) :rorge L. Meissner

,lI.'
]

Prefeito Municipal

'

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 24 de novembro de 1936.

DECRETO N.O 39

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO no PARANA, atendendo ao requerido pelo

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

dr. João Alfredo Blei Zornig, Inspetor Médico do Servi
ço Sanitário Municipal, que em 1.0 de janeiro. foi trans
ferido do Estado para esta Prefeitura ná conformidade do
Têrmo de Acôrdáássinado em 30 de setembro; e tendo em
vista o vencido no processado sob n.O 2.159 de 23 de ju
nho, tudo do corrente ano, resolve mandar incorporar ao
seu acêrvo de serviços, para os efeitos legais, o periodo
compreendido entre 21 de junho de 1926 a 31 de dezem

DECRETO N.o 41

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, na . 'Conformidade do estabe
lecido pela lei n.O 10 de 14 de março do corrente ano, re
solve nomear o dr. DavÍ Antonio da Silva Carneiro, pro
prietário, para integrar o Conselho de Contribuintes do

bro de 1935, em que o mesmo foi funcionário titulô,do do
Estado.

,

,

Ir

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 24 de novembro de 1936.

Municipio, em substituição ao snr. Luiz Kompatscher, que,
a pedido, fica destituido das mesmas funções.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba; Capital

i

dó Estado do Paraná, em 26 de novembro de 1936.

(a) JorgeL. Meissner

. Prefeito Municipal

de 1923 a 31 de dezembro de 1935, em que o mesmo foi
funcionário titulado do Estado.

(a ) Jorge L. Meissner
:::'

Prefeito Municipal

DECRETO N.O 40

DECRETO N.o 42

O PREFEITO MuNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Guarda Sanitário Verlssiíno dos Santos Ferreira que em

DO ESTADO DO PARANA, em face do que estabelece o

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

artigo 14 do Decreto n.o 27 de 21 de setembro de 1923,

-102 -,-
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DECRET1\:



DECRETO N.o 44

Artígo único _o. Ficam aprovados o plano organizado

peloDepartaento de Engenharia para. a rua Duque de
Caxias entre a praça Garibaldi e a rua Daví Carneiro

constante da planta e do perfil nesta data rubricados eo.

orçamento de Rs. 187:148$000 (cento e oitenta e 'sete con
tos e cento e quarenta e oit9 mil réis), para a e#ecução das
obras de sua pavimentação..

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba,. Capital
do Estado do Paraná, em 14 de dezembro de 1936.
(a) Jorge L. Meissner

PrefeIto Municipal

O PEFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

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

DECRETA:
Art. 1.0 - Fica aprovado o orçamento de Rs.

195:399$000 (cento e noventa e cinco contos, trezentos e
noventa e nove mil réis), para a execução das obras de
calçamento da rua Benjamim 'Constante entre as ruas Con
selheiro Laurindo e Ubaldino do Amaral.

Art. 2.° - Na execução das obras em apreÇO, obser

var-se-á o plano aprovado -pelo Decreto n.o 22 de julho do
ano em curso, ficando sem efeito o orçamento aprovdo
DECRETO N.o 43

O PREFEITO'MUNICIP.AL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADo" DO :PARANA, tendo em vista o qué deter
mina o artigo 14 do decreto n.O 27, de 21 de setembro de
1928,

DECRETA:
Artigo úniéo - Ficam aprovados o plano organizado
pelo Departamento de EngeIlharia para a rua Almirante
Barroso entre a avenida Jaime Reis e a rua Inácio Lusto
sa, constante da planta e do perfil p.esta data rubricados e
o orçamento de Rs. 84:663$0,00 (oitenta e quatro contos.
seiscentos e sessenta ê.três miI réis), para a execução das
obras de sua pavimentação.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, ,e 14 de dezembro de 1936 ..
(a) Jorge"L. Meissnêr
Prefeito Municipal

pelo mesmo decreto.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

dó Estado do Paraná, em 14 de dezembro de 1936'.
(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 45

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO E8TÁDO DO PARANA, 'em face do que estabelece o
artigo 14 d<;> Decreto n.o 27 de 21 de setembro de 1928,
DECRETA:

.Art. úriiéo - Ficam apróvados o plano organizado
pelo Departamento de Engenharia para a rua Martim,
Afonso entre a avenida Jaime Reis e a rua, ViscoD-de do
HlO Branco, constante da planta e do perfil nesta data xu-

I ......
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bricados e o orçamento de Rs. 90:722$623 (noventa con

DECRETA:
Artigo único - Ficam aprovados o plano geral da rua
Barão de Antonina, entre a rua Trajano Reis e a avenida
Candido de Abreu, segundo a planta e o perfil elaborados

tos, setecentos e vinte e dois mil e seiscentos e vinte e três

réis), para a efCecução das obrs de sua pavimentação.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 14 de dezembro de 1936.
(á) Jorge L. Meissner

pelo Departamento de Engenharia, nesta data rubricados,
e o orçamnto de :Rs. 98:792$485 (noventa e oito contos,
setecentos e noventa e dois mil e quatrocentos e oitenta e
cinco réis), para a execução das obras de sua pavimenta

Prefeito Municipal

ção .

DECRETO N.o 46
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO=DO PARANA, tendo em vista o que deter
mina o artigo 14 do decreto. n.O 27 de 21 de setembro de

.Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 14 de dezembro de 1936.
(a) Jorge L. Meissne;a,-

Prefeito MunicipaÍ

1928,

DECRETA:
Art. umco - Ficam aprovados o plano organizado
pelo DepartaIllento de Engenharia para a rua Trajano
Reis, constante da planta e do perfil nesta data rubricados

c o orçamento de Rs. 360:261$000 '(trezentos e sessenta
contos, duzentos e sessenta e um mil réis) para a execução
das obras de sua pavimentação.

Palácio da Prefeiturá Muicipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 14 de dezembro de 1936.

.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipãl

DECRETO N.o 48
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL
..

.

,

DO ESTADO DO PARANA, em face do que estabelece o
artigo 14 do decreto n.O 27 de 21 de setembro de 1928,
DECRETA:
. Artigo único - Ficam aprovados o plano geral da rua

Carlos de Carvalho entre as ruas Desembargador Mota e
Angelo Sampaio, segundo a planta e o perfil elaborados

pelo Departamento de Engenharia nesta data hibriéados e
o orçamento de Rs. 150:735$035 (cento e cincoenta con
tos, setecentos e trinta e cinco mil e trintã e cinco réis), pa

DECRETO N.o 47

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

ta a exeução das obras de sua pavimentação.
Palácio da Prefeitura. Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do. Paraná, em 14 de dezembro de 1936.
-(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal
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dos, e o orçamento de 'Rs. 127:457$224 (cento e vinte e se

DECRETO N.o 49

te contos e quatrocentos, e cincoenta e sete mil e duzentos

O PR,EFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA" CAPITAL
DO EStADO DO PARANA, em face do qu estabelece o

e vinte e quat;ro réis), para a execução das obras de sua pa
vimentação.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 14 de dezembro de 1936.

DECRETA:

Artigo único - Ficam aprovados o plano organizado
pelo Departamento de Engenharia para a rua 13 de maio

(a) Jorge L. Meissnêr

entre a ru Almirante Barroso e a avenidé,l Jaime Reis,

Prefeito Municipal

constanteo daplaIlta e do perfil nesta data -rubricados e o

orçamento de Rs. 82:288$000 (oitenta e dois contos e du
zentos e oitenta e oito mil réis), para a eecução das obras
ci sua pavimentação.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 14 de dezembro de 1936.
( a) Jorge L. l\1eissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 50

O PRE:FEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO- ESTADO DO PARANA, tendo em vista o que deter
Ipina o artigo, 14 do Decreto n.° 27, de 21 de ,setembro de
1928,

-

DÊCRETA: o
Artigo ünico - Ficam aprovados o plano geral da ala

meda Presidente Taunai entre as ruas Comendador Arau

jo e Carlos de Carv_.lho,-ségundo a planta e o perfil elabora

dos pelo Departamento de EIigeIihari, nesta data rubrica-

DECRETO N.o 51

I

I

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

'I

:QECRETA:

Artigo único - Ficam aprovados o plçmo organizado
pelo Departamento de Engenharia para a rua SiJveira pei
xoto entre as avenidas Batel e Visconde de Guarapuava,

constante da planta - e do perfil nesta data rubricados e o
crçamento de Rs. 42:091$492 (quarenta e dois contos, no
venta e um mil e quatrocentos eJ;l.oventa e dois réis), para
a xecu,ção das obras de sua pavimentação.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 14 de dezembro de 1936.
(a) -Jorge L. Mejssner

Preféito Municipal
I
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DECRETO N.O 52

DECRETO N.o 54

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista o qUe determi

DO ESTA.DO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Servente da Secretaria da Prefeitura, Aristides Costa e Sil

na o artigo 14 do Decreto n.027, de 21 de setembro de 1928,

va, e tendo em vista o vencido no processado sob n.O 3.465,
de 14 de novembro do ano a findar, resolve mandar incor
porar ao seu acervo de serviços, para exclusivo efeito de

DECRETA:
Artigo único -. Ficam aprovados o plano geral da rua
do Rosário segundo a planta eo perfil elaborado pelo De

aposentadoria,

partamento de Engenharia, nesta dta rubricados, e o or
çamento de Rs. 50:748$000 (cincoenta contos, setecentos e
quarenta e oito mil reis), para a execução das obras de sua

a)- o periodo de 7 anos, 1 mês e 21 dias (de 21 de
junho de 1910 a 12 de agôsto de 1917) em que prestou ser

pavimentação.

viços ao Estado, na Fôrça Militar;

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

b) - o periodo que decorre de novembro de 1928 a
julho de 1936, em que prestou serviços ao Municipio, co

do Estado do Paraná, em 14 de dezembro de 1936.

mo extranumerário.

(a) Jorge L. MeiSsner
Prefeito Municipal

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 30 de dezembro de 1936.
DECRETO N.o 53

(a ) Jorge L. Meiss:g.er

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANÁ, tendo presente a autorIzação

Prefeito Municipal

constante da Resoluçãon.o 13, de ontem datada, ,da Cama
l'a Municipal, resolve abrir um crédito de 11:000$000 ( on
ze contos de réis), suplementar á verba n.O 1,sub-consig
nação n.o 2, da lei orçamentária vigente, para, pelo mesmo,

correr o pagamento da representação a que tem direito os

senhores Vereàdores, relativamente aoattial periodo ex
traordinário da Camara.

Palácio da Prefeitura. Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 22 de dezembro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

DECRETO N.O 55


I."",

.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao que requereu o
Guarda Sanitário Bonifácio de Siqueira, que em 1.0 de ja
neiro do fluente ano foi transferido do Estado para esta Pre
feitura na conformidade do Têrmo de Acôrdo assinado em
30 de setembro de 1936, e tendo presente o vencido no pro
cessado sob n.O 3.546 de 24 de novembro último, resolve

- 110 .....

mandar incorporar ao seu acêrvo de serviços para os efei
tos legais, 6 (seis) ailos e 8 (oito) mêses, isto , de. 6 de
mio de 1901 a 27 de outubro de 1902;, de 27 d JaneIro de
1926 a 18 de novembro de 1927; e de 13 de agôsto de 1930
a 31 de dezembro de 1933 - periodo em que o mesmo fun
cionário prestou serviços ao Estado.

..

,

Palácio- da Prefeitura Municipal de .curit!,l,Jai. Capital

do Estado do Paraná, em 30 de dezembro de 193.

Átos de 1936

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito -Municipal

ATO N.°.1

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURiTffiA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista a Portaria n.o

2, de hoje datada, resolve, de àcôtdo com o art. 247 do Re
gulamento Geral, suspender preventivamente, até' final so
lução do inqüéfito mandado instaurar, o snr. Fernando de
Lima, Ajudante de .Pagador da Diretoria de Contabilidade
e Tesouro.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 8 de janeiro de 1936.
(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 2
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
funcionário cir. Lafaiate Viana, e tendo em vista as respe
ctivas -informações, resolve conceder-lhe trinta dias de

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

..

,
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 8 de janeiro de 1936.

I

I

r

(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

, 

ATO N.ô 3

Palácio da Prefeitura Mtúiicipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná,em8 de janeiro de 1936.
(a) Jorge, L. Meissner
Prefeito Municipal

ATO N.O 5

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL

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

filo Moreira Garcez, 1.0 Oficial da Diretoria de Cadastro e

mos do art. 267, letra a) do Regulamento Geral, á Dactiló

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista que' o snr. Teó
Patrimônio, foi, por áto n.b 1 de 2 de dezembro último do

Exmo. Snr. Presidente da Camara Municipal, 'nomeado pa
ra.. exercer as funçQes de Secretário da Camara, resolve, por

êsse motivo, exonera-lo do cargo que até 31 de dezembro

exercia na Prefeitura.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitioa, Capital
do Estado do Paraná, em 8 de janeiro de 136.
(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

face das respectivas informações, resolve conceder, nos têr

grafa da Diretoria de Contabilidade e Tesouro, Leontina
Artigas Brandão Proença, sessenta dias de licença para tra
tamento de saúde.
Palácio da Prefeitura MuniCipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 13 de janeiro de 1936.

(a) jorge L. Meissner
PrefeIto Municipal
ATO N.O 6
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pela

ATO N.o 4

O PREFEITO.MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA" tendo em vista que o Serven;.
te da Diretoria de Contabilidade e Tesouro, João Guilher

e Pereira, foi por áto n.o 3, de 31 de dezembro, do Exmo.
Sr. Presidente da Camara Municipal, nomeado para exer
cer as funções de orteiro-Setvente da Camara resolve
"

-.

.

"

por esse motivo, exonera-lo do cargo que até aquela data
exercia na Prefeitura.

Dactilógrafa da Secretaria dá Prefeitura, Djanira Crespo,
e em face da certidão apresentada, pela qual se verifica ter
a mesma contraído nupcias em 30 de novembro do ano últi
mo com o sr. Egmar .Rocha, resolve, mandar modificar o
seu nome para o de Djahira C. Rocha.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do EStado do Paraná, em 20 de janeiro de 1936.
(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal.

--

--
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- ATO N.O 7

Protocolo, PortarÍae Arquivo

O PREFEITO- MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido e te.n

Afigelõ Scuissiatto
Abelardo Reis Petra
'Olegário Aires de Arruda
Julio Conceição

Encarregado
Arquivista- .

do em vista as informações respectivas, resolve conceder
trinta dias de férias ao Guarda-Fiscal Raul Correia Pinto,

Arquivista.
Porteiro . .

de acôrdo com o art. 257 do Regulamento Geral.

CONSULTORIA-TÊCNlCA

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 29 de jÇiniro de 1936.

Consultor-Técnico .

(a) JorgeL. MeislSnr

.

.

Dl'. Adriano Gustavo Goulin

Consultoria Juridica e Procuradoria Municipal

Prefeito MU]J.icipal

Consultor

Juridico

e

Procurador Municipal Dl'. Artur Juvêncio Mendes

Contínuo

ATO N.O 8
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

Gabifiête
Diretor de Engenharia
Dactilógrafa . . . . .

var, a contar de 1.0 _de janeiro em curso, o quadro do pes

soal que com êste "baixa, para o que aproveita, conserva,
transfere e promove os funcionários do Municipio, como a

Assistente .
] .0 Oficial .
1.o Oficial .

CAMARA MUNICIPAL
Secretaria

.

..

Teófilo MOl'eirGarêe
Aline da Cunha Braz'
João Guilherm.e Pereira

Dactilógrafa . " .
Porteiro-Servente

PREFEITüRA MUNICIPAL
Secretaria da Prefeitura
Seçretário .
2.0 Oficial .
Dactilógrafa
Contínuo.
Servente .....

Lauro Schleder
.',

Àugusto Marques dos Santos
újanira C. Rocha
alivio Pereira de Andrade
Moacir Vitor Potier

Dl'. Nelson de Souza Pinto
MercedesMendes de Morais
Secretaria

seguir se declara:

Secretário .

Lauro Silva

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

DO ESTADO DO PARANA, tendo presente a-Lein.o 1, ar,;,
çamento da .Receita e da Despesa para 1936,. resolve apro

.i

,

João Américo de Oliveira
Wilson Portugal Lobato
António Gomes
Albano Cunha
Rosemira Pereira da Silva
Pedro Scuissiatto
Isidoro Mario PaulJoão Batista Nunes

Dactilógrafo

Telefonista . .

1

\

I

Motorista.
Motorista.
Contínuo.

'_

Contínuo.
Contínuo.

Ricardo Bigato
Manoel Ferreira de Miranda

Làboratório de Pesos e Medidas

Chefe de Laboratórío
Ajudante . . . . . .

.

Valdemir da Costa Lima
Inácio Lombardi

DIRETORIA DE EDIFIC,A.ÇÕES
Gabinete
Engenheiro-Diretor

.

Engenheiro-Assitente
Chefe de Secção .
Condutor Técnico

Fiscal de Obras 

Dr. Henrique Estrela Moreira
Dl;. Rafael Klier de Assunção
Manoel .Teixeira Machado
João Fagundes Barbosa
Bernardino Cunha

· DIRETORIA DE VIAÇÃO E SANEAMENTO
Gabinete

Engenheiro Diretor.

Engenheiro Assitente

Inspetor ..
Inspetor .

.

.

.

.

.

.

.

Chefe de turma .

.

.

.

Dr.. Tobias Lacerda Gomes

Condutor Técnico .
Auxiliar Técnico . .

João Schleder Sobrinho
Frederico Kirchgassner.

TopógrÇl.fo . . . . .
Desenhista de l.a classe

Romário Martins Junior
Valentim -Maria de Freitas

Feitor Geral .

Angelo Gottardi

Feitor .

Vitor Benato

João Batista" de Britó
António. Brandaliie João Sezifski- - . Antonio Pantarõla
João Francisco Viera

Fiscalização de Iluminação Pública
Auxiliar.

Bernardo Correia

Conferente . . .
Guarda Fiscal
Guarda Linha
Guarda Linha
Guarda Linha -

José Paladino
Raul Costa
Albano Casagrande
Domingos Ferrante
Jubert Gomes . Ferreira

César Conrado de Sousa
José Olinto dos Santos
José Tiradentes de Sousa

DIRETORIA DE CADASTRO
Gabinete

Engenheiro Direto,r"
Engenheiro Assistente

Dr. Augusto Beltrão Perneta
Dr. Joã9 Pereira de Macedo

Secção de Cadastro

Dr. João de Macdo Sousa

Pavimentação e Estrada

Feitor . . . .
Feitor . . . .
Chefe de turma
Mecanico Chefe
Ajudante

Inspetoria de Limpeza Pública

-

1.0 Oficial. . .

Odilon Viânã de Araujo

2.0 Oficial .
3.0 Oficial .
Desenhista de 2.a classe

António da Cunha Braz
Cid Marcondes de -Albuquerque
Frederico 'Sena Calderari

Cartógrafo .
Auxiliar .

Manlius Hehl Pereira de WIelo
Gastão Marques da Silva

Fiscalização Geral de Veículos
Alcides Terézio de Carvalho
Lafaiete" Viana

Fiscal GeJ;al
2.° Oficial .
2.° Oficial

BrasHiq Peri Moreira

Carmelo Neves

Inspetor.

Durval França:
Eduardo Neves
João Loiola Pires

Inspetor.
Inspetor.

Inspetor.

Zaro Ramos de Proença

Praticante

DIRETORIA .DE CONTABILIDADE E TESOURO
.

.

,Gabinete
Dirétõi' .

.

.

.

.

.

Roger Maravalhas

;

Dactilógrafa Faturista
Contínuo,

.

Violeta Maranhão
Josê Scuissiatto

 -
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Fiscalização

Contabilidade e Divida Ativa
Guarda Livros . . . .,
Ajudante
de
Guarda
Livros .'
Cobrador .

.

.

.

.

.

.

BeneditQ q,a_ Cpsta CoelPo
Alvaro çie Ançlrade
Argeu Loiola Pinho
Receita

Chefe de Receita . .
Ajudante . . . . .
Ajudante . . . . . .
Escriturário .
Cobrador . . .

Alfredo Pfeiffer
Lufrido . da Gosta Cabral
Evaldo Weigért
Fernando de Lima
Nelson da Cunha Gomes

Praticante

Emilia Renot .

Praticante .

Euclides Alves Vieira

Praticante .

Raul Kormann .

Guarda ..

João RaUl Baunil .

Servente .

.

.

.

.

Vago

.

Tesouraria
Tesoureiro .
Fiél

.

Olavo Chagas Correia

" "
.

 Luiz Fil!pe e 1\nrde
Pagadoria.

Pagador . . . . . . .
Ajudante . . . . . . .

.

Amazonas. de Sôuza Azevedo

Ildefpnso Borba Cordeiro

INSPETORIA DE RENDAS E FISCALIZAÇÃO
Gabinete

Inspetor Geral .
2.0 Oficial .
2.° Oficial . . .
Dactilógrafa . ."
Contínuo . . . . . .

l

Carlos António de Azevedo
Bento Dias de Grácia
. Fioravate Oarce Marques
Vago
Francisco Lopes Vieira

Assitente
.
Fiscal de Matadouro
Fiscal Geral

Artur Ribeiro de Macedo

Fiscal Geral . . . .
Fiscal Geral . . . .
Ajudante de Fiscal
Ajudante de Fiscal
Guarda Fiscal
Guarda Fiscal
Guarda Fiscal
Guarda Fiscal

Tito Pospissil

Abilio Monteiro
Clodoaldo Portugal

Artur Mm;ques da Silva

Alvaro Luiz Picheth
Miguel Babi

Guarda Fiscai
Guarda
Guarda
Guarda
Guarda
Guarda
G.uarda
Guarda
Guarda
Guarda
Guarda
Guarda
Guarda,
Guarda

Fiscal .
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal

."

Godofredo R. de Assunção
Alvaro José da Costa
Francisco Grande
Davi da Rosa
Ubaldo 'Grácia

'Ulisses José Ribeiro
Frederico Weiss .

Valfrido Bueno Ferreira
Abilio Rodrigues dos Santos

Guarda Fiscal

Guarda Fiscal

."

Guarda Fiscal
Guarda Fiscal
Guarda Fiscal
Guarda Fiscal
Contínuo . . . .

Lutegardes Ferreira da, Costa
Euclides José da Rosa
Pedro Gasparelo
Manoel Ribeiro de Macedo
Ildeonso Penaforte Marques
Gumercindo Gôdoi
Manoel Taborda Ribas

.

Raul Correia Pinto
Artur Chaves Barros
Osvaldo Muniz
Mario Libano Guimarães
Pedro Mainkà
Benedito Correia de Freitas

Alberico Ribas
José Pere1es
José dos Santos
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Matricula de animais

Matadouro Municipal

Administrador .
Ajudante . . . .

.

.
.

.,

Nicolau Cachenski

.

alio Weigert .

.

.

Deposito de Inflarnâveis
Administrador -.
. Vago
•

.

Ajudante ...

.

..

1"

a-_

_

"

.

;

Administrador do Cemi-

tério Municipal . . ..

João Aguídã

Administrador do Cemi..
tério da Agua Verde .
Guardião

João ZanÍbló

Guardião. . . . . .

SERVIÇO SANITARIO -MUNICIPAL
Inspetor Médico
2. o Oficial .

Dactilógrafa .

"

"

-

Armando Ferreira -de-Oliveira

Guarda Sanitário .

João de Siqueira

Guarda Sanitário .

.

.

Guarda Sanitário

O PREFEITO MUNICIPAL DE CUR1TIBA,CAPITAL

Alceste Ribas de Macedo

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de janeiro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

Verissimo 'dos Santos Ferreira
Teófilo de Oliveira Camargo
Eduardo Machado
Carlos Moritz'

-

Matadouro 'Municipal
Veterinário .

ATO N.o 9

tabilidade e Tesouro, percebendo os vencimentos fixados
em lei.

Guarda Sanitário .

Guarda Sanitário .
Guarda Sanitário .

(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

Leontiná 'Artigas Brandão de
"Fiscalização Sanitária

Guarda Sanitário .

Romulino Requião
Lourival Loureiro de Campos
Reinaldo Mion

Dr. Joãô Alfredo Blei "Zornig

Proenç .. 

Guarda Sanitário.

Almoxarife . . . .
Ajudante . . . . . . .'.
Contínuo . . . . . . .,

DO ESTADO DO PARANÁ, nomeia Delbos Lebdoro da
Silva para exercer o cargo d,e Servente da Diretoria de Con

João Correia de "Sousa Pinto

.

Antônio Carlos de Araujo Moritz

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do stado dô Paraná, em 31 de janeirô de 1936 .

Julio Richter Filho
Avelino Pereira da Silva

Gabinete'

... - éarlos Weigert Filho
ALMOXARIFADO

M

Manoel Otacilio. da Silva

Ce111itérios'

Fiscal ....
Veterinário •

Dr. Leonidas Vicente de Castro
Bonifacio Siqueira

ATO N.O 10
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURTIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, tendo em vista as conclusões

do inquérito mandado instaurar por Portaria n.o 2 de 8 de
janiero último, resolve suspender o Escriturário da Direto
ria de Contabilidade e 1'esouro, Fernando de Lima, por no-

-123-
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venta dias, de acôrdo com a, letra d) do art. 1.0 do Decreto
l)..o 29 de 25 de setembro de 1933"

-

'-

.-

-'

Palácio da "Prefeitura Municipal de, Curitiba," Capital
do Estado do Paraná, em 3 de fevereiro de 1936.

ATO N.o 13
I

Â

oi

Z

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipàl' " .•. :. 
,

...

-

,,,.

'lo,;

ii

:.-

O PREFEITO MUNICIPÀL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADQ DO PARANA, atendendo ao requerido e na
forma do ª"rt. 68 do Regulamento-Geral, resolve conceder
sessenta dias de licença para tratar de interesses particula

res ao 2.0 Oficial da -lnspetorlá de Rendas e Fiscalização,
Bento Dias de Gracia.

Palácio da Prefeitura -Municipal de Curitiba, Capital

ATO N.O 11

do Estado do Paraná, em 3 de. fevereiro de 1936.

O PREFEITO MUNICIPAL "DE CURITIBA: CAPITAL

(a) Jorge L. Meissnr

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

I'refeito Municipal

3. o Oficial do Almoxarifado, Lourival Loureiro de Campos,

e em face das respectivas informações, resolve conceder-lhe
trinta dias de férias, de acôrd<:r"com o art. 257 do Regula
mento-Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de éuritiba, Capital

do Estado. do Paraná, em 3 de fevereiro de 1936 ó

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÚRfi'IBA, CAPITAL
DO EST.ADO DO PARANA, resolve nomear o Engenheiro
Civil dr. Silas Pioli para ,exercer o cargo de Fiscal de Obras
da Diretoria de Edificações, do Departamento de Engenha
ria, percebendo os vencimentos fixados em lei.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
ATO N.O 12

ATO N.O 14

..

O PRÉFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

Palácio da Prefeitura MüIiicipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 5 de fevereiro de 1936.

(a J Jorge L. Meissner

DO ESTADO DO PÀRANA, atendendo ao requerido pelo
Diretor de Contabilidade e Tesouro, Roger Maravalhas, e

Prefeito Municipal

tendo em vista as respectivas informações, resolve conce
der-lhe trinta dias de £érias, de acôrdo com o art. 257 do Re
gulamento Geral.
,Palá'cio daPre£eitu.ra Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Parana, em 3 de fevereiro de"1938..

{a) Jorge'L. MeSpr
:.. Prefeito Municipal

ii'\. ,

ATO N.O 15
O PREFEITO M:UNICI.PAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO' DO PARANA, resolve, de acôrdo com o art.
247 do Regulamento Geral, suspender preventivamente o

Dactilógrafo

do

DepartamentQ

de

Engenharia,

Albano

1
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Cunha, até solução do inquérito mandado instaurar por
Portaria n.o 16, de hoje datada.

Palácio da Prefeitura Municipal de Cuntíba, Capital

do Estado do Paraná, em 5 de fevereiro de 1936.
(a) Jorge 1,.. Meissner
Prefeito Municipal

ATO N.O 16

O PREFEITO MúNIÇIPAL ÚE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Porteiro Julio Conceição, e. m_face dãs respectivas infor
mações, resolve conceder-lhe trinta dias de férias, de acôr
do com o art. 257 do Regulamento Geral.
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ATO N.O 18

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURTIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve promover o Ajudante
de Pagador, da Diretoria de Contabilidade e Tesouro, Ilde
fonso Borba Carneiro, ao cargo de Ajudante de Guarda
Livros da mesma Diretoria.

Palácio da Prefeitura Muhicipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 5 de março de 1936.
(a) Jorge L. MeiSsner

, Prefeito Municipal

ATO N.O 19

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Pãraná,em 20 de fvereiro âe 1936.

DO ESTADO DO PARANA, resolve aproveitar, do Quadro
Suplementar, o snr. Flávio Ribeiro para exercer o cargo de
Ajudante de Pagador da Diretoria de Contabilidade e Te
souro, percebendo oS vencimentos fixados em lei.

(a) Jorge L. Meissner
Pre{eito Municipal

Palácio da Prefeitura Municipal de ,Curitiba, Capital,
do Estado do Paraná, em, 5 de março de 1936.
(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
ATO N.o 17

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, resolve promover o Ajudante
de Guarda Livros, da Diretoria de Contabilidade e Tesou
rú, Alvaro de Andrade, ao cargo de Fiscal Geral do Guadto

Urbano, da Inspetoria de Rendas e Fiscalização.
Palácio da Prefeitura Mqnicipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 5de março de 1936.
(a) Jorge L. :Meissner
Prefeito Municipal

ATO N.o 20

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve 'promover o Adminis
trador do Cemitério Municipal, João Aguida, ao cargo de
Administrador do Depósito de Inflamáveis.

Palácio da Prefeitura Municipal de- Curitiba, Cãpital
do Estado do Paraná, em 5 de março de 1936.
(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal
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ATO NO 24

ATO N:021

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista o resultado do
inquérito mandado instaurar por Portaria n.o 16 de 5 de

O PREFElTOMUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve designar o Guarda
Fiscal Frederico Weiss para exercer interinamente o cargo
de Administrador do Cemitério Municipal, percebendo os
vencimentos fixados em lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 5 de março de 1936.
(-a') Jõrge L. Meissller
Prefeito Municipal

fevereiro do ano corrente, resolve, de acôrdo com o art. 233
do Regulamento Geral, suspender por noventa dias o Dac

 ti "!-

I

tilógrafo do Departamento de Êngenharia, Albano Cunha.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 12 de março de 1936.
(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

ATO N.O 22
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve designar o extranu

merário Lauro Feijó para exercer interinamente o cargo de

Guarda Fiscal, percebendo os' vencimentos fixados em lei.

Palácio da Prefeitura'Municipàl de Curitiba, Cãpital

do Estado do Paraná, em 5 de março "de 1936.
(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

ATON.O 23

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITmA, CAPITAL
DO ESTADo" DO PARANA, atendendo ao rq\Íerdô pelo
Guarda Fiscal- Euclides José da Rm;a, e tendo em vista -as

ATO N.O 25

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao que requereu a

Dactilografa do Serviço Sanitário Municipal, Leontina Ar
tigas Brandão de Proença, e em face do atestado médico
apresentado, resolve conceder-lhe, em prorrogação trinta
dias de licença para tratamento de saúde, de acôrdo com o
art. 267, letra a), do Regulamento Geral.
Palácio da Prefeitur;l Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 18 de março de 1936.
(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

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

Palácio da -Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 6 de março de 1936-.
(a) Jórge L. Meissner
Prefeito Municipal

ATO N.O 2.6

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Contínuo da Consultoria Jurídica e Procuradoria Munici- .

't.r
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paI, Lauro Silva, e em face das respectivas informações, re
solve conceder-lhe trinta dias de férias deacôrdo com o art.

257 do Regulamento Geral.

ri

.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 14 de abril de 1936.
(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

(

I

,I

t

(:

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 16 de abrU de 1936.
( a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

,

J

-(

, i
" l'

I

"

:

I

ATO N.O 27

I

)

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista o oficio n.o 70,
de 14 do corrente mês, da Inspetoria de Rendas e Fiscaliza
ção, resolve deixar sem efeito, daquela data em diante, o

,

Ato n.O 13, de 3 de fve:niro do fluente ano, pelo qual ao

2.° Ofical Bento Dias de Grácia fôram concedidos sessenta
dias de: licença, em gôzo da qual o referido funcionário en,.

ATO N.o 29

"

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, atendendo ao requerido pelo
Praticante da Diretoria de Contabilidade e Tesouro, João
Raul Bauml, e tendo em vista as respectivas informações,

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

art. 257 do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 16 de ;lbril de 1936.
(a ) Jorge L. Meissner
.Pefeito Municipal

trára em 27 do mesmo mês.

Palácio da Prefeitura Municipàl de Curitiba, Capital

,

I

do Estado do Pàraná, em 16 de abril de 1936.
(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

ATO N.o 28

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITA'
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Cartçgrafo da Diretoria do Cadastro, do Departamento de
Engenharia, Manlius Hehl Pereira de Melo, e em face das

I

';' I ,f{.

ATO N.O 30

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista o resultado do

concurso realizadó em conformidade com o Edital n.O 2, de

'IL,

)

respectivas informações, resolve conceder-lhe trinta dias de

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

IIIIÍIII

3 de março último, da Secretaria da Prefeitura, resolve no

mear o classificado em primeiro lugar, Almenor Jardim

Silveira, para exercer o cargo de Dactilógrafo da Inspetoria
de Rendas e Fiscalização, percebendo os vencimentos fixa

dos em lei.

ralácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do stado do Paraná, em 16 de abril de 1936.
(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

,

I

I b

I

I
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ATO N.O 31

O PREFEITnMUNICÍPAL DE CURITIBA, CPITAL

DO ESTADO DO PARANA,atendendo ao requerido elo

Guarda Sanitário Cârlos Mol'itz, e em face das respectivas

informações, resolve conceder-lhe trinta dias de licença pa
ra tratamento de saúde, de acôrdo com a letra a) do a;t.. 267

ceti.ça para 'tratamento de saúde, de aêôrdo coin a letra a)
do art. 267 dó Regulamento "Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em, 8 de maio de 1936.
(a) Jorg L. Meissner
Prefeito Municipal

do Regulamento Geral, e a contar do dia 27 de mrço u.ltImo.

Palácio da pre{eitura Municipal cleritiba, Capital

dó Estado do Paral1á,em 17 de abri1 de 1936. _

'.

(a) Jorge. Messner

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL

Prefeito lV!unicp.al

pO ESTA.DO DOPARAA, atendendo a() requeJ;'ido pelo
Topógrafo do: Departamento de Engenharia, Romário Mar


..ATO N.!> 32

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARAN,A, atendendo ao requerido pl.ó
Ajudante da8ecção de Receita, da Diretoria de Conta')1h

dade e Tesouro Evaldo Weigert, e em face das respectIvas

informações, re'solve conceder-lhe trinta dias de férias, de
acôrdo com ó art. 257 do .Regulamento Geral.

Palácio. da Prefeitura Muniçipal de Curitiba, Capita

do Estado do' Paraná, em 25 de abril de 1936.

•.

.

,

tinsJunior, e em face das respectivas informações, resolve
co:q,cede:r-lh,e trinta dias de férias, de acôrdo com o art. 257

do gulamento Geral.

- Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Para:n,.á, em 8 de maio de 1936.
(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

-

ATON. 35

(a) JorgeL. Meissner

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL

Prefeito Municipal

ATO N.O 33

ATO N.O 34



O PREFEITO MUNICJPAL DE CURI'.PIBA,CAPI'fA1:J

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao reqerido pelo
2.° Ofiêiãl da Diretoria de Cadastro, do Dpârtamento de
Engenhariã, Antonio d.a Cunha Braz, e em face do parecer
do snr. 'Cônsultor Juridico e Procurador Municipal no re

querimento :p.o 1.425, de 20 de abril ú,Jtimo, resolve conce

DO ESTADO 'DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

der':lhe,na c(;>nformidade !ló art. 12 da lei estadual n.O 2.737

tivas informações, resolve conceder-llie sessenta dIas de h-

ção dó serviço militar, a contar do dia 1.0 do çorrente mês.

Guarda Fiscal ÊuclidBs' Jose da Rosa,: e em face da.s respe

de 31 de março de 1930, seis mêses de licença' "pata presta

- .132-

-133.:-

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 150 d maio de 1936.

do Estado do Paraná, m 11 de maio de 1936.

(a) .torge L. Meissner
Prefeito Municipal

(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal


I

I
I

ATO N;O 36

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

Guarda Sanitário Eduardo Machado, e em face do parecer
do,snr. Consultor Juridico e Procurador Municipal nó re
querimento n,o 1547, de 28 de abril último, !"esolve consi

dera-lo, na cOllformidade do art. 12 da lei estadual n.O 2.737

de 31 de março de 1930, licenciado enquanto estiver pres..
tando o serviço militar, licença essa a contar do dia 2 do correnté mês.
-

Palácio dã Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 1l de rp.aio de-. 1936.

(a) jorge L. Meissner
Prefeito- Municipal

I

S:

ATO N.o 38

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Contíiuio da Diretoria de Contabilidade e Tesouro, José
Scuissiatto, e tendo em vista as respectivas informações, re
solve conceder-lhe trinta dias de férias, de acôrdo com o
art. 257 do Regulamento Gé-ral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 18 de maio de 1936.
(a) Jorge L. Meissner

Prefeito lVIunicipal

ATO N.O 39
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CApITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
ATO N.O 37

Cobrador da Divida Ativa da Diretoria de Contabilidade e

Tesouro, Argeu Loiola Pinho,e em face das respectivas in

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

formações resolve conceder-lhe, nos têrmos do art. 257 do
Regulamento Geral, trinta dias. de férias.

65, de hoje datada, resolve, nos termos do rt. 247 do Regu

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Cpital do Estado do Paraná, em 18 de maio de 1936.

DO ESTADO DOPARANA, tendo em vista a Portaria n.o
lamento Geral, suspender de suas funções, preventivamen

te, 0- Ajudante do Almoxarifado, Lourival Loureiro Cam
poS, até final solução do inquérito mandado instaUrar pela
-referida -Portaria.

(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal
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ATO N.o 40

O PREFEITO MUNiCipAL DE CURITIBA., CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA,atendeIldo ao requerido pelo

Arquivista da Secção de f?rotocolo,

Portaria e Arquivo,

Abelardo dos Reis Petra, e tendo em vista as respectivas in
formações, resolve conceder-lhe trinta dias de férias, de
acôrdo com o art. 257 do Regulamento Geral.
Palácio da Prefeitúra Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 20 de maio de 1936.
(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

ATO N.O 41
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista o despacho exa.,.
rado em o requerimento -n.o 1.115 de 25 de março do cor
rente ano, resolve aproveitar Julio Richter Filho, atual
Guardião do Cemitério Municjp_al, para exercer o cargo de

2.0 Oficial da Inspetoria de lendas e Fiscalização, perce

bendo os vencimentos fixaQ.os em leL

Palácio da prefeitt1.ra Mupicipal de CuJ:'itiba, Capital
do Estacio do Parqná, em 27 de maio de 1936.
(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO NO 42
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO P:ARANÂ; resolve, de acôrdo com o art.
247 do Regulamento GeraI, suspender preventivamente o

Cobrador da Divida Ativa, Nelson Gomes, até a solução do

inquérito mandado instaurar por Portaria nY 72, de hoje
datada.

:palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estad.o do Paraná, em 27 de maio de 1936.
(a) Jorge L.Meissner
Prefeito Municipál

ATO N.O 43

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Guarda Fiscal Gumercindo_Gpdoi, e elll face das respecti
vas informações, resolve conceder-lhe trinta dias de férias,
de acôrdo com o art. 257 do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 29 de maio de 1936.
(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

ATO N.o 44

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, em face do oficio n.o 39, de
ontem datado, em qúe a Diret<:>:ria de Contabilidade e Te
souro comunica o falécimento da Praticante Emilia Renot,

da mesma Diretoria, resolve"considerar a extinta funcioná
ria desligada do quadro' do pessoal da Prefeitura .
Palácio da P;refeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 29 de maio de 1936.
(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal
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ÁTON.045

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

O PREFEiTO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve nomear Máximo Di

Giorgio, classificado em 2.0 lugar no concurso realizado em
março do corrente ano nesta Prefeitura,pa exercer <;> car
go de Praticante da Diretoria de Contabilidade e Tesouro,
percébendo os vencimentos fixados em lei.

Palácio da Prefeitura 'Municipal de Curitiba, Capital

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em i <k.junho de 1936.
( a) Jprge L. ,Meissner
Prefeito. Municipal

d.o Estado do Paraná, em 29 de maio de 1936.
(a) Jprge L. Meissner

Prefeito Municipal

ÁTQ N.o 46

O PREFEITO MUNICIPAL pE CURITIBA, CAPTAI
DO ESTADO DO :PARANA, atendendo ao requerigopelo
1. o Oficial da Secretaria do Departamento de Engénharia,
Antonio Gomes; e em face das respectivas informações, re
solve conceder-lhe trinta dias de férias, de acôrdo com o
art. 257 do Regulamento Geral:
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado dq Paraná, em 10 de junho de 1936.
(a) Jorge L. Meissner

Prefeitó Municipal

ÁTO N.o 48

O PREFE1TO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO nO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Condutor Técnico do Departamento de Engenharia, João
Schleder Sobrinho, e em face aas respectivas informações,
resolve conceder-lhe trinta dias de férias, de acôrdo com o
art. 257 do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal ,de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 10 de junho de 1936.
(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ÁTO N.o 49

O PREFEITO MUNICIPAL 'DE CURl'J.'JBA, CAPiTAL

ÁTO N.o 47
O PREFEITO'MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Condutor Técnico da Dirétoria de Edificações do Departa

mento de Engenharia, João Fagundes Barbosa e em face

DO ESTADO DO PARANA, tendo presente as conclusões

do inquérito mandado instaurar por Portaria n.o 72 de 27
de maio último, resolve, de acôrdo corri o art. 233, letra d),
do Regulamento Geral, suspender de suas funções por trin
ta dias, o funcionário Nelson Gomes, Cobrador da Divida
Ativa, da Diretoria de Contabilidade e Tesouro.

- 139 i:--

--: 13.8 -

PaJácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capitâl

do Estado do Paraná, em 1.5 de junho de 1936.

ATO N.O 52

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADD DO PARANÁ, atendendo ao requerido pelo

(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

2.° 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 Regul.amento Geral.

ATO N.o 50

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESrrADO DO PARANA, .atendendo ao requerido pelo
Guarda da Diretoria de Contabilidade e Tesouro, João
Raul Bauml, e tendo em vista o laudo médico apresentado
resolve, de acôrdo com o art. 265", l.etra a) ,do Regulamento
Geral, conceder-lhe sessenta dias de licença para trata
me.nto de aúde .

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 15 de junho de 1936..

.

(a) Jorge L. Meissner
I'refeito Municipal

ATO N.O 51

O PREFITO MUNICIPAL DÊ CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, em face da comunicação por
oficio n.o 39, de 3 do correntemês, do snr. Inspetor Médico
ào Serviço Sanitário Municipal, resolve, na conformid-ad.e
ào art. 251, letra a), do Regulamento Geral, exonerar de
suas funções, por abandono de cargo, o Guarda Sanitário

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 16 de junho de 1936.
(a) Jorge . Meissner
Prefeito Municipal

ATON.O 53

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, em face do. parecer do srtr'.

Procurador Municipal no inquérito mandado instaurar por
Portaria n.o 114 de 14 de setembro de 1935, resolve, de
éJcôrdo com o art. 251, letra c ), do Regulamento Geral, exo
nerar de suas funções o Guarda Fiscal Osvaldo Muniz, em
virtude de haver ficado provada a sua culpa de referência
aos fatos que. deraD1 motivo ao referido inquérito .

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, e!ll. 30 de junho de 1936.
(a) Jorge :t. Meissner
PrefeittrMünicipal

CarTas Móritz.

Palácio da Prefeitura N,runicipal de Cuz:itiba, Capital
do Estado do ,Paraná, em 15 çIe junho de 1936.

(a) Jorg t. .Meissner
Prefeito Municipal

.

-

ATO N.O 54

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

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

snr..ProcuradorMunicipal no inquérito mandado instaurar
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por Portaria n.o 65, de 15 de fuio último, resolve, de acôr
do com o art. 247, in-fine, do Regulamento Geral, Irlandar
restituir ao Ajudane do Almoxarifaqo, Lourival Loureiro
de Campos, a parte dos vencimentos que deixou de perce
ber durante a -sua suspensão preventiva, de vez que contra
o" rpesmo funcionário nada ficou apurado.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Càpital
do Estado do Paraná, em 30 de junho de 1936.
( a ) Jorge L. lVIeissner
J?refêitô. Municipal
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ctivas informações,. resolve concedr-Ihe trinta dias de fé
rias, de acôrdo com o art. 257 do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Par.aná, em 2 de julho de 1936.
(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

ATO N.o 57
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

])0 ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
ATO N.o 55

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

Engenheiro Diretor do Cadastro, dr. Augusto BeltraoPer

neta, e em face .das respectivas informações, resolve conce
der-lhe triJ:1ta dias de férias, de acôrdo .com o art. 257 do
Regula:mEmto Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de' Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 2 --de julho de 1936 .
(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

ATO-N.o 56

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, .atendendo ao requeri.do pelo
Ajudante de Guarda Livros da Diretoria de Contabilidade
€ Tesouro, Ildefonso Borba: Cordeiro, e em face das respe-

Continuo do Departamento de Engenharia, João Batista
Nunes, e em face das respectivas informações, resolve, con
ceder-lhe trinta dias de .férias, de acôrdo com o art. 251 do
Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 2 de julho de 1936.
(a) Jorge L.Meissner
Prefeito Municipal

ATO N.O 58

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, em facé das informações lan
çadas no requerimento n.o 2.170 subscrito pelo Guarda
João Raul Bauml, da Diretoria de -Contabilidade e Tesouro,
resolve deixar Sem efeito, a con,tar do dia 23 de junho últi
mo, o Ato n.o 50 de 15 do citado mês, pelo qual haviam sido
concedidos sessenta dias de licença para tratamento de
saúde ao funcionário em questão.

.

__

_

_

.

.-

__
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Palácio da Prefeitura Munciipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 3 de julho de 1936.
(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
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ATO N. 6i
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

.DO ESTADO DO PARANA, reolve aproveitar o extranu
merrio Honorio José Bruno para .exercero cargo de Guar
da-Fiscal, percebendo os vencimentos fixados em lei.

Palácio da Preeitura Municipal de Curitiba Capital

ao Estado do araná, em 13 de julho de 1936.
ATO.N.959

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve promover o Servente
da S'ecretaria da Prefeitura, Moacir Vitor Potier, para exer,.

cer o 'cargo de Guardâ. Sanitário, percebendo os vencimen
tos fixados em lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitba, Capital

do Estado do Paraná, em 13 de julho de 1936.
(a) Jotge L. Meissner

:Prefeito Municipal

'

(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

ATO N;O 62
9 PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve promover o Continuo
do Almoxarifado, Reinaldo Mion, para exercer o cargo de
Guarda Fiscal, percebendo os vencimentos fixados em lei.
.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 13 de julho de 1936.
(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

ATO N.O 60
--

.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve aproveitar o extranu

merário João' de Deus Vidal para exercer o cargo de Guar

ATO N.O 63

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, resolve aproveitar o extranu

fixados em lei..

merário Daniel Luiz para exercer o cargo de Continuo do
Almoxarifado, percebendo os. vencimentos fixados em lei.

pàláéio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estaâo do Paraná, em 13 de julho de 1936.

do 'Estado do Paraná, em. 15 de julho de 1936.

dião do Cemitério Municipal, percebendo' os vencimentos

(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

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

.,,:;---

"

I

j
-145 -

- 144.,.-

Pàlácioda Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estadó do Paraná; em 22 de julho de 1936.

ATO N.064
O PREfEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Guarda Fiscal Artur Chaves Barros, e em face d.'s respec

() Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

tivas informaçõs, resolve conceder-lhe trinta dias de férias,
de acôrdo com o art, .257 do Regulamento Geral.

Palácio dá ErefeitU,ra Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, ..em 22 de julho de 1936.

ATO N.O 67

O PREFEITO MUNIéIPAL DE" CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Engenheiro Assistente da Diretoria de Edificações, do De

(a) Jórge L. Meissner
PrefeitQ_Ml,lnicipal

partamento de Engenharia, dr. Rafael Klier de Assunção.
e em face das respectivas informações, resolve conceder-lhe
trinta clias de férias, de acô.rdo com o art. 257 do Regula
mento- Geral.

áTO N.-q 65

O PREFEITÓ MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

Palácio da Prefeitura l\1unicipal de Curitiba, Capital
_do Estado do Paraná, em 27 de julho de 1937 .

DO ESTADO ,DO PARAN.A, atendendo' ao reqerido pelo
2.ó Óficial Inácio Lonibarcli, do Laboratório de Pesos e Me
didas, do Departamento ae Engenharià, e em face das res
pectivas informações, resolve conceder-lhe trinta dias de
férias, de acôrdo com o art. 257 do Regulamento Geral.

(a) Jorge L. Meissner
'"

Prefeito Municipal

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 22 de julho de 1936.

'

(a) Jorg L. Meissner
PrefeitoMunicipal

ATO N.o 66

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

..

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista o disposto pelo
art. 2.0 da Lei n.o 21, de 24 de junho último, e, mais, que a
Sociedade Cooperativa dos Fornecedores de Leite de Curi
tiba Ltda. "Usina Astra", por oficio de 27 do corrente, fez
a indicação de dois nomes para integra'rém a comissão abai

DO ESTADO .DO PARANA, :resolve aproveitar o extranu

'xo, RESOLVE nomear, pela Prefeitura, os snrs. dr. Juvên..

Servente da Secretaria' da" Prefeitura, percebendo os venci
mentos fixados em lei.

ar. Adriano Gustavo Goulin - Consultor Técnico, e Roger
Maravalhás - Diretor de Contabilidade e Tesouro, e, pela

merário Aristides Costa e Silva pata exercer o cargo de

[

ATO N.O 68

cio Mendes- Consultor Juridico e Procurador Municipal,
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Palcáio da Prefeitura Muni"t:ipal de Curitiba, Capital

"Usina: Astra", os snrs. drs. Ralll Péricles 'Carneiro de Sou
sa e Durval Ribeiro - para' cônstituirem a- comissão que,
sob a presidência do dr. _Art.ur Juyêncio Mendes, deverá
proceder á avaliação. do ativo da "Usina Astra", elaboran
do-se, dos respectivos trabalhos, circunstanciado relatório.

do Estado d,o Paraná, em 17 de- agôsto de 1936.
(a) Jorge L. Meissner
Prefeito MuniCipal

Palácio da Prefeitura "Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em. 31 de julho de 1936.

ATO N.O 71

() Jorge'L. Meissner

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

Prefeito Mun,icipàl

DO ESTADO DO PARANA,atendndo ao que requereu o

Fiscal da Matriéula de Vacas, CarlosWeigert Filho, e em
face das respectivas informações, resolve conceder-lhe trin
ta dias de férias, de acôrdo .com o art. 257 do Regulamento

ATO N.o 69

Geral.

O PREF'EITO MUNICIPAL DE CURIT1BA, CAPITAL
,DO ESTADO,.DO PARANA, atendendo ao rêqerido. pelo

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
dó Es-tdõ do -Paraná, em 17 de agÔsto de 1936.

Guarda Fiscal da. Ill!minação Pública e Particular, J;taul
Costa, e em- face das respectivas ínformações, resolve con
ceder-lhe trinta dias de 'férias; de acôrdo com o art. 257 do

(a) Jorge Lo Meissner

Prefeito Municipal

Hegulamento Geral.
Palácio da Prefeitura ,Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 17 de-agôsto de 1936.

ATO N.o 72

fa) Jorge L. Meissner
Prefeito MunicipaI.

O PREFEItO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO :00 PARANÁ, atendendo ao que requereu a

Dactilógrafa do Departamento de Engenharia, Mercedes
Mendes Morais, e tendo em vista as respectivas informações

resolve conceder-lhe trinta dias de férias, em conformidade

ATO N.O 70

com o art. 257 do Regulamento Geral.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANÁ, atendendo ao que requereu o
Inspetor de Veículos Carmeló Neves, e 'em face- das respe
ctivas informações, resolv..f:l conceder-lhe trinta dias de fé

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do 'Estado do Paraná, em 17 de agôsto de 1936.
(a) Jorge L. Meissner
.Prefeito Municipal

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

:1

Ir
I

I
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I
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ATO N.o 73

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITÀt
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Veterinário Antonio Carlos de Araujo Morjtz, e tendo em
vista as respectivas informações, resolve conceder-lhe trin
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-Paláéio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 29 de agôsto de 1936.
(a} JoJ..'ge L. Meissner
Prefeito Municipal

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado dó Paraná, em 29 de agôsto de 1936.
(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ÁTO N.o 74
O PREFEIT0lW:UNICIPAL DE CURITI13A, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Guarda Fiscal Ubaldo Grácia,e em face das respectivas in
formações, resolve conceder-lhe trinta dias de férias, de
acôrdo com o art. 257 do egu!amento-Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de ClJ,ritiba, Capital
do Estado do Paraná, em 29 de agôsto de 1936.
(a) Jorge L.Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 75
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARAA, atendendo ao requerido pelo
Motorista Pedro Scuissiatto, e em face das respectivas in
formações, resolve conceder-lhe trinta dias de féria, de
acôrdo com o art. 257 do Regulamento Geral.

ÁTO N.o 76

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANÁ, atendendo ao que requereu o
Guarda Fiscal José Pereles, da Inspetoria de Rendas e Fis
calização, e tendo em vista as respectivas informações, re
solve conceder-lhe sessenta dias de licença para tratamento
de interesses privados, de acôrdo com o art. 268 do Regu
lamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do .Estado do Paraná, em 10 de setembro de 1936.
(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 77

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

Dactilógrafa-Faturistá Violeta Maranhão, da Diretoria de

Contabilidade e Tesouro, e tendo em vista as respectivas
informações, resolve conceder-lhe trinta dias de férias de

acôrdo com o art. 257 do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
ão Estádo do Paraná, em 12 de setembro de 1936.
(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
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ATO N.o 78

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, .atendendo ao requerido pelo
Engenheiro Assistente da Diretoria do Cadastro, dr. João
Pereira de Macedo, e em face das respectivas informações

e etn fae (Ias respectÍvas informações, resolve .conceder-lhe
trinta dias de férias, de ácôrdocom O' art. 257 do Regula
mento Geral.

Palácio da prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 19 de setembro de 1936.

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

(a) Jorge L. Meissner

art. 257 do Regulamento Geral.

Prefeito Municipàl

Palácio da Prefeitura. l\1unicipal de Curitibá, Capital
do Estado do Paraná, em 15 de seíempro de 1936.
(a) Jorge L. Meissner

Prefeito- Municipal

ATO N.O 79
O PREFEITO MUNICIPAL DE-CURITIBA, CAPITAL

ATO N.o 81
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PABANA, atendendo ao que requereu o
2.0 Oficial da Secretaria da Prefeitura, Augusto Marques
dos Santos, e em face do atestado médico apresentado re

solve, de acôrdo com o art. 267, letra a), do Regulamnto

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Geral, conceder-lhe 30 dias de licença para tratamento de

Chefe do Laboratório de Pesos e Medidas, Valdemir Costa
Lima, e em face das respectivas informações, resolve conce
der-lhe trinta dias de férias, de acôrdo com o art. 257 do
Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
cio Estado do Paraná, em 22 de setembro de 1938.

Palácio da Prefeitura Mu.nicipal de Curitiba; Capital

do Estado do Paraná, em 15 de setembro' de 1936.

saúde.

(a ) Jorge L. Meissner

Prefeito JY.1unicipal

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 80'

O PREFEITO"MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

no ESTADO DO PARANA; atendendo ao que requereu o
Inspetor da Fiscalizáção Geral de Vículos, Durval França,

ATO N.o 82

.
O PREEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, C.t,\.PITAL
DO ESTADO DO PAnANA, na conformidade do Decreto
n. o. 35, desta <:lata, resolve organizar as Comissões que de
verão proceder ao lançamento e escrituração de impostos e

taxas municipais para o exercício financéiro de 1937, para

o que faz as seguintes designações:'

/

/
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1)

Comissã9 do imposto de licença do,rocio, inclusive Me

riãó de Pesos e Medidas:

b) - Manoel Taborda Ribas e Ubaldo Grácia;
2) - Comissão do Imposto Suburbano:
João Américo de Oliveira, Wilson Portugal Lobato e

Manlius HehI Pereira de Melo;

-

3) - Comissão do Imposto de Licença do Guadro Urbano,

inclusive Publicidade e Merição de Pesos e Medidas:

a) - Alvaro Ll!iz Picheth é Manoel Teixeira Màchado,
b) Tito Pospissil e Lufrido da Costa Cabral;
4) - Comissão do Imposto sôbre Terrenos sem Edificação,
Casas sem platibanda ou em ruinas, frentes não re
gulamente muradas; guias sem passeio e taxa de
calçamento:
Alvaro de Andrade e Amazonas de Sousa. Azeved();
5)

a)

Comissão do Imposto Predial e Taxa de Limpeza
Particular:
-

15 de dezembro vindouro, ficam adotadas as seguintes ins
truções:

1) - As Comissões de lançamento trabalharão com
prejuizo do expediente da Prefeitura e a de escrituração fa
rá o :respectivo serviço normalmente das 7 ás 11 horas da
manhã .

-'',1
JQ,;;ll
.;;";,,,..,

2) - Todos os talões de avisos de lànçamentos terão
suas folh{1s originais -com numeração impressa em ordem
crescente, repetida, entretanto, nas respectivas 2.as e s.as
vias, e serão entregues ás Comissões de lançamentos depois
de lavrado o termo de abertuta pela Inspetoria de Rendas
e Fiscalização, que tambem lavrará o termo de encerra
mento, depois de utilizados pelas Comissões.
3) - Os lançamentos serão feitos em três vias, deven
do a primeira ser entregue ao contribuinte, a segunda á
Inspetoria de Rendas e -Fiscalização, ficando a terceira em
poder das Comissões para documentação e informação dos
recursos porventura interpostos ao Prefeito.
4) - As ConlÍssões deve!ão deixar na terceira via do
lançamento, claramellte especificado o valor locativo do
prédio ou das partes que o compuserem.

Dr. João de Macedo Sousa, Antonio Gomes e

5) - As segundas ViãS de que trata a alínea 3) deve
rão ser encaminhadas diariamente ao snr. Inspetor de Ren

b) - Dr. Rafael Klier de Assunção, dr. Silas Piolí e

das e Fiscalização que imediatamente encaminhará á Dire
toria de Contabilidade e Tesouro, afim de que os lança
mentos dê um- dia sejam;escriturados no dia seguinte.

Valdemir Costa Lima,

Odilon Viana de Araujo;
6) - Comissão de Escrituração dos L.ançamentos de im
postos e Tax&s:

de, Ildefonso Borba Cordeiro, Argeu Loiola Pinho, Angelo

6) - Os talões não deverão conter nem emenqas nem
rasuras, sendo, preenchidos com algarismos claros e sendo
a assinatura da Comissão bem legivel. Pequenas correções
serão toleradas, uma vez ress-alvadãs com a assinatura da

Scuissiatto e Fernando de Lima .

Comissão.

Roger Maravalhas, Lauro Schleder, Luiz F. de Andra

..... )
I

Para os serviços de lançamento e escrituração que de
verão ter inicio imediatamente e estar concluidos até o dia

a) - Clodoaldo I;>ortugal e Pedro Gasparelo,

-
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7) - Sob pretexto nenhum, poderão ser arrancadas
folhas dos talões, as quais, todavia, poderãõ se canceladas,
sendo isso declarado expressamente nos termos de encer
ramento do talonário.
8) - Em caso de extravio do aviso de lançmento, será
fornecida cópia ao contribuinte, gratuitamente.
9). - A Comissão de escrituração trba1pará sob a
orientação diréta do snr. piretor de Contabilidade e. Tesouro que dirigirá todo o serviço de escritório..
_
10) - As Comissões por êste Ato des!$nadas terao
direito á gratificação especial que fêir fixada na Lei Orça

ÁTO N.o 84

s ª_
I

Santos, e em face das respectivas informações, resolve con
ceder-lhe 30 dias de férias, de acôrdo com o art. 257 do
Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 3õde-setembro de 1936.
(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

mentária para 1937, a qual será distribuida entre os seus
membros em partes iguais.

Palácio da Prefeitura -Municipal de Curitiba, Capital
<io Estado do Paraná, em 24 de setembro de 1936.

ATO N.O 85

(a) Jorge L. l\ieissner

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao que requereu o
2.° OficiaL do Laboratório de Pesos e Medidas, Inácio Lom

Prefeito Municipal

bardi, e tendo em vista o atestado médico apresentado e as
respectivas informações, resólve conceder-lhe, de acôrdo
com o art. 267 letra a) do egulamento Geral, 90 (noven

ÁTO N.o 83

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo presente o oficio n.o 929,

ta) dias de licença para tra!amnto de saúde.

de 23 do corrente, em que o snr. Diretor do Departamento

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

de Engenharia comunica que suspendeu de suas funções,
por quinze dias, o Dactilógrafo Albano CUIlha, por paver
o mesmo se recusado a executar serviços que lhe di&tribui
ra, resolve:.confirmar a suspensão imposta a9 aludIdo fUJ::l
cionári.o-de acô:rdo com o art. 249, inciso c), dQ Regulamento

G.

.

do Estado do Paraná, em 30 de setembro de 1936.
(8) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

ATO N.O 86

do Estado do Paraná, em 30 de setembro de. 1936 .

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista que no dia 11
do corrente mês ocorreu nesta capital o falecimento do sr.

(a) ,Jôge L. Meissner"
Prefeito Municipal

IX

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO Pi\RANA, atendendo ao requerido pelo
Contínuo da Inspetoria de Rendas e Fiscalização, José dos

,
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Tito Pospissil, Fiscal Geral do QuaRro Urbano, resolve, por

ATO N.:O 89

êsse motivo, desligá-lo do quadro de funcionários desta Pre-

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, resolve promover o Adminis
trad<?r do Depósito de Inflamaveis João Aguida ao cargo de

feitura.

_.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paran;í, em 21 de outubro de 1936.
(a) Jorge I:... Meissner

Prefeito Municipal

Ajudante de Fiscal Geral.

PaláCio da :Prefeitu.ra Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 26 de outubro de 1936.
(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

!TO-N.O 87

O PREFEITO MUNICIPA,L DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

ATO N.O 90

Guarda Sanitário Teófilo de Oliveira Camargo,' e tendo em

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, resolve promover o Encarre

ta clias de férias de acôrdo com o art. 257 do Regulamento
Geral.

flamaveis.

do Estado do Paraná, em 22 de outubro de 1p36.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 26 de ou.tubro de 1936.

vista as respectivas informações, resolve conceder-lhe trin

Palácio da Prefeitura Muniéipal de Curitjba, Capital
(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

.ATO.N.O 88
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, :resolve ,promover o Ajudante
de Fiscal Geràl Alvaro Luiz Pich.eth ao cargo de Fiscal
Geral.
Palád.o da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 26 de oútubro de 1936.

(a) Jorgé t.1VÍeissner
Prefeito :l\1;un.icipal

gado da Secção de Protocolo, Portaria e Arquivo Angelo
Scuissiatto ao cargo de Administrador do Depósito de In

(a) Jorge L. l\Ieissner
Prefeito. Municipal

ATO N.O 91

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, resolve designar o 2.° Oficial
Brasilio Peri Moreira, da Fiscalização Geral de Veículos,
do Departamento de Engenharia, para éxercer o cargo de
Encarregado da Secção de Protocolo, Portaria, e Arquivo.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 26 de outubro de 1936.
(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
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ATO N..o 92

ATO N.o 94

O. PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, resolve aproveitar o extranu

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANÁ, exonera, a pedido, o sr. Alme

merário Domingos Barberi para exerçer o cargo de Guarda

nor Jardim Silveira do cargo de Dactilógrafo da Inspetoria

de Viação e Sanamentp, percebendo os vencimentos fix

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 14 d.e novembro de 1936.

Linhas da ,Fiscalização de iluminação Pública, da Diretoria
dosem lei.

Palácio da Prefeitürã Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, eIn 26 de outubro de 1936.

de Rendas e Fiscalização.

(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

(li) Jorge L. Meissner .


.

Prefeito Municipal

ATO N.O 95

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DÚ PARAr{Á, atendendo ao requerido pelo

:Feitor João Batistà de Brito, e tendo em vista as respectivas
ATO N.O 93

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE. CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANÁ, atendendo ao que requereu o

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 23 de novembro de 1936.

Inspetor Eduardo Neves, da Fiscalização Geral de Veícu

los, e em face das -respectivas informações, resole conce
der.,lhe trinta dias de férias, de acôrdo com o -art. 257 .do

Regulame:nto Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba,. Capital
do Estado ,do Paraná, em 6 de novembro de 1936.
(a) Jorge L. Meisslir

Prefeito Municipal

•

(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

ATO N. 96
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANÁ, atendendo em parte ao reque
rido pelo Dactilógrafo do Departamento de Engenharia Al

bano Cunha, e tendo em vista o vencido no processado sob

I

I

t
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n.O 3.245 do fluente ano, resolve, de acôrdo com o art. 267,
letra a), do Regulamento Geral, conceder-lhe, a contar de
12 de I!ovembro último, trinta dias de licença para trata
mento de, saúde.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 4 dezembro de 1936.
(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

ATO N.O 97
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Contínuo Ricardo Bigato, do Departamento de Engenharia,
e em -façe das respectivas informações, resolve conceder

lhe trinta diqs de ferias de acôrdo com o art. 257 do 'Regu
lamento Geral.

I

I
I
 I!

I

.l.
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 4 de dezembro de 1936.
(a) Jorge L. Meissller
Prefeito Municipal

ATO N.O 99

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao que requereu o

Guarda Sanitário Municipal, Armando Ferreira de Oliveira
e em face das respectivas informações, resolve conceder-lhe
trinta dias de férias, na conformidade do art. 257 do Regu
lamento Geral.

Palácio <la Prefeitura .Municipal de Curitiba, Cpital
do Estaclo dó paraná, em "7 de dezembro dê 1936.

(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

Palácio da Prefeiturà Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 4 de dezembro de 1936.
(a ) Jorge L. Meissner

ATO N.o 100

Prefeito Municipal

O PRE:E'EITO MUNICIPAL D:E CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendõ ao que requereu o

ATO N.O 98

2.° Oficial Julio Richter Filho, da Inspetoria de Rendas e
Fiscalização, e tendo em vista as respectivas informações,
resolve, de acôrdo coIl). o art: 257 do Regulamento-Geral
conceder-lhe trinta dias de férias.

O PREFEITO MUICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO ])0 PARANA, atendendo ao requerido pelo
Guarda Sanitário Verissimo dos Santos Ferreira, do Serviço

Sanitário Municipal, e em faée das respectivas informações,
resolve concederlhe trinta dias .de férias de acôrdo com o
art. 257 do Regulamento Geral.

Palácio d? Prefeitura Municipal. de Curitiba, Capital
do Estado do ,ParaIlá, em 16 de dezembro de 1936.
(-) Jorge L. Meissner

, Prefeito Municipal
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ATO N.o 101
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao que requereu o
Guarda Fiscal Reinaldo Mion, da Inspetoria de Rendas e
Fiscalização, e tendo em vista as respectivas informações
resolve, de acôrdo com o art. 257 do Regulamento Geral,

conceder-lhe trinta dias de férias ..
Palácio dã Prefeitura )\iUJ,lÍcipal de Curitibá., Capital
do Estado do Paraná, em 16 de dezembro de 1936.

(a) Jorge L. Meissner
Prefeito M:unicípal

ATO N.O 102
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURIT:p3A, ÇAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao que requereu o
Guarda Sanitário Municipal, Alceste Macedo e tendo em
vista as respectivas informações, resolve, de acôrdo com o
art. 257 do Regulamento Geral, conceder-lhe trinta dias de
férias.

..:.. 163 -

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 30 de dezembro de 1936.
(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

ATO N.ô 104
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao que requereu o
l.o Oficial Odilon Viana de Araujo, da Diretoria do Cadas
tro, do Departamento de Engenharia, e tendo em vista as
l'espectivas informações, resolve conceder-lhe trinta dias
de férias, na conformidade do art. 257 do Regulamento
Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1936.
(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado elo .Paraná, em J6 de dezembro de .136 .
(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 103

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo áÓ qúerequereu a

Dactilógrafa da Secretaria da Prefeiturà, Djáfiira C. Rocha,
e tendo em vista as respectivq.s infQrmações, resolve conce

der-lhe trinta dias de Urias, de acôrdo. com o art, 257 do
Regulamento Geral.

ATO N.O 105
O PREFEITO MUNICIpAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao que requereu o
Auxiliar Gastão Marques da Silva, da Diretoria do Cadas
tro, do Departamento de Engenharia, resolve, nos têrmos
do art. 257 do Regulamento Geral, conceder-lhe trinta dias
de férias, em face das respectivas informações.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1936.
(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

-
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AT6 l'J,.o 101

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 30 de dezembro de 1936.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao que requereu o

(a) Jorge L. Meissner

Guarda Fiscal Reinaldo. Mion, d Inspetoria de Rendas e
Fiscalização, e tendo em vista as respectivas informações
resolve, de acôrdo com o art. 257 do Regulamento Geral,

Prefeito Municipal

concederlhe trinta dias de férias.

ATO N.o 104

Palácio dá Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná; em 16 de dezembro de 1936..

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao que requereu o

1.0 Oficial Odilon Viana de Araujo, da Diretoriá do Cadas
tro, do Departamento de Engenharia, e tendo em vista as

(a) Jorge L. 1VIeissner
Prefeíto Municipal

respectivas informações, resolve conceder-lhe trinta dias

de férias, na conformidade do art. 257 do Regulamento

ATO N.O 102

Geral.

Ú PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao que -requereu' o

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1936.

vista as respectivas informações, resolve, de acôrdo com o

(a) Jorge L. Meissner

Guarda Sanitário Municipal, Alceste Macedo e tendo, em

Prefeito Municipal

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

•

Palácio da Prefeiturª Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 16 dE! dezembro de J936 .
(a") Jorge L.Meissner

. Prefeito Municipal

ATO N.O 105
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÀ, atendendo ao que requereu o

-

Auxiliar Gastão Marques da Silva, da Diretoria do Cadas
tro, do Departamento de Engenharia, resolve, nos têrmos
do art. 257 do Regulamento Geral, conceder-lhe trinta dias
de férias, em face das respectivas informações.

ATÔ N.o 103

O PREFEITO MUNICIPAL DE ttrRíTÍ:BA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo aô que requereu a
Dactilógrafa da Secretaria da Prefeitura, Djanira C. Rõchá,
e tendo e:m yista as respectivas informações, resolve conce
der-lhe trinta dias de férias; de- acôrdo com o art. 257 do
Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1936.

I:

!

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

-;; 1.

INDICE

TO N..O 106
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

no ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Desenhista de 2.a Clase Frec:1erico Sena Calderarí, da Dire
toria do Cadastro do Departamento de Engenharia, e em

face das respectivas informações, resolve conceder-lhe trin
ta dias de férias, nos termos .do art. 257 do Regulamento'
Geral.

Palácio da Prefeitura Municipa:I de CU,rijiba, 'Capital
do Estadô do Paraná, em 31 de dezembro de-,1936:.;'
.( a) Jorge J.. Meisper
Prefeito Municipal
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Aposentando'o funcionário Domingos lferrante .,

..

94

Bittencourt:.

Benato' .,

.. '.-.

tempo
..

..

do Municipio ,.

..

de
.:

..

"

aos funcionários ..

83

Decreto n.o 20 - Contando tempo de serviço do Í\1!1cionário Romário
Decreto n.o 21 - Contando

..

..

..

..

..

..

..

..

..

serviço
. o

..

..

do
..

..

..

..

..

..

funcionário
..

..

95

Vitor

..

96

..

..

..

., •.

96

..

o'

o

,

..

98

Decreto n.o 7  ,.(\lterando o Regulamento Gerál na parte das licenças

82

João

Decreto n.o 19 - Aposentando o operário Pedro Gonçálves da Silva .,

.,

•• çàmentos para <> eierCicio de 1937 ..

82

84

..

.. ' ..

Decreto n.o 36  Nomeando os membros do Conselho de Contribuintes

o.

.,

..

..

..

. o

o'

..

. o

.,

..

119

.. ., ..

99

A. Bley ZOrnig .. .. •. .. .. .. ., .. .. .. •. .. .•

100

DecretO n.O 38':":' Contando tempo de serviço da funcionária Rosemira

á

..

90

Aprovando o orçamento para o calçamento do Largo

•-

•.

Decreto n.o 15 - Abrindo crédito especial para pagwnento de condução
de carnes do Matadouro ..

..

Decreto n.o 35 -=.. Dispondo sobre os trabalhos das Comissões de Lan-

8l

Decreto n.o 16 - Modificando o horári do expediente da Prefeitura

.,

jámin Constant .....'. '..

Decreto n.o 34 - Contando

Decreto n,o 14 - Contando tempo de servço do funcionário João Pe

reira de Macedo .. .. .. .. .. .: .. .. .. .. ....

..

Conselheiro Barradas

Decreto n.o 32

rua

'..

.••

Decreto n.o 31 = Aprovando'

79

.,

o

..

..

çamento da rua Conselheiro 'Barradas . o

78

Decreto n.o 11 - Aposentando o funcionário GodofiedoR. de Assunção

Decreto n.o 13 - Aprqvando

o.

,

DeCreto n.o 30 - Aprovando o'orçamento para' a substituição do cal

Decreto n.o 10 -Alterando o Decreto n.o 2, de 3-1-933 sobre a fabricação do pão ..

gusto Stelfeld ..

Decretô n.o 29- Estabelecendo

Teatro
..

,

Decreto n,o 28'- AprovlUldo o plano para a pavimentação da rua Ben-

as

....

.

• rechal Deodoro .. o o

77

Decl'eto n.o

e

•.

da
'77

matriculas

..

'

Decreto Ii,o 27 - Aprovando o plano para a pavimentação da rua Ma-

.,

bicicletas de 2 operários

..

.,

"

Decreto n.o 26 - Aprovando o plano para.a pavimentação da rua Au-

do..

para
.,

cio Lustosa

75

Decreto noo

Decreto n.o

Decreto 'n.o 25 --.: Aprovando o plano 'para: a pavimentação da rua Iná-

2 - Contando tempo de serviço do funcionário Bernar-

Pereira da Silva .. .. o' .. .. ., .. .. ..

';:9
l'

c,.

.
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Decreto n.ô 39 - Contando. tempo de serviço do funcionário D;. João
o

Decreto .n.o 40. :- Contando tempo de serviço do funcionário Verissimo

...

dos Santos Ferreira .. '0 .. .. .. .. "

.. ..

Decreto n.o 4.1 - Nomeando o Dl'. Davi Carneiro para integrar o Con-

.•

selho de Contribuintes .. .. .. .. .. .. ..

Decreto n.o 42 - Aprovando
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o

plano

para

a

pavimentação

.' Duque d Caxias ... : .. •. .. .. .. .. ..

da

rua

100
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Decreto n,o 43 - Aprovando o plano para a pavimentação da rua Almirante Barroso ..
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..

102

De'creto n,o '44 - Aprovando o orçamento para o calçamento da rua
89

Benjamin Constant ..
Decreto n,o 45  Aprovando

90

.. .

o

plano

Martim 4fonso. ..

..
para
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pavimentaç&o
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..

..

..
da
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..

..
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rua

.. ..

103
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Decreto n.046 - Aprovando o plano para a: pavimentação' da rua Trajano' Reis .. .. .. ., .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Decreto n.o 47 .....; Aprovando o plano para a pavimentação da rua ,Barão de. Antonina
"
"
"

Decreto 'n.o
•
Decreto nP
.. •
Decre n.o

48  Aprovando o planq para a- pavimeI}tação das ruas
._
Desembargad9r Mota e Angelo Sampaio .. .. .. :.
49 - Aprovando o plano para a pavimentação da rua' 13
de Maio
.
50 - Aprovando o plano para a pavimentação da alame
da: Presidente Taunay .. .. .. .. .. .. .. .. '.. ..

Decreto r:. 5 - prov:;mdo o plano para a pavimentação da ruà Silveira Peixoto

.. .. .. .• .. .. .• .. .. .. .•

Decreto n:o 52 - Aprovando o plano para a pavimentação da a do
.
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Decreto n.o 53 - Abrindo crédito para pagamento da representação
aos Vereadore,s
,
"
,
.

Decrefo n.o 54 - Contando tempo - dEi serviço do funcionário Aristides
Costa e Silva .. .. .. .. .. .. .. .. 'C' •• •• •• ••
Decreto ri.055 - Cemtando tempo de serviço do funcionário Bonifácio

de Siqueira .. .. .. .. .. ., .. .. .. .. •• .. .. •.

Ato n.O 16 - Concedendo
104

104
105
106

106
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109
109

Ato n.O
Ato n.O'
Ato n.O

Ato n.O

Ato n.á
Ato n.O
Ato n.O
Aton.o

1 - Suspendendo preventivamente o funcionário
. de Lima;

Fernando
..

2 - Concedendo férias ao funcionário DT. Lafaiete Viana
3. - Exonerando o funcionário Teófilo Moreira Garcez ..

7 - €oncedendo férias ao funcionário Raul Coreia Pinto "

8 - Aprovando o quadro de funcionários do Municipio ..
9 - Nomeando -Delbos Leodoro da Silva para o cargo de
Servente .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Ato n.o

10 -'- Suspendendo- o funcionário Fernando de Lima ..

11 '- Concedendo férias ao funcionário Lourival L. Campos

Ãto n..o

. Flavio, Ribeiro .. .. ., .. " .. .. ., .. .. .. .. .. ..
20 -,.Promovendo o funcionário João Aguida .,
.

Ato n.O

21 - Designando o Guarda Frederico Weiss para Adminis

do

..

trador do Cemitério -Municipal .. .. ., .. .. .. .. ., ,.

125
125
126

go de Guarda Fiscal ., .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

126

-Ato n.o -23 -' Concedendo férias ao funcionário Euclides José da Rosa

126

Ato n.O

24 - SUspendndo o funcionário Albano Cunha

127

Ato n.o

25 - Concedendo nova licença á funcioI!ária Leontina A. B.

"-

de' Proença .. .. ..

.,

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

..

..

.. .. .,

127

Ato n.O

26 - Concedendo férias ao funcionário Lauro Silva ... ,

127

Bento Dias de Grácia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
28 - Côncedendo férias ao funcionário Manlius H. P. de Melo

128

Ato nP
Ato n.o

29 - Concedendo férias ao funcionário João Raul Baulm

129

Ato n.O

30 - Nomeando Almenor Jardim' Silveira para. o cargo de

'Aio n:O "27 - Deixando sem efeito- a licença concedida o funcionário

..

..

.,

..

..

..

..

.'

..

..

..

..

128

129

Aio n.O . 31 - Copcedmdo lioença ao funcionário Carlos Moritz ..

..

130

131

Áto n.o

'35' =-Concedendo licença ao funcionário Antonio da Cunha
..

131

Ato n.o

36 - Concedendo licença ao funcionário Eduardo Ma;chado ..

132

Ato n.o

37 - Suspendendo

", ..

.,

..

132

114

Ato n.O

38 - Concedendo férias ao funcionário José Scuissiato

..

..

133

121

Ato n.O

40' - Concedendo

Ato n,0

41-- Aproveitando Julio Richter Filho para o cargo de 2.°

112
113

Braz ','

14 - Nomeando o Dr.. Si1a,Pioli :para Fiscal de Obras ... ,

123

123

,

,

.,

'

preventivamente

Loureiro de Campos .,

114

122

..

funcionário

130

122

, .. ,

o

34 - Concedendo férias .ao funcionário Romario Martins Jor.

123

'

Suplementar

Ato n.O 22 - Designando o extranumerário Lauro Feijó para o car-

..

..

..

o

funcionário
..

.,

..

..

Lourival

Ato .o 39 - Concedendo frias ao funcionário Argeu Loiola Pinho
Petra ..

121

funcionário Albano

Quadro

Áto n.à

111

12 - Concedendo férias ao funcionário Roger Maravalhas

- .• "-"-' .. ,

19 --: Aproveitando

130

'13 -'-Concedendo licença ao funcionário Bento Dias de Grácia

. -.Cunha

Ato n.o

.,

Ato n,o

15 - Suspendendo preventiamentec o

125

33 - Concedendo licença ao funcionário Euclides José da Rosa

Ato n.O
Ato n.O

18 - Promovendo o funcionário Ddefonso Borba Cordeiro

32 - Concedendo férias ao funcionário Evaldo Weigert ..

6 = Modificando o nome da funcionária Djanira C. Rocha 113

Ato n.O

Ato.n.'?

124

Ato n.O

Ato n.o

112

5'- Concedendo licença á' funcionária Leont A. B. Proença

124

.Ato n.o

111

4 - Exonerando o funcionário João Guilherme Pereira . .

Julio Conceição

17 - Promovendo o funcionário Alvaro de Andrade ... ,

Dªctilôgrafo •.

. ÁTOS de 1936
Ato n.O

férias ao funcionário

Ato n,0

. '.

..

férias
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..

ao
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funcionário
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..
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..

dos
..

..

..

..

Ofi.cial :. :: .. .  .. .. .. .. ,. ,. ., .. .. ..
., ..

134

Ato n.o

43 - Concedendo férias ao funcionário Gumercindo Godoi ,.

165

Ato n.O

44 - Desligando por falecimento a funcionára Emilia Renot

135

"

.,

.. ..

..

funcionário

134

42 - Suspendendo
.

o

134

Ato n.o

.Gos .. ,.

prevep.tivamente

133

Reis

., ..

.. ..

Nelson
..
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Ato n.o

..

136

,Ato n,o . 46 - Collcedendo féria$ ao funcionário Antonio Gomes

136

canté

Ato n.o

•.

..

.,.

..

..

..

•.

..

.,

..

..

..

..

..

47 - Concedendo férias ao funcionário João Fagundes Barboza ','

..

136

Ato P:o, 48 - Concedendo férias, ao funcionário João Schleder Sob.

137

Ato n.o

49 - Suspendendo o funcionário Nelson Gomes ..

137

Ato n,o

50 - Concedendo licença ao funcionário João Raul Baulm

138

Ato n.o 51 - Exonêrando o funcionário Carlos Moritz ., .. .. ..

138

Aton.o

,

Ato n.O
Ato n.O

..

..

52 - Concedendo férias ao funcionário Augusto Marques dos

Santos :

"'

.

139

5:r - Exonerando o Guarda Fiscal Osvaldo Muniz ..
54 - Restituindo ¥encimentos ao funcionário Lourival Loureiro de Campos ..

..

..

..

..

..

..

','

..

..

55 --':'Côncêilendo fêriâs ao funcionáriô Dr. Augusto Beltrão

Ato n.O

56 -Concedendo férias ao funcionário Ildefonso Borba Cordeiro '..

Ato n.O
Ato n.O

., ..

.. ..

..

.. - ..

..

..

.:

..

..

..

.. ..

.,

..
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..

..

.,

.. ..

..
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139
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.,

Macedo

..

..

..

..

..

..

..

..

.,

..

..

..

..

..

..

140

57 - Concedendo férias ao funcionário João Batista Nunes
58 - Deixando sem efito a licença concedida ao funcionário

141

150

Ato n.o

82 --' Nomeando os membros das Comissões de Lançamentos

151

Ato n.O

84 - Concedendo férias ao funcionário José dos Santos ... ,

155

Santos
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..

.,

..

..

.,

..

..

.,

..

..

.,

..

..

..

..

..

Ato n.O 85 - Concedendo licença ao funcionário Inácio Lombardi .,
Ato n.o 86 _ Desligando por falecimento o Snr. Tito Pospissil do qudro
..

..

.,

..

..

..

..

..

.'

..

..

..

.,

..

..

.,

..

..

..

..

..

..

..

.,

.,

..

.,
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Ato n.o

91 _ Designando o funcionário Brazilio Peri Moreira, para o
cargo de Encarregado da Secção de Protocolo, Portaria e
Arquivo

Ato
Ato
Ato
Ato
Ato

..

..

..

..

..

..

.,

..

..

.,

..

..

157
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.,

..

..

142

61 __ Nomeando o extranUJAerário Honório José Bruno

143

Ato n.o
Ato n.O

62 --'" Promovendo o funcionário Reinaldo Mion .. .. ..
63 - Nomeando ó extranumerário Daniel Luiz ., ,. ..

143
143

Ato n.O

64 -'-' Concedendo fêrias ao funcionário Artur Chaves Barros

144

Ato n.O

.65 - Con,cedendo férias ao ,funcionário Inácio Lombardi ..

144

Ato n.o

Ato n.O

66 - 'Nomeàndo o extranumerário Aristides Costa e Silva..
67 - éoncedendo férias ao Dr. Rafael Klier de Assunção .,
68 - Nomeando a Comissão que deverá proceder á avaliação

144
145

Ato n.o 99 _ Concedendo férias ao funcionário Armando Ferreira de

..

..

..

..

145

..

146

Ato n,o

70 __ Concêdendo férias ao funcionário Carmelo Neves

146

Ato n.O

71  Concedendo férias ao funcionário Carlos WeigertFilho

147

Ato n,o

72 - Concedendo

férias
..

.. ..

á

funcionária

.;

., .. ..

Mlétcedes

.. ..

.. ..

Mendes

., ..

..• .,

147

Ato n,o

73 - Concedéndo férias o funcionário Antonio Carlos de Arau.. ., ..

148

Ato n.o
Áto n.o

74 - Concedendo férias ao funcionário Ubaldó Grácia ..
75 -'-o Concedendo ffrias ao funcionário Pedro Scuissiato

148

jo Moritz .. .. ., ..••. ..

.. .. .. ...

., ..

148

158
159

159
159

160

97 - Concedendo férias ao funcionário Ricardo Bigatto .. .,

98 _ Concedendo férias ao funcionário Verissimo dos Santos
Ferreira

Oliveira

69 - Concedendo férias ao' funcionário Raul Costa

Morais .. ..
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Ato n.o 100 _ Concedendo férias ao funcionário Julio Richter Filho
Ato n.o 101 _ Concedendo férias ao funcionário Reinaldo Mion ..

Ato
Ato
Ato
Ato
Ato

n.o
n.o
n.o
n.o
n.o

102
103
104
105
106

_
_
_
_
_

Concedendo férias ao funcionário Alceste Macedo ..
Concedendo férias á funcionária Djanira C. Rocha .. :.
Concedendo férias ao funcionário Odilon Viana de AraUJO
Concedendo férias ao funcionário Gastão Marques da Silva
Concedendo férias ao funcionário Frederico Sena Calderari

..

..

.

---0---

157
158

D.o 92- Nomeando o extranumerário Domingos Barberi ....
n.o 93 _ Concedendo férias ao funcionário Eduardo Neves ..
n.o 94 _ Exnerando o funcionário Almenor Jardim Silveira
n.o 95 _ Concedendo férias ao funcionário João Batista de Brito
n.o 96 _ Concedendo licença ao funcionário Albano Cunha .,

60 - Nomealldo o extranumerário João de Deus Vidal

.. ..

156

Ato n.o 90 - Promovendo . funcionário Angelo Scuissiatto .. ..

89 - Promovendo o funcionário João Aguida ... ,

Ato n,o

do ativo da Uzina "Astra" .. "

155

156

88 - Promovendo o funcionário Alvaro Luiz Picheth

Ato n.O

Ato n.O

Ato n.O

155

.

Ato n.O

59''''': Proniovêhdõ o funciónário Moacir Vitor Pót!er .,

Ato n.O

151

154

Áto n.o 83- Confirmando à suspensão do funcionário Albano Cunha

Ato n.O

Ato n.O

150

81 __ Concedendo férias ao funcionário Augusto Marques dos

141
142

149

Áto n,o

margo

140

149

150

Ato n.o 79 _ Concedendo férias ao funcionário Valdemir Costa Lima
Ato n.o 80 - Concedendo férias ao funcionário Durval França ....

de funcionários

.,

João Raul Í3aulm .. .. .. .. .. .. .. ..

76 - Concedendo licença ao funcionário José Pereles ., .,
77 - Concedendo férias á funcionária Violeta Maranhão ..
Ató n.o 78 _ Concedendo férias ao fullcionárioDr. João Pereira de

Ato n.o 87 _ Concedendo férias ao funcionário Teófilo de Oliveira Ca,..

..

Ato h.o

Perneta ..

I"

Ato n.O
Ato n,o

4 - Nomeando Maximo Di Giorgio para o cargo de Prati-

160
161
161
162
162

162
163
163

163

