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Decretos de ] 939"
--DECRETO N.o 1

o PREFEITO MUNICIPAL DE' CURITIBA, CAPITAL

..

DO ESTADO DO PARANA, considerando que no orçamen
to do exercicio de 1938 não foi consignada a precisa verba
para atender ao pagamento das percentagens estatuidas no
Decreton.o 60 de 18 de abril do rferido ano e Decretos Es
taduais nrs. 56e 7.084, de 11 de janeiro de 1935 e 9 de ju

lho do ano findo; autorizado na fórma das disposições le
gais em vigor, cónformeofício do' Exmo. Sr. Interventor

Federál neste Estado'sob n.o 43 de 24 do córrente mês,
DECRETA:
'l...

(.:

I
•

1

.i

Art. único - Fica .aberto o crédito extraordinário de

Rs. 10:466$000 (dez contos, quatrocentos e sessenta e seis
mil réis), para atender ao pagamento das percentagens aos
funcionários do Depadamento Jurídico, sôbre a cobrança
da Divida Atíva,no .exercicio de 1938, revogadas as dispõ
sições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, .Capital
do Estado do Paraná, em 25 de janeiro de 1939.
(a) J. Moreira Garcez
,
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DECRETO N.o 4

DECRETO N.o 2

O PREFEITO MUNICIPAL. DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, autorizado na fórma das dis
posições legais em vigor, conforme ofício do Exmo. Sr. In
terventor Federal neste Estado, sob n.o 47 de hoje datado,
DECRETA:

Art. único - Fica aberto um crédito suplementar de
250:000$000 (duzentos ,e.cincoenta cont9s de reis) á verba

- Obras Publicas - consignada na alínea F, n.o 12; do or
çamento para 1938; revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em. 25 de janeiro de 1939.
(a) J. Moreira Garcez
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DECRETO N.o 3

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, C1\PITAL
DO ESTADO DO PARANA, autorizadó na fórma das dis
posições legais em vigor, c'onforme oficio do Exmo. Sr. In
terventor Federal neste Estado, sob n.O 47 de hoje datado,
I;}CRETA:

Art. único _. Fica aberto um crédito suplementar de

Vinte'e Cinco Contos de Reis (25:000$000) á verba 16,a 
Serviços Municipais - sub-coIlsignação nP 1. -.1 - letra
E, do orçamento para 1938; revogadas as disposições em
contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 25 de janeiro de 1939.
(a) J. Moreira Garcez

O PREFETO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, considerando que no orça
mento páta o exercicio 'de 1938, não foi consignada a pre
cisa verba para o pagamento efetuado ao Banco Alemão
Transatlantico no valor de quatrocentos contos de réis ..
(400:000$000), autorizado por ofício da Prefeitura sob n.o
112 de 31 de janeiro do referido ano;

eõnsiderando que as boas normas administrativas não
permitem 9 pagamento de qualquer iniportancia sem a do
tação orçamentária que comporte a respectiva despesa;

considerando que para ser encerrado o exercício a fin
dar em 31 do corrente mês faz-se necessário enquadrar to
dos os pagamentos nas verbas em que legalmente figuram

tais despesas; uSaJ;ldo da autoriza,ção do Ex:mo. Sr. Interven
tor Federal expressa em seu ofício n.054 de hoje datado,

DECRETA:
Art. único - Fica aberto o crédito extraordinário no

valor de quatrocentos contas de réis (400:000$000) para
atender ao pagamento efetuado ao Banco Alemão Trans

atlantico, em :31 de janeiro de 1938, conforme ofício do Pre
feito sob n.o 112 da mesma data; revogadas as disposições
em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 28 de janeiro de 1939.
(a) J. Moreka Garcez
DECRETO N.o 5

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, tendo conhecimento que no
orçamento para ó exercicio de 1938 não foi consignada a

r

-6-

respectiva verba para: atender ao abatimento de 5% sôbre
impostos para os contrihIÚI!t que pagaram as suas tribu
tações Çlntecipadament, gozando assim dos favores conce
didos pelo art. 3.° do Decreto n.o 56 de27 de agôsto de 1937,
. em harmonia com as disposições permanentes da Lei n.o

602 de 12 de de2íembro de 1921;
considerando que para efetivar o citado dispositivo le

gal faz-se necessária a abertura de c:r:édito pelo qual se pro

cesse, esse -abatimenfo, em ordem a regula:rizar a contabili
dade do Tesour; usando da autorização expres em ofício

do Exmo. Sr. Interventor Federal sob n.O 54 de hoje datado,
DECRET A:

Art único - Fica aherto um crédito extraord.inário no
valor de cincoenta 'e três contos, quatrocentos e quarenta e.
dois mil e quatrocentos reis (53:442$400) para atender ao

..

abatimento- de impostos pagos antecipadamente fio exercí

cio de 1938; revogads as disposições em, contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de 'Curitiba,' Capital
do Estado do Paraná, em 28 de janeiro de 1939.

.

(.

•

(a) J. Moreira Garcez

cop;sidxando-que á falta da prec.isa dotação para tais
pagamentos dequilibra. a previsão orça.mentária e, conse
.quentemente, perturba a regularidade que deve ser man

t\da na administração, em ordem a enquadrar a despesa nas
possibilidades da receita;

considerando que a contabilidade do Tesouro consti
tue padrão que orienta a atuação elo administrador e, por

isso mesmo, deve ser fiél, clara e. precisa;

considerando que _ qualquer pagamento não autorizado

por dotação éxpressa, consignando a respectiva verba, in
fringe os preceitos que devem ser rigorosamente observados
péla administração; usando da autorização contida no ofício
n.O 54 do Exmo. Sr. Interventor Federal, datado de 28 do
corrente,

DECRETA:

Art. único - Fica aberto o crédito extraordinário de"

quinhentos e quarenta e cinco contos, oitocentos e três mil
e seiscentos réis (545:803$600) para atender no exercício

de 1938, ao págamento de contas que não foram liquidadas

no exercício de 1937 e que se acham relacionadas no res
pectivo balanço, sob o título CONTAS A PAGAR; revoga
das as disposições em contrário .
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do
Estado do Paraná, em 30 de janeiro de 1939.
(a) J. Moreira Garcez .

D:ECRTO N.O 6

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTÀDO DO PARANA, tendo verificado que no exer

cício de 1938 foram pagas diversas contas provenientes de

exercícios anteriores, rélacionàdás sob o titulo CQNTAS A

PAGAR, e cuja importancia não fôra computada no orçá
mento que ficou onera.do com essa despesa;

I

I.>ECRETO N.o 7

O PREFEITO lVrUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO- ESTADO DO PARA.NA, considerando que em conse

q"llencia da resoluão tomada erp, reunião da Comissão Mix
ta, constituida de delegados do Governo do Estado e da As-

-ssociação Comercial do Paraná, sob a presidencia do então
Comandante desta .5.a Região Militar, realisada em 13 de
junho de 1937, ficou o Municipio obrigado a restituir o pro

duto do Imposto de Licença tributado nos exercícios de ...
1936 e 1937;

considerando que no orçamento para o exercício de
1938 não foi consignada a necessária verba para atender ao
pagamento dessa restituição;

.Jf
I

".'

.

considerando que em observancia aos dispositivos le
.gais nenhuma despesá pode ser efetuada sem a dotação da

I

verba respectiva; usando da autorização con,tida no ofício

n,o 54 dó Exmo. Sr. Interventor Federal, datado de 28 do
corrente,

Art. único - Fica aberto o crédito extraordinário de

para

atender no exercício de 1938 ao pagamento das restituições

00 Imposto de Licença referentes aos anos de 1936 e +937;

•

I

revogadas as disposições em contrário .

Palácio da 'Prefeitura Municipál de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 30 de janeiro de 1939.
(a) J. Moreira Garcéz

i
I

Art, 1.0 - Os prédios que estiverem fóra do padrão a
que se referem as Leis nrs. 480 de 27 de Abril de 1917 e 630
de .2 de. Maio de-1924 e Decretos nrs, 29 de 14 de Julho de
1934 e 81 de 6 de Julho de1938, não podrão ser beneficia
dos com quaisquer obras de reparos oU refórmas sem que
os mesmos sejam adaptados ao tipo de edificação e mais
condições determinados nas referidas Leis e Decretos e ou
tras prescrições do Codigo de Posturas.

Art. 2.° - A infração do disposto no Art. 1.0, dará lo
gar á demolição da obra executada, correndo as respectivas
despezas por conta do proprietário do prédio.

Art. 3.° _. No caso de qualquer tolrancia do Depar

DECRETA:

duzentos e cincoenta contos de réis (250:000$000)

DECRETA:

DECRETO-LEI N.o 8

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, no intuito de evitar a reprodu
ção de abusos cuja prática atelita contra a estética da. Ci
dade,

tamento técnico Municipal em permitir a ,execução de obras
que contrariem as disposições do presente Decreto, implica
na responsabilidade do funcionário que contribuir para a

infração, sendo-lhe aplicadas as penalidades cominadas no

Regulamento Geral da Prefeitura.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado 40 Paraná, em 5 de abril de 1939.
(a) J. Moreira Garcez

DECRETO N.o 9
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo a solicitação cons

tante. do ofíéÍo da Chefia de Polícia do Estado sob n.o 1462
de 31 dê marÇo proximo findo,

10-

-11,

DECRETA:

Art. único - E' cassado e fiça.. de nenhum efeito, os

termos do art. 130, n.o 3, .do Código de Posturas, o alvará

de licença expedido em 20 de julho de 1938 em favor de Es
tanislau Jaruga, para abertura de botequim á rua 5 de Maio
n. ° 1380, nesta Cidade; revogadas as disposições em con
• 1

trário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 10 de abril de 1939.

t.

(a') .J.' Moreira Garcez

;;

l

",'

I

.

O PREFEITO MUNICIPAL pE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pela
Congregação de Nossa Senhora de Sion, em petições nrS.
1083 e 1523 de 22 de março e 4 de maio do corrente ano,

respectivamente, e em face da autorização contida no ofício

sob n.o 218 do Exmo. Sr. Interventor Federal neste Estado,
com data de hoje,

DECRETA:
1

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 9 de maio de 1939 .
(a) J. Moreira Garcez

DECRETO N.o 11

Dj!;CRETO N.o 10

I'

'-l

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

DO ESTADO DO PARANA,

,

l'

tes ou por sorteio entre seis nomes, dos quais três serão in
dicados pelo Prefeito.

O PREFEITO 'MUNICIPAL DE CURITmA, CAPITAL

 ,.

..

ráfixado pOr peritos, designados um pela Prefeitura, outro
pela Concessionária e um terceiro por acôrdo entre as par

Art. 1.0 - Fica prorrogado por _seis meses, mediante

termo a ser lavrado nesta Prefeitura, o prazo fixado no art.

DECRETA:

Art. único - Fica aprovado o plano tipo de Avenida
....,---:: organizado pela Diretoria de Obras e Viação e rubricado
pelo Prefeito a ser empregado nas obras de pavimentação
das Avenidas Sete áe Setembro prolongamento, além da
rua Coronel Dulciidio e Aveida Ivaí em toda sua extensão;
revogadas as disposições em contrário.
Palácio da Pre£eitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado QO Paraná, em 31 de maiQ de 1939.
(a) J. Moreira Garcez

2.° do Decreto n. 90 de 21 de Setembro de 1938.
Art. 2.° - No caso da Congregação de Nossa Senhora
de Sion por motivo imperioso, devidamente justificado, ou
por conveniencia do financiamento da construção do col

gio que prete:o.de edificar nestaÇa,pital resolver adquirir o
terreno cujo dominio 4il lhe foi concedido nas condi.ções
expressas no Decreto referid"o, art. ;1.0, o preço da venda se-

DECRETO N.o 12

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTAPO pO PARANA,

DECRETA:

Art. único '- Fica aprovadQ o novo plano para a pavi
mentação e retific<l,ção da r\J,a Francisco:Rocha, de acôrdo

-12-
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com o projeto elaborado pela ,Diretoria de Obras e Viação
do Departamento de Engenharia, nesta data rubricado pe

considerando que tão notável técnico e seu insigne ir
mão Dr. André Pereira Rebouças muito dignificaram a En
genharia Brasileira e exaltaram a riqueza do Sólo Patrio
com os seus valiosos estudos, projétos e realizações do mais
destacado interesse Nacional, como af4'mam os sus magis
trais trabalhos, entre os quais diversos procedidos neste Es
tado, ,e especialmente em a nossa Capital, o que é público

lo Prefeito e cujas obras estão orçadas em .219:553$000; re
vogadas as disposições em contrário.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de Il1aio de 1939.
(a) J. Moreira Garcez
,

.

I

DECRETO No 13
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO 1)0 PARANA, atendendo as proposições da

Chefia de Polícia do Estado, contidas em seus oficios sob
nrs. 2523 e 2531, de 26e 27 de maio proximo fiftdo,
DECRETA:

Art; único - Ficam cassados para todos os efeitos, nos
têrmos do art. 130, n.o 3, do Código de Posturas, os alvarás
de licençà expedidos em favor de Maria, Silva e Henrique

e notório;

considerando que por tão marcantes cr;edenciais é so
bremodo justa a proposição formulada pela Comissão de

Revisão da Nomenclatura das Vias Públicas da Cidade,
DECRETA:

Art. único - A atual rua Bandeirantes passa a ser de
nominada "Engenheiros Rebouças"; revogadas as disposi
ções em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 13 de junho de 1939.

Buschmohle, em 24 de julho de 1934 e 14 de agôsto de 1936,
respectivamente, pata abertura de botequins, nesta Capi

(a) J. Moreira Garcez

tal; revogadas as disposições em contrário.

,

Palácio da PrefeÍtura Muriicipal de Curitiba', Capital

do Estado do Paraná, em 6 de junho de 1939.
(a) J. Moreira Garcez

DECRETO N.o 14

O PREFEITO MlJ;NICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, associando-se ás homenagens
tributadas a memória do Dr. :Antonio Pereira Rebouças, no
dia do centenário do seu nascimento, hoje comemorado; e

DECRETO N.o 15

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, no proposito de melhor zelar
pela higiene dás habitações conjugada com a estética da Ci
dade,
DECRETA:

Art. 1.0 - Nos edifícios que se acham enquadrados nas
restrições do Decreto Lei n.o 8 de 5 de abril do corrente ano
e cujos instalações de agua e esgotos não obedeçam ás pres-

\

,--

I
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I
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anuais àe seis contos, nove"centos e sessenta e nove mil e
seiscentos réis (Rso 6:969$600), de acôrdo com o calculo do
Departamento de Fazenda.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de julho de 1939 o
(a) J. Moreira Garcez

cio, constituida nos termos da deliberação do Exmo. Sr. In
terventor Federal neste Estado, em observancia á recomen'"
dação do Exmo. Sr. Ministro da Justiça, como medida de
emergencia, em ordem a acautelar o interesse da população

contra altas menos justificaveis noS' preços de artigos de
consumo, pretendidas sob pretexto da situação _mundial re
sultte "do . conflito Europeu,
DECRETA:

...

QECRETO N.o 19

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO"ESTADO DO PARANA, no sentido de regularizar a
concessão de licença par,a a execução de obras,
DECRET'A:
Art. único - A alinea 2.a do artigo 5.0 do Decreto n.o
27 de 13 de agôsto de 1935 -fica assim redigida: "Os servi
ços de pintura, limpeza, concertos e pequenas reparações no
interior ou exterior dos edifícios, desde que não alterem a
construção em parte essencial, inclusive os pisos, não de

pendam de andaimes e tapuines e pem modifiquem a planta
aprovada pela Prefeitura; revogadas as disposições em con
trário.

Art. LO,=- Fica aprovada a seguinte tabéla, que vigo
rará a partir de 18 do corrente, até ulterior deliberação, pa

ra OS preços dos generos d,e primeira necessidade, vendidos
a varejo, nó Municipio desta Capital:
Açucar mascavinho - kg. ., . o o' • o o' o'
Açucar mascavo  kg. .. ., "
.. . o •• ••
Açucar moido- kg. .. .. ..
,. , ....
Açucar Perola - kg. .. .. .,
_"
..
Açucat refinado'--:- kg. .. .. .. o' ., o' ••
Arroz "blue-rose" classe "A" - kg. .. ..
Arroz "blue-rose" classe "B" - kg. .. ..
Arroz catete de 1.a - kg.. , "
., .,
Arroz catete de 2.a - kg. .. .. .. ..
Arroz creoulo de '1.a - kg. .. . ...
Arróz creoulo de 2.a -kg. .. ., ..
Azeite nacional - lata de 1 kg. ., ..

Azeiteextrangeiro - lata de 1 kg. .. .. ..

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 3 de agôsto de 1939.
(a) J. Moreira Garcez

DECRETO N.o 20

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tornando conhecimento da re
solução da Comissão de Tabelamento de Artigos de Comér-

Alcool - garrafa ..

..

..

....

__

__

••

Bacalháu sem espinha - kg.
Banha a granél - kg. ., ..
Batata inglezá - kg. ., ..
Carne vel'de de l.a - kg. ..
Carne verde de 2.a - kg .. ,
Camarão - kg. .. .. .. ..
Café em grão, de l.a - kg
Café em grão, de 2. a - kg.
Café moido - kg. "
.. ..
Carvão - pc. .. .. .. .. ..
Cebola - kg. .. ..

..
.-

..

..
.
. -.

..

..

..

..
.
.. .. ..
.. .. ..
.. .. .,
"
.. ..

.,

de

..

..

Farinha de trigo de 1.a - kg. .. ., .. .. o'

$900 a
$700 a

i$200 a

1$400 a
1$300 a

de
de
de
de
de
de
de
de
de

1$100
1$000
$800
$900
$700
2$800
12$000

a
â
a
a
a
a
a

de
de
de
de
de
de

2$000
5$000
5$500
9$000
3$000
$600

a
a
a
a
a
a

de
de
de
de

2$000
1$500
1$400
2$800

a
a
a
a

de
de

1$800 a
1$000 a

.• ..

Alho - kg. .. .. .. .. .. .. . o •• •• ••
Bacalhau comlpll - kg. .. .. .. .. ..
Bacalhau especial -.kg. .. . o :. • o

.. .. .,
"
.. ..
. o •• • o
"
.. ..

de
de
de

1$200 a

1$000
$800
1$300
1$500

1$400

1$300
1$200
1$100
$900
1$000
$800
3$300
13$000
1$500
2$200
5$500
6$000
10$000
3$400
$700
2$200
2$000
2$500

1$600'
1$500
3$000
$200
2$000
1$100

f':'.,

-

-18. .,......

Farinha de trigp- .de 2.a_ kg.

Fa:nha de trigo de 3.a - kg.

"

..

.,

-19 -de
de
de
de
de
de
de
de
de
de'

..

Farinha de fubá .de I,a - kg. :: :: .:: ::

Farilma de .fubá 2.a ..... kg
Farinha de centeio' - kg" :.. :.' .. .. ... ..

Farilha de milhõ de l.a _ kg. .... :.: .. ..

Farnha de milho d 2.a _ kg. .. .. .. ..

FFarinhanha de inandioça._ kg... "
ar

Feijão

suruí - kg

-

k

.

.

..

..

g. "
"
"
"
"
Fosforos. - pc. .. "
.. ..
Galinha - k

..

"

. o

..

"

.. ..

..

..

..

..

••

"

"

o.

..0
"
"

o o

.o

Gazolina  11trO .... • o .. .. .. .. .. ..

de

Gazolina em tambr ''':''' 'Útr . o • o • o • o "

Leite .,cond€nsad - lata

Leite fresco: - gf, "

.o

..... . - ..

• o • o••• :

Lenha picada -'- milheiro

Linguiça - kg. . o •• "

Macarrão comum - kg

.

o.

"

o o

o o

:: :: :: "
.

"

o.

de

•• • o

'de

"

• o

o o

.o

oo

oo

o •o

••

"

..

..

Massa de tomate do E;to' __o kg'

Manteiga comum _ kg

d.

de

l\1anteiga de nata doce '-':": kg" .. .. .. _: ..  o

Milho - k,

O

.

.

g.... .. .. "

..

..

..

.. . o .. o ,. .. •• o ' ••••' .. de

pyosd- duzla .. .. .. .. .. ..... .. .. '
ao

ddee

e 65 grs. o o •• • o •• • o o' ••

o

Peixe em posta - kg

..

.de

"'_

:: .::

Queijo comum - kg. .. .. .. o' o, •• • o
Querozene - litro .
SabãocomÚIn de l.ã' -.:.' da ..

., ....

oo

Sabão comum de 2.a - pedaÇO

.'.

. o

Sal refinado - se. de 1 kg

Sal moido - kg. ..

Sapolio de l.a
Sapollo de Zoa

..

..

.. ..

..

'.0

.. ..

.
..

..
..

..

..

..:: .: :':
..
..

Vela de estearina - pc. de 10 velas .
g

..

. o :.
..

..

.

o o o o •• o "••• o •

1$100
$900
$600
$600
$800

$900

$600
$450
$700
1$400
1$000
$700
$800
1$000
1$800
3$500

a
a
a
a
a

2$500 a

1$500
1$400
2$500
$600
18$000
3$500

2$400 a
:3$000
1$4000
4$500
7$000
9$000

a
a
a
a
a
$300 a
1$500 a

3$000 a

de

1$400 a

1$50(}

5$000
8$000
10$000
$400
1$600
$100

6$000 a
a
a
a
a
a

$800
$600
1$30(}
$45()
$50(}

de
de
• de

1$600
4$OO{)
1$500
3$200

à
a
a
a

.1$800
4$500
.'1$600
3$600

$400

te VlSIvel pelos interessados. & "

. Art. 3:° - A infração de quàlquet: dispositivo dos arti.g anteriores dará logar a punição cominada nas Leis em

Art. 4.° - Revoganrse as dispoi?ições em contrário.

 ......
_---....._-------

DECRETO N.o 21

'0 PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo as proposições da
Chefia de Policia do Estado, contidas em seu ofício sob n.o
3.709 de 11 de agôsto p. findo,
DECRETA:

.Art. único - Fica cassado, para todos oS efeitos, nos

contrário.

7$000

.'

----

1$50(}

f Art. 2.° - A taela constante do artigo 1.0 deverá ser
a IX?a nos estabelecImentos' comerciais em logar facilmen-

VIgor.

(a) J. Moreira Garcez

4$000

$700
'$500
1$200
$400
$400

$300 a

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Captal
do Estado, do Paraná, em 16 de setembro de 1939.

têrmos do art. 130, n.O 3, do Código de Posturas, o alvará
de licença expeçlido em favor de Francisco Netnitz, em 19
de janeiro de 1931, para abertura de uma casa' de artigos
para fumantes, nesta. Capital; revogadas as disposições em

de
de
de
de
de

Talharin - k
o' o' o. o o o o o o o o •• o 00 o
de
Toucinho - f' o o • o •• o o o o • o o. ;. • •• ,... •• de
g
.

Xarque - k

1$000

$400 a
$600 a

de

de

..

$900 .a
$850 a
$500 a

.

Palácio da Prefeítura Municipal de Curitiba, Capital
do .Estado do Paraná, em 26 de setembro de 1939.

(a) J. Moreira Garcez

DECRET01N.o 22

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo as proposições da
Chefia de Polícia do Estado, contidas em seu ofício sob n.o
3.584 de 28 de julho último,
DECRETA:

Art único - Ficam cassados para todos os efeitos, nos
têrmos do art. 130, n.o 3, do Código de Posturas, os alvarás

•

'O ..
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dê licença expedIdos, em favor de André !?olícastro e Leo
nel dos Martwes e Domiciano Serrato, em 10 de Maio' de
1932, e 6 e Maio_ e 1933, .respectivamente, para ahertu

ra e_ agencIas de loterias, nesta Capital; revogadas as dis

posIçoesem contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba Capital
do Estado do Paraná, em 26âe setembro de 1939.'
(a) J.Moreira Garcez

DECRETO N. o 23

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL

DO ESTADO DO 'PARANA,

apreciando devidamente as

alegãçÓe.s frmu1adas por diversos comerciantes que se di

zem pr:JuIcados Com a penrianencia dos preÇos fixados pe

la ComIsso de Tabelamento, visto já se acharem esgotados'
os. respectIvos estoques relacionados, comissão essa consti

tUlda dos Snrs, I?r. Angelo Lopes, Secretário de Estado dos
Negócios de Obràs Públicas, Viação e Agricultura acumu
lando a Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda I

ú.stria e Comércio, Capitão Feriiând.o Flores Chefe de' Po
lICIa, Dr. Luiz Campos Melo, Diretor Geral do Departamen
t de Saúde: Dr. Rivadavia Macedo, Presidente da Associa
ça ComecIaI do Paraná, -Dr. José Luiz Guerra Rego, Srs.
l"1ste BItencourt e Osmario Zilli, comerciantes sób a Pre-

sIdencIa do Prefeito Municipal;

'.

conslderdo que o tabelamento fôra feito em carater
de em:reca', para tender ás recomendações' expedidas
pelo MIlllsterlO da JustIça e em harmonia com a deliberação

do xmo. S!. Interventor Federal neste Estado, até que no

vs mstruçoe;; fossem aduzidas em ordem a bem- acautelar

o mteresse publico;

-.

considerando qUê estão 'sendo aguardadas taiS instru
ções, imprêscindiveiS parac o estabelecimento definitivo dãs
precisas hases que deverão orientar a desejada revisão, em
face da flutuação que se tenha verificado nos preços das
mercadorias posteriormente adquiridas;
considerando que seria iniquo e anti-economlCo bene
ficiar o consumidor sem aten.der aos interesses de outrem,
notadamente do produtor, fator decisivo no custo das utili
dades, como. inequivocamente proclama o Poder Público
prestando-lhe contínua e eficiente assistencia de amparo e
fomento;
considerando que por isso a tahela que eventualmente
se acha em vigor merece estudo comparativo de forma a se
rem sempre conjugados os interesses em causa;

corisiderando que os elevados

propositos que anima

ram a comissão que com tão marcante devotamento se em
penhou por melhor servir á causa publica, especialmente á
coletividade curitibana, em -momento que se fazia. sentir
alarmante ameaça de. elevação desmedida nos preços dos ge
ne,ros de primeira necessidade, outros não foram sinãO os
de observar, como realmente se verificou, a mais rigorosa

equidade no tabelamento estabelecido medimte os elemen
tos que o comércio, com louvavel presteza forneceu;

considerando que em face do exposto é imperiosa a or
ganização de novos moldes-para a regularização dos preços
de venda das mercadorias, e, consequentemente, não seria
razoavel prolongar por mais tempo os efeitos da tabela em
vigor,

DECRET A:

Art. único - A partir de 1.0 de outubro, proximo vin
douro, até ulterior deliberação, fica sustada a observancia
.das disposições -contidas no Decreto n.o 20 de 16 de setem
bro hôje findo.



I

23'-

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba Capital

do Estado do Paraná,  30 de setembro de 1939.'
(a)J". Moreira Garcez

DECRETO N.o 24

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL

D9 STADO.l?O P.t}.RANA, atendendo âs, proosiçõ da

ChefIa de PolicIa do Estado, contidas ern seu oficio sob n.°

4.628 de 28 de setembro proximo findo,

DKCRETA:

Art. único - Ficam cassados para todos os efeitos nos

têrmos do art. 130, n.O 3, do Codigo de Posturas os alarás

de licença expedidos em favor de Mathiàs Kozie e Antonio
Sntos, em 10 de maio,de 1932 e 29 de abril d 1933, respe-

ctIvamente para- venda de revistas e negócio de secos e mo

lhados, nesta Capital; revogadas as disposições em contrário.
Palácio daPreitura Municipal de Curitba, Capital
do Estado do Parana, em 4 de outubro de 1939 .
( J. Moreira Garcez

DECRETO N.o 25

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA,. CAPITAL

DO ES!ADO DO PARANA, com o objetivo de regularizar

os serviços de lançamentos das tributações do Municipio,
DECRETA:

. Art. 1.° - Ô l.ançamentoe escrituração das tributações
feitas em conformIdade'com a legislação vigente, deverão

ter início na primeira quinzena de outubro e serão concluí

dos até o dia 15 de dezembro.

Art. 2.° - As comissões de lançamento e de eséritura
ção serão constituidas por {uncionários unicipais designa
dos por Ato do Prefeito e -desempenharão as suas atribui
ções sem prejuízo do expediente normal a Prefeitur.

Art. 3.° -' Todos os- avisos de lançamentos :serão nu
merados em ordem cresoente com caracteres impressos, nas
três vias, 'sendo os mesmos entregues ás comissões pelo De

partamento de Fazenda, que lavrará os respectivos' têrmos
de abertura e encerramento.

Art. 4.° - Os lançamentos serão feitos em três vias, de
vendo a primeira ser entregue ao contribuinte ou seu repre
sentante, devidamente :ero,tocolada; a segunda ao Departa
mento de Fazenda, ficando a terceira em poder das comis
sões para documentação e informação dos recursos porventura interpostos.
.
.
Art. 5.° - A"<f, comissões deverão deixar na terceira vía

do lançamento claramente especificado os elementos em que
basearam a importancia da tributação, tais 'como o valôr lo
cativo para o imposto predial, comprimento de ffentês pa
ra terl1enos sem edificações, casas sem platibanda ou em
ruínas, frentes não regularmente muradas, guias sem pas
seio e taxa de calçamento, capital ou estoque para o imposto
de licença e nafureza de habitação para taxa de limpeza
particular.
,
Art. 6.° - Os talões não deverão çonter emendas ou
;rasuras, sendo preenchidos com algarismos claros e com a
assinatura da comissão; bem legível;
 único - No caso de correções imprescindíveis serão

feitas as devidas ressalvas com a assinatura da comissão.
Art. 7.° -' Sob nenhum pretexto, poderão ser destaca
das fôlhas dos talões não aproveitados em avisos; no caso,

'F

,

1
I
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-porém, de equívoco OU outro motivo de que resulte O' não,
aproveitamento, de alguma fôlha será a mesma conservada
no talão com a declaração do cancelamento, o que constará

expressamente no têrmo de encerramento do. talonári'o, es
pecificando as fôlhas inutilizadas.
Art. 8.° - As comissões deverão diariamente apresen

tar a relação das tributações lançadas, para a devida escri
turação.
.

A.r!. 9.° - A escrituração' será feita em livro próprio,
com colunas especificando o numero do aviso, data e impor
tancia do lançamento, nome do contribuinte, localização,
pagamentos efêtUados nos respectivos prazos, total pago

dUranteõ exerdéio, débito que porventura passe para a Di
vida Atíva e outros elementos necessários para contêr as al

te'rações que possam ser feitas.
.-

Art. 10:° - As comissões trabalharão sob a. orientação

do Departamento de Fazenda que superintenderá o serviço
em todas as suas fases.

Art. 11.° - Os'Chefes de Serviço mais graduados, quê
fizerem parte das comissões dirigirão os trabalhos de lan
çamento e :respectiva escrituração. '

Art. 12.° - As coi.ssões constituídas nos têrmos do
presente Decreto perceberão a gratificação especial fixada
em Lei Orçamentária, distribuida entre os seus membros
lançadores e escriturários, em partes iguais,excéto os res
pectivos Chefes de Serviço.
Art. 13.° - Revógam-se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura MUnicipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 10 de outubro de 1939.
(a) fJ. Moreira Garcez
'!-.

DECRETO N.o 26

1

•

O PREFEITO MÜNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PAItANA, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei:

DECRETA:

Art. 1.0 - Os lançamentos pára o exercício de 1940,

serão feitos pelas Comissões nomeadas por Ato n.o 89, des

ta data, as quais observárão em seu trabalho as prescrições
legais em vigôr.

Art. 2.° - A cobrança' dos impostos e taxas será feita
em quatro préstàções, da seguinte forma:
Em janeiro, abril, julho e outubro:

Imposto de Publicidade, de Áferição de Pesos e Medidas,
sôbrefrentes não edüicadas, casas sem platibanda ou em
ruinas, frentes não regularmente muradas e guias sem pas
seio, taxa de calçamento e de limpeza 'particular.-

Em fevereirQ, maio, agôsto e novembro:
Imposto Predial

Em março, 'junho, setembro e dezembro:
Imposto Suburbano ede Licença
Em janeiro

Matricula de Veículos e tração automatica
Em fevereiro:

Matricula e marcação de .veículos de tração animal
Art; 3.° - O contribuinte que liquidar antecipadamen
te, isto é, no prazo da primeira prestação, as quatro presta

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

-.J
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 único - Os tributos da importancié\ inferior a 40$000

tos atribuidos aos respectivos têrtnos lavrados no Departa

deverão ser pagos em duas prestações, nos mêses de janei
ro e julho, para os impostos e taxas pagaveis nessas épocas,

Palácio da Prefeitura Municipal de. Curitiba, Capitãl

e em fevereiro e agôsto para o imposto Predial e em março
e setembro para o imposto suburbano.

Art. 4.° - Dos lançamentos feitos cáberá aos interes
sados o direito de reclamar verbalmente ao Departamento
de Fazenda, dentro em oito. dias da data do recebimento do
aviso e o de recorrer por escríto ao Prefeito dentro de 10
dias, contados da solução dada pelo mesmo Departamento.
Art. 5.°'- Revógam-'se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiha, Capital
do Estado do Paraná, em 10 de outubro de 1939.
"

(a) J. Moreira Garcez

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista a <comunÍC'ação
da Congregação de Nossa Senhora ,de Sion, datada. de 14 do

corrente e protocolada sob n.o 1.033, declarando que em,
.'

i
ri

do Estado do Paraná, em 18 de outubro de 1939.
(a) 'iJ". Moreira ,Garcez

, DECRETO N.O ,28

O PREFÉITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAl.
DO ESTADO DOPARANA, cOI).siderando que a retificação

do corrego Bigorrilho, no trecho compreendido entre as ala

medas D.a Isabel e Augusto Stell£eld é de real convenien
cia, no só porqu,e melhora as c<;mdições d.e vasão desse cur
so dagua, que ali 'ªpresenta exagerado desenvolvimento, co
mo SIpeciq.lmente reduz de' mqito o cuto das obras s:lue se

l

I

I



sendo pavimentados;

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

•

-;

mento Jurídico da Prefeitura.

fazem necessári?p para as travessias em pontes nessa ulti
ma alameda e rua Visconde do Rio Bl'anco, cl,ljos lei estão

DCRETO N.o 27

\ '

virtude de nã ser possivel cumprir o disposto nos têrmos
assinados em 26 de dezembro de 1938 e 16 de maio ,de 1939,
desiste da concessão do terreno que o Municipio destinou
á edificação de urncolégio de educação feminina, sito á Vila
S. Vicente de Paulo,
DECRETA:
Art. único - Ficam revogados para todos os efeitos os
Decretos nrs. 90 .de21 de setembro de 1938 e 10 de 9 de
maio do corrente ano, cessando, portanto, quaisquer diret•
#

considerando que a construção de dois pontilhões e a

cobertura do aludido corrego no atual trecho ao longo da

mesma rua Visconde do 'Rio Branco, antes projetádos, seria
sobremodo oneroso para0 Municipio,

DECRETA:

Art. 1.0 _' Ficam desapropriados, mediante entendi

mento amigavel com os respectivos proprietarios, pelo pre

ço global de Quarenta e Três Contos de Réis (43:000$000),
os lotes nrs. 61 e 62 da planta Xavier de Miranda, com 44
metros de frente para á alameda Augusto Stell£eld e 60 me
tros para a rua Visconde do Rio Bra!1co, de propriedade de

herdeiros do Dr. Manoel Antonio Lustosa Carrão e j)ua mu-

I

l.

I
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lher; nr. 12 de planta Barcik, com 13 mts.de irenteparÇl, a
alameda D.a Isabel, antes pertencente .ao Sr. Henrique Za

non e sua mulher e parte.Çlo lote G2 do livro de croquis n.o

O PREFEITO MUNICIPAL DE CUITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO l'ARANA, autorizado na fórma das dis

12, com 21,67 metro de frente para a rua Prudente de Mo
rais e 9,80 metros para a alameda D.a Isabel, de proprieda

posições legais erp. vigor, na conformidade do n.O 1 do art.
12 do Decreto Lei Federal h.o 1202 de 8 de abril de 1939 e
de acôrdo com a aprovação do Departamento Administra
tivo do Estado,
DECRETA:

de do Sr. Tte. Salustiano Francisco de Oliveira e sua mu
lher, em cujos terrenos será locado o novo. leito do CO!lTego

Bigorrilho.

ij


•

,

•

ri
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Art. 2.° - O pagamento das despesas decorrentes da
desapropriação determinada no art. 1.° será efetuado com

Art. único - Fica aberto o crédito suplementar de qui

os recursos do Emprestimo a que se refere a Lei n.o 24 de

nhentos contos de réis (500:000$000) á verba 14.a "Obras
Publicas", do orçamento vigente; revogadas as disposições

res á pavimentação da alameda Augusto Stellgeld e da rua

em contrário.

Art. 3.° - Uma vez executados os serviços de retifica
ção e as obras de passagens do cruzamento das alameda e
rua- referidas no art anterior, os terrenos desapropriados'
nos têrmos do presente Decreto, serão vendido:;; mediante

do Estado do Paraná, em 6 de novembro de 1939 .

24 de junho de 1936, visto tratar-se de obras complementa

Visconde do Rio Branco .

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capitall

(à) J. Moreira Garcez
,

concurrencia publica, revertendo o produto dá venda a cré

dito da "Conta de Emprestimo de Pavimentação", e assim

DECRETO N.o 30

reincorporado aos recursos da mesma Conta.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, consderandoque por conve
niencia do serviço, foi creado mais' um logar de fiscal de

S' único -- Em consequencia dessa reposição, a impor

tancia empregada na desapropriação em causa não será
computada na taxa de melhoria ,estabelecida na Lei n,.o 25

,

r
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DECRETO N.Q 29

de 24 de junho de 1936.

energia eletrica, cujas despesas correm por conta da Cia.

Fôrça e Luz do 'Paraná que para isso faz o respectivo depo

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

sito no Tesouro desta l?refeitura, sem onus, portanto, para

o Municipio;

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado .do Paraná, em 19 de outubro de 1939.

considerando que, em consequencia, a verba consigna
da no orçamento vigente é insuficiente para atender aos pa
gamentos devidos;

(ª) J...Moreir Ga!'ç

usando das atribuições legais em vigor, na conformi
dade do n.o 1 do art. 12 do Dec.réto Lei Federal n.o 1202 de

\;;;"o",;,

I

I
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i
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8 de abril de 1939 e de acôrdo com a aprovação do Depar

•

tamento Administrativo do Estado.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo 'ao requerido pela
Sociedade Moinho ParanaenseLimitada, em petição sob n.o

DECRET A.:

Art. único - Fica aberto o credito supleme:p,tar de
três contos e duzentos mil réis (3:200$000) á verba 16.a _

1371 de 18 de abril último;

"Serviços Municipais" - sub-consignação n.o 1 letra h; re

constderando que a mesma Sociedade pretende explo
rar em Curitiba, com capital de três mil côntos de réis, a

vogadas as disposições em contrário ..

Palácio da PrefeÍtura Municipal de Curitiba, Capital
do, Estado do Paraná, em 6 de novembro de 1939.

moagem de trigo-de produção paranaense, o que, por cérto,
contribuirá para o progresso da Cidade;
•

(a) J. Moreira Garçez

J

considerandcLge o. Poder Público deve sempre fomen
tar as realizações que ativam a produção Nacional;
considerando que pelo Decreto Estadual n.o 7831 de 13
de dezembro de 1938 p. findo, foi concedida a isenção de
impostos estadwlis ás firmas 'moageiras de trigo do Estado;

DECRETO N.o 31

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, considerando que a verba con

devidamente auorizado :p.os termos das disposições le-

signada no orçamento vigente, destinada a atender ao pa
gamento da bonificação de 5% relativa aos impostos pagos
adiantadamente, é insuficiente, por isso que a arrecadação
de tributações liquidadas em uma unica prestação excedeu
á previsão orçamentária" usando das atribuições legais em
vigor, na conformidade do n.O 1 do art. 12 do pecreto Lei

gais em vigor, conforme oficio do Exmo. Sr. Interventor Fe
deral sob n.O 636 de 3 de novembro corrente,
DECRETA:

Art. 1.0 -'" As pessoas fisicas ou juridicas que monta
rem, Il:O Municipio, moinhos destinados á moagem de trigo

Federal n.° 1202 de 8 de abril de 1939 e de acôrdo coma

de produção paranaense, será concedida isenção de impos

aprovação do Departamento Administrativo dQ Estado,

i



DECRETO N.O 32

tos municipais pelo prazo de déz anos.

DECRETA:

Art. 2.0 - 'Essa isenção fica subordinada, no que fôr
aplicavel, ás condições estipuladas pelo Decreto Estadual n.o

Art. único - Fica aberto o crédito suplementar de
dezenove contos setecentos e vinte nove mil e setecentos
réis (19:729$700) á verba 25.a - "Descontos sobré Impos
tos"; revogadas as disposições em contrário.

7831 de 13 de dezembro de 1938.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 6 de novembro de 1939.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Cápital
do Estado do Paraná" em 7 de novembro ele 1939.
.'

(a) J. Moreira Garcez

(a) J. Moreira Garcez

:11
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DECRETO N.o 33

DECRETONJ> 35

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

O PREFEI'rO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

'DO ESTADO DO PARANA, considerando que a faculda

DO ESTADO DO PABANA,

de concedida pelo Decreto n.o 34 de 31 de agôsto de 1934;
tem trazido grave perturbação nos serviços da contabilida
de sobrecarregando consideravelmente os trabalhos de or

DECRETA:

Art. único - Fica aprovado o novo plano para alinha
mento e perfil da rua Comendador Araujo, obdecendo ao
projéto elaborado pelo Departamento de Engenharia e ru
bricadopelo Prefeito; revogadas as disposições em cOIJ,trario.



ganização de folhas e do respectivo pagamento, sem que re

sulte beneficio aos interesses do Município,
DECRETA:

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

Art. único -, As disposi,ções do Decreto n.° 34 de 31

do Estado do Paraná, em 7 de novembro de 1939.

de agôsto de 1934, na parte qu se refere ás consignações de
que trata o art. 2.° do Decreto Estadual n.o 1881 de 16 de
agôsto de 1934, não serão aplicadas aos sel;vntuários do

(a) J. Moreira Garcez

Município que tiverem os seus vencimentos comprometidos

--'--

com procurações de credores registradas no Departamento

de Fazenda; revogadas as disposições em contrário.

DECRETO-LEI N.O 34

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
,DO ESTADO DO PARANA, considerando que a remissão
de fôro em condições não atingidas pelo art. 693 do Codigo

do Estado do PÇl.rqp.á, em 13 de dezembro de 1939.
(a) J. Moreira Garcez

Civil é contraria ao interesse do Município, e, consequente

mente, não deve continuar a ser concédida; na conformi
dade daalinea 1 do art. 12.° do Decreto-Lei Federal n.o 1202

de 8 de abril do cárrente ano e de acôrdo com a apro\!,àção
do Departamento Administrativo do stado,

'"

DECRETO N.o 36

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAl;

DECRETA:

no ESTADO DO PAR;AN, usando das atribuições que lhe

Art. único - Ficam revogados para todos os efeitos os

são conferidas por Lei e no proposito de regularizar os ser
viços e frequencia da Bibliotéca Municipal,

arts. Lo e 3.C? da Lei n.o 510 de 23 de ,abril de 1918.

Palácio <;la Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

D.ECRETA:

do Estado do Paraná, em 9 de dezembro de 1939 ..

Art. 1.0 - A Bibliotéca Pública Municipal fica anexa
da a Secret.aria da Prefeitura.

(a) J. Moreira Garcez

"1

o

-'35'-

-34,

Art. 2.° - Os serviços. da BibliotéCa serão dirigidos por
U111 Bibliotecário, que ,na xecução de suas atribuições será
coadjuvado por um 'i\uxiliar e um porteir, 'e eI:á sob sua
guarda e responsabilidade os livros e todos os itJlp:r;essos,

d) - manter em ordem e perfeito estado de conserva

ção e asseio todo o material sob sua guarda;
e) - retirar e recolocar nas estantes os livrOsrequisi
tados, verificando. antes e depois da entrega ao leitor quais
as condições que os ;exemplares apresentam, sendo que no
caso de existir qualquer irregularidade deverá o fato ser co

moveis e oj;)jetos pertenceI}.tes a bibliotéca.

Art.. 3.° - Ao pibliotecário compete cumprir ,fazer
c.umprir o presnt regulamento ,e di!igir todos os serviç95
da Bibliotéca como .ejam.:
a) - organizar e manter em ordem os livros e ficharios

b) - elaborar a correspondencia da Bibliotéca;

municado ao bibliotecário;
f) - fazer a desinfeção . das estaIltes e livros.;
•

h) -' cooperar com o bibliotecário p_ara regularidade

c) - propor ao Secretário da Prefeitura to(las aS me

do serviço, auxiliando..o e!I\.tudo que lhe fôr solicitado.

didas que se tornem necessarias 'para a maior eficie:Qcia (

Art. 5.° - Ao. porteiro compete:

desenvolvimento do serviço;

a) - abrir e fechar a bibliQtéca ás'horas que lhe.forem
determinadas;
.

d) - apresentar ao mesmo Secretário relação dos .1i

\frosa sere!I\adquiridos, encadernado ou restam;ados, den

b) - conservar em estado de asseio a Bibliotéca e ze
lar pela segurança do édi£icio;

tro dos limites das dotações orçamentárias;
e) - requisitar o material ;necessário ao expediente;
f) - efetuar a permuta, se julgar vantajosa, das dupli
catas da Bibliotééa com outras instituições- congeneres;
g) - organizar a estatística mensal do movimento e
apresentar relatório anual dós trabalhos realizados;
h) - distribuir tárefas aos seus auxiliares, zelando pe
la bôa ordem dos serviços e obediencia aos horarios do ex

pediente;

a) - substituir o bibliotecçírio. nas suas faltas;
b) - atender os consulentes facilitando-lhes as infor
mações desejada,  f9rnecendo os boletins de requisição,
com as precisas indicações para o respectivo preenchimento;

c) -' velar pela bôa ordem na sala de leitura, não permitindo aos consu1entes' se apoiar sôbte os livros ou danifi
ca-los;

Q
"CI..
,,-

c) - fiscalizar a entrada dos leitores, recolhendo na
portaria os objetos que trouxerem como chapéos, pasta, li
vros, etc., entregando-Ihes para controle, uma ficha. numern.

.

,',
J-

Art. 6.° - Os funcionários 'são obrigados a tratar as

..

Art.- 4.° - Ao auxiliar compete:

g) - ter a seu cargo. as coleções de revistas e jornais;

partes com solicitude e urbanidade, facilitandO-lhes tanto
quanto possivel as consultas e leitura' dos livros.

Art. 7.° - E' terminantemente proibido fumar, pales
trar ou conservar-se em atitude inconveniente no recinto
da Bibliotéca.
.

Art. 8.° - Aos leitores não conhecidos dos funcioná
rios, será exigido documento de apresentação.

Art. 9,° - N:ã,p será permitida a frequencia de meno

res d 10 anos de idade.

Art. 10.° - Os. pedidos para leitura serão feitos em im
presso fornecido pelo auxiliar, no qual deverá conter, para

i'!
I.

1)1

.flI

I' (

-..... 

t

I
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I
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cada volume, nome do autor e demais elementos para iden
tificação da obra, nome e residencia do leitor, data e hora

DECRETO Ni.O 37

do pedido.

.

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURlTIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANA', usando das atribuições que lhe são conferi

das nos termos das Leis em vigor em observancia: aosllP,ecretos Leis Federa'is nrs. 1754 e 1804, respectivamente de 9 e 24 de 'novembro do

 único - Não serão fornecidos a um mesmo leitor, si-

corrente ano e de acôrdo com a autorização do o. . Interventor Fedral em oficio n.o 780 de hoje datado

multaneamente, mais de três volumes.
}' I 

1

#J I

Art. 11.0 -' Os Íeitores serão responsabilizados pelos
danos que causarem intencioahnente ou por negligencia
aos livros e. mais objétos da 'Bibliotéca.
.
Art. 12.0 - Os apontamentos só poderão er tirados a
lapis, sendo vedado ,o uso da tinta na sala de leitura.

JI

! . "j
'il

'Art. 1'3.0 -' E' expressamente proibido retirar para fó

ra da sala propria os livros ou outros quaisquer ipresso

''/

ou manuscritos da, BibJ,i9téca"

Art. 14,:° - Nos casos omissos, o Bibliotecário ,resolve
.rá por.consulta ao Secretário da Prefeitura ou conforme lhe
ditar o critério, salvaguardando sempre o interesse do ser;..

I

,I

'I

I

I

I

,

Art. 15,0 - Os leitores que H portarem inconvenien

j '.

temente serão convidados a se retirar do recinto e no caso

J





rd" ,I ,I

.t t

I

'Art-, 16.0 - Quando fôt aplicada ape:J1a de suepsão

de frequencia o nome do atingid pela penalidade figurará
. em logar vil?ivel na Portaria com a indicação dos motivos da
, supensão ,

ao Prefeito.
.

,i

Palácio da Prefeitura Municipald Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 15 --:de dezembro de 1939.
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(a) J. Moreira Garcez

1
,
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RECEITA

RECEITA ORDARlA
os

:lf Q'" ia)

RECEITA TRWUTARIA

z 

a) Impóstos


E

0111
O

I ,

Geral

1

03

O

04

•

..

1 ,

.
(Tabela apensa a Lel

05

Imposto Predial .1

,Impf nbo24_5_ . '. o.r,J.0 .ar .oc.ti, .rt:. 4:0. '
17

3

3

3

, ..

42.° da Lei Estadoal ,n.o, 15 de 9-1Ól35 (Lei Organica) .. ., ..

1

ImRosto obre Industrias e .Profissões  
15 de 9-10-35 (Lei Organica)

18

3

i 

,

Imposto de Licença
Alvará
e Continuação (Tabela de impp..!. to apensa aLei n.oI 45 de

0063
0073

Gado abatido fóra do Matadouro

O

3

Imposto de Publicidade (Tabela de impóstós apensa a Lei n.o 45 de

0093

Matricula de animais (Tabela de imP9itos apensa a Lei n.!) 45 de

O

Marcação de Veículos (Tabela de impostos apensa a Lei n.o. 45 de

10

3

0113

8-1.37)., ,"

.. .. .. .. .. .. ., .. f. .. .. .,

(Tabela apensa a Lei n.o 45 de

I;

I I

100 :000$000

I

250:000$000

8-1-37) .. .. ., .. .. .. .. .. .. ;. ,.. .. ., .. .. .. .' ., ..

30:000$000

8-1-37)

..

..

.,

..

...

..

..

.,

.,

'I' ".

••

.'

.,

.'

••

• '.

.'

••

1'2:000$000

8-1-37)

..

..

..

..

..

..

...

.,

..

!'.

••

.,

•.

••

..

.•.••

••

90:000$000
160:000$000

Locação para instalação de bombas de /ilaz.;olina (Lei n.o 763 de 24.5-29)

f

I
I

.'.

5(1):000$000

70:000$000

.•

I

1.500:000$000 .

1.000:000$000

8-1-37) .. .. ., .. .. .. .. ., .. i:" ,. •• ., •• •• •. ... .,

I

I!! I

,

1.400:000$000

,

8-1-37)
'. ,,"

, ..
It:nposto sobre veículos (Tabela de imp'dstos apensa a Lein.o 45 de

08

100:000$000

50% do lançado pelo Estado - letra f) do art. 42.0 da Lei Estadoal 11.°

O
O

MUTAÇÃO

PATRIMONIAL

Imposto Predial - 5% e 10% sobre o villor locativo. letra a), do art.

0021
O

TOTAL

EFETIVA

n,o 45 de 8-1-37 e Decreto n.o 70lde 1938) .,

0121

e oitocentos e

'J

Imposto Territorial

Imposto sobre frentes 1130 ediflcadas e ç)'Utras

O

Art. 17.0 - O Bibliotecário é competente para aplicar
as penalidades ominadas nos arts. 11 e 16 cabendo recurso

1.1

Local

bliotéca.,

,

I

CODIGOS

de falta grave poderá ser suspensa a sua frequencia á Bi

I'" ,Ir

DECRETA:

Art. 1.0 -.,. A Receita do Municipio de éuritibk, para o exercicio de 1940 é orçada em Rs. 6.881:400$000 (seis mil
oitenta e um contos e quatrocentos mil réis) e será conJ!tuida com o 'produtb arrecaçlado sob as seguintes rubricas:

viço p\Íblico,

.



.

I

..

1.112:000$000

•

I

I

.r

r i

1.01

."

J

l I
.'





..-

-39o

27

3

0123

Imposto sobre Jogos e Diversões

Imposto sobre diversões publicas
- Lei n.o 44 de 8-1-37)

(10%

.,

sobre o valor das entradas
250:000$000

b) - Taxas
1

1

01

14

4

4

Quóta sobre gado abatido
Auxilio á Santa Casa de Misericordia - Lei n.o 8 de 10-5-009

•

1

102

21

4

n

03

4

M

.

15:000$000

Taxas e ICUStas Judiciarias e Emolumentos

240:000$000

Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos
Taxa de Aferição de pesos e medidas (Tabela apensa a Lei n,o 45 de

4

8-1-37 e letra i do art. 42.°. da Lei Estadoal n.o 15 de 9-10-35 Lei
..

..

35:000$000

n.o 527 de 27-1-919 e Tabela apensa a Lei n.o 45 de 8-1-37)

..

20:000$000

Taxa de Limpeza Particular (Tabela apensa a Lei n.o 45 de. 8-1-37)
Taxa, de 1% sobre o valor locativo predial (Decreto n,o 33 de, .26-2-38

230:000$000

Organica)

;, I

•

Emolumentos em Geral (Tabela apensa a Lei n.o 45 de 8-1-37)
1234

1

Taxa de Expediente

60:000$000

Taxa de Expediente (Art. 321 do Regulamento Geral que baixou com
o Decreto n.o ,14 de 28-4-31) .. .. .. .. .. "
.. .. .. ,.

4

1224

1

Taxas para fins Hospitalares

1

OS

,

1241
1
1

06
07

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

.,

. ....

Taxa de higienização do Leite e outros (Art. 195 e seguintes da Lei

4

1
1

e art. 5.° do Decreto n.o 104 de 29-12-38)

..

..

..

..

..

..

..

..

200:000$000
--

1251

55:000$000

Taxa de Limpeza Publica

------

430:000$000

Taxa de iViação

Taxa: de calçamento (Tbela apensa a Lei n.o 45 de 8-1-3i e Dec.

1081

nO. 103 de 28-12-38)

..

..

..

..

..

..

..

..

TOTAL DA RECEITA TRIBVTAIUA

..

..

..

..

..

..

..,.

..

..

O:OOO$OOO
"

..

4.962:000$000

4.962:000$000

165:000$000

,165:000$00O

RECEITA PATRIMONIAL
2

01

O

Renda Imobiliaria
Diversos imoveis (Alugueis) .. .. ., .. ., .. '. .. .. .. ,.
Laudemios (Decreto n.o 53 de 30-3-38 - 2,5 do preço da alienação)

2010
2020
2 03 O

Fóros (Lei n.o 45 de 8-1-37) .. .. .. .. .. ..

TOTAL DA RECEITA PATRIMONIAL "

'

..

..

.,

..

..

..

15:000$000
110:000$000
40:000$000

165:000$000

RECEITA INDUSTRIAL
3
3

01

02

O

tráto) .. .. .. .. ., .. '.. .. ..

3040
,

.

3

02

O

Comunicações

Renda dos Serviços Telefonicos (7% sobre a renda Liquida- Con-

O

75:000$000

Industrias Fabris e Manufatureiras
Usina de Leite - (Pasteurisação - $0'50 por garrafa)

..

..

30:000$000

t
I

--- -j

-413
3
3

03
04

05

O

O
O

Estabelecimentos e Serviços Diversos

.

Matadouro (Tabela apensa a Lei n.o 45 de 8-1-37)

.,

..

"

..

..

•.

Deposito de Inflamáveis - (Lei n.o 45 de 8-1-37, e artigo 136 da Lei
5Z7 de Z7--1-1919) ..................•..... l" ..••••
TOTAL DA RECEITA INDUSTRIAL

..

..

..

•.

..

..

480:000$000
180 :000$000

660:000$00O

•.

765:000$000

765:000$00O

RECEITAS DIVERSAS
I

4

120

Receita de Cemitérios

I,

Cemitérios - Tabela de impostos apensa a Lei n.0 45 de 871-37 e art.

4010

225 e seguintes da Lei n.o 527 de Z7-1-919

TOTAL DE RECEITAS DIVERSAS

..

..

50:000$000

'1'

..

..

TOTAL DA RECEITA ORDINÁRIA

..

..

,

50:000$000

't ...

50:000$000
5.942:000$000

.. ,

RECEITA EXTRAORDINARIA
6110
5010

Venda de Terrenos ..

6120
5

02

6

16

O

6200
()4

O

O'S

O

..

..

..

..

..

O

5

07

O

5

09

O

......

.'

,

'.

400:000$000

28:000$000

Contribuições Diversas

,

Contribuições especiais de calçamento, 2/3 do custo dos serviços:

Lei noo 725 de 4-5-28 .. . o .. .. .. .. .. .. .. .. . ..1.
..

.,

..

..

..

..

..

..

..

..

23

O

11:400$000
30:000$00O
350:000$000

39í1.:4OO$Ooo

50:000$000
10:000$000

60:000$000

Multas
Multas sobre impostos (10% - letra m) do art. 54 das disposições
gerais da Lei n.o 15 de 9-10-35 - Lei Organica) .. '"
lVfultas por infrações ., ., .. .. ., .. .. .. .. .. .. ., . o

6

5080

20:000$000

Quóta para fiscalização especial do consumo .de energia 'létrica

6210

06

'.'.

uótas de Fiscalizações Diversas

Lei' noo 25 de 24-6-36 ..

5

.

Quóta de Fiscalização de contrátos ..

5030

5

..

Cobrança da Divida Ativa
Divida Atíva ..

O

5

Alienação de Bens Patrimonims

Eventuais
Ev,entuais

..

..

..

..

..

..

..

.,

.,

.,

..

..

..

..

..

..

Venda de placas .. .. .. .. .. .. .. .. '.. .. .. .. .. ..

..

j

20:000$000
20:000$000

40:000$000

TOTAL DA RECEITA EXTRAORDINARIA ..
TOTAL GERAL ..
DEFICIT PREVISTO

..

..
..

..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

. ..
..
r>

519:400$000

939:400$000

420:000$000

6.431:400$000

6.881:400$000

420:000$000

2.091:600$000
8.973:000$000

1

-43Art. 2.0 - A Despesa a que se refere o presente orçamento é "estimada em Rs. 8.973:0000$000

(oito mil novecentos e setenta e

treis contos de réis), distribuida nas seguintes rubricas:

ADMINISTRAÇÃO DO MpNICIPIO
PODER EXECUTIVO

i

7

01

1

7

02

1

8 02 1
8021

Subsidio do refeito "
.. .. .. ..
Representação do Preft;!ito .. .. o.

7 10 1
7111
7 12 6

8091
8091
8096

Secretaria o, .0 o. o, •• '0 ••
Portaria e Arquivo .. . o
Publicações de Atos Oficiais ..

24:000$000
12:000$000

36:000$000

8:840$OOO
32:400$000
20:000$000

101:240$000

SECRETARIA DA PREFEITURA

AGENCIA DE ESTA'l'lSTICA
7201

8

07' 1

7

8
8
8

07

1

11
11

1
1

Agencia o.

o o

••

••

o.

••

••

", "

••

••

o.

••

••

.,

o.

••

••

••

••

14:640$000

••

DEPARTAMENTO JURIDICO
7

7

30
31
32

1
1
1

46:680$000
12:240$000

Diretoria Geral . o •• ., -"' "0 •• o o •• •• o. •• •• "
•• ',' ., •• ••
Divida Atíva .. .. . o •• •• •• •• •• •• o. •• •• •• •• •• .i' •• •• ••
Percentagens sobre a arrecadação d,a Divida Ativa (Decretos Esta.,.

doais nrs. 56 e 7.984 de 11-1-35 e '9-7-38 ..... '.... ' .......

18:000$000

76:920$000

DEPARTAMENTO !DE ENGENHARIA
7

40

1

7
7

41
41
41
41
41
41

1
6
2
2
5
4

8

8l)

1

Diretoria Geral . o

••

8

81
89
89
89
89
89

1
6
2
2
5
4

Pessoal efetivo o' ••
Obras Publicas .. o.

••

• o

.,

••

••

o'

••

• o

••

••

o.

••

•o

••
..

••
..

o o
..

", o o
o. ..

o o
o.

••
• o

••
..

.,
• o

o.

;'0

••

o.

••

o,

••

••

46:680$000

Diretoria de Obras e Viação

7
7

7
7

8
8
8

8
8

Motoristas o.

••

'.

o.

••
..
••

o o
• o
o.

o o

• o

o o

o.

Oficinas .. .. o. •• •• o. ... • o •• • o
Combustivel e Oleos .. .. o. •• •• • o

••

••

• o

50:040$000
1.000:000$000

80:000$000

40:000$000

Reparo de automoveis e caminhões o.

••

oo

••

2OO:0:ll0$0ÓO

.,.

30:000$000

1.400:040$000

Divisão de Viação e Saneamento
Limpesa Publica
7
7
7
7
7

42
42
42
4'a
42

2
2
2
2

7

43
43

1
2

43

5

1

8
8
8
8
8

89
81
82
81
81

1
2
2
2
2

Pessoal efetivo .. O' o. o o o' •• •• o. o' •• • o ., "
•• •• ., ••
Praças e Jardins o' "
•• •• •• •• o'. .' • o • o •• •• •• •• ., •• ••

Estrados e Caminhos ..
"
Pavimentação e Estradas . o .. •• .. .. .. .. .. .. ..
Conservação de calçamento o. •• • o o o •• o. •• '. • o ..
..

.

.

..

o,

'0

..

..

..

..

o.

42:600$000
120:000$000
100:000$000
100:000$000

80:000$000

442:600$000

20:400$000
3OO:0Q0$OOO
30:000$000

350:400$000

Secção de Limpesa Publica
7
7

85
8 85
885
8

1
2

Pessoal efetivo . o

5

Forragem o.

Limpesa Publica ,"
• o

••

• o

••

.,

:. .. ..
••

••

.,

o.

o.
••

••

"
••

••

.,

•• .'
.,

••

.,

••
••

••

.,

••

.,

.,

••

.,

••

••

••

J
I

i

j
i
,1

j

I

"

I
I

I
I

1

-45-

1

Secção de. Iluminação
7
7
7

4l
44
44

1
6
6

8
8
8

8B
88
88

1
6
6

Pessoal efetivo .. .. .. .. .. .. .. ., .. .. .. .. ..
Fiscalização .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Iluminação Publica .. .. .. .. .. .. .. .. ., .. .. ..

7

415

1

8

81

1

Pessoal efetivo ..

7
7

46

1

8

87i

46

2

8

89

1
2

Pessoal efetivo .. ..
Cadastro e outros ..

33:120$000
1l:4OO$OOO

800:000$000

I

844:520$000

Secção de Obras Publicas e Pavimentação
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

63:840$000

..

3.1Gl:400$OOO

1
1

Diretoria de Edificações e Cultura
..
..

..
..

..

..

..

..

..

..

..

..

29:400$000
54:000$000

83:400$000

61:440$000
140:000$000

201:440$000

73:080$000
5:000$000

78:080$000

11

Divisão de Edificações
47
47

1
4

8

7
7

48

1

48

5

889
8 89

7
7

49
49

1

7

7

8

87
3i

Pessoal efetivo

1

..

..

..

..

.,

Edificios destinados a instituições culturais

4

.,

..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

Divisão de Cadastro
Pessoal efetivo ..

1

Cadastro ..

5

..

..

..
..

..
..

..
."

..
..

..
..

•.

..

.,

..

..

..

..

..

..

..

Bibliotéca Publica
6

'8
8

34

1

34

6

14:7'60$000

Pessoal efetivo .. .. .. .. .. .. ..
Bibliotéca .. .. .. .. .. .. .. .. ..

12:000$000

26:760$000

389:680$000

.. l

3.537 :760$000

DEPARTAMENTO 'DE FAZENDA
7

51)

7

7

Diretoria Geral ..

1

8

04

1

51

1

8

07

1

Pessoal efetivo ..

52
5.2

1
6

8

,09

1

Pessoal efetivo ..

8

1>1

6

..

..

..

.;

..

..

..

..

..

..

..

..

..

•.

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

.. ..

..

50:400$000

.

Diretoria de Contabilidade e Tesouro

..

..

..

..

..

..

..

44:400$000

Secção de Receita, Tesouraria e Pagadoria
7

.. .. .. .. .. .. .. .. ..
Descontos SOfre impostos .. .. .. .. .. .. ..

.

.

7

7
7
7
7

53
53
53
53
53

1
1
1
1
2

8
8
8
8
8

1B
12
1'3
11
12

1
1
1
2

7

54 .1

8

12

1

1

..

72:600$000
85:000$000

..

Inspetoria de Rendas e Fiscalização
Pessoal efetivo .. .. .. .. .. .. ..
Locomoção de Fiscais ., .. ., .. ..
Agências Distritais .. ., .. .. .. .. ..
Comissão de Lançamentos .. .. .. ., .. .. ., .. .' ..
Péga de animais .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .• .. ..

216:960$000

..

..i .,

6:000$00O
24:720$000
.22:000$000

20:000$000

Aferição de Pesos e Medidas
Pessoal efetivo

..

..

:.

..

..

.,

..

..

..

..

..

..

Pessoal efetivo .. .. .. .. .. .. ..
Matadouro Municipal .. .. .. .. ..

..
..

..
..

..
..

..
..

..

..

..

..

289:680$000

15:600$000

..

,

Matadouro Municipal
7
7

7

55
55
55

1
2
5

8
8
8

6'9 1
69' 2
69 5

202:000$000

Combustivel e outros materiais ..

..

..

.,

..

..

..

40:440$000
85:000$000
]0:000$000

135:440$000

,

I \

, \
I

-47Depósito de Inflamáveis
7561

8691

13:440$000

Pessoal efetivo



Cemitérios

Cemitério Municipal
7

fiT'

1

8891

7
7

57

1

8

!i1

2

8

Pessoal efetivo o.

o'

•••••

0

•••••••••••

0

••••••••••

15:600$000

Cemitério da f..gua Verde
89
89

1
2

Pessoll1 efetivo .. .. .. .. o. •• •• •• •• •• •• •• .,
Cemitérios .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .,

1
2

Pessoal efetivo

.,

..

..

o.

••

••

••

o.

••

••

••

••

••

••

••

Usina de Leite

.,

o'

.,

o'

.,

••

.,

••

••

.,

.,

••

••

••

••

5:040$000
36:000$00O

56:64.0$000

18:000$000
45:000$000
20:000$000

83:000$000

Usina .de Leite
I



1
2
5

8
8
8

64
64

7591

8

46

7
7

7

58
'58
58

64

5

Combustivel e outros materiais

1

Pessoal efetivo ..

..

..

....

..

......

..

Inspetoria Sanitária
..

DIVIDA PuBLICA

•••••

'

•••••••••••••••••

0

45:000$000

••••••••

638:800$000

891:200$000

•

Credito Publico Fundado

Emissão, Unificação e Conso1idaço da Divida
7606
7 61 6

8
8

73
74

6
6

Amortização ..
Juros .,

..

..

..
o.

o.
••

••
••

••
..

••
.'

••

o'

o.

•.

332:000$000
204:750$000

536:750$000

856:000$000
505:715$000

1.361:715$000

1:898:465$000

1.542:764$800

3.441:229$800

Emprestimo Pavimentação de 1936
7606
7 61 6

8
8

73
74

6
6

Amortização ..
Juros ..

..

o.

o •••••••

••

o.

••

••

o.

o •••••••••

••

••

••

o •••• ,

••

••

••••• ,

••
••

Credito Publico Flutuante
7636

8

76

6

7656
7 69 6
7686
7 613 .6
7 67 6

8
8
8
8
8

78
79
79
79
79

6
6
6
6
6

Usina de Leite (Emprestimo por sua aquisição conforme Lei n.o 21
de 1936)

..

..

..

o.

..

..

..

..

.•

..

..

..

o.

.•

•.

..

..

.•

355:700$800

Exercicios Findos
Ex-Municipios de Colombo e Tamandaré ..

..

..

..

..

..

..

..

..

Depositos a restituir ..

..

..

..

"

"

"

.•

Despesas do exercicio de 1939 .. :.
o.

..

..

..

o.

o.

26:500$000
845:474$000
150:000$00O
f.5:000$OOO

o.

Despesas anteriores a 1939 ..

•.

Restituição do imposto de Licença de 1936 e 1937, conforme protocolo
firmado entre o Estado e o Comércio, em 13-6-37 ..

..

..

..

..

100:000$000

3.441:229$800

:t

I

.- ._- - ...---------------------

-49ENCARGOS DIVERSOS



Almoxarifado Geral

19:800$000
40:000$00O
15:000$00O

7

70

1

8

07

1

7
7

70.
70

5
6

8

()7

5

7

H

1

8991

Gratificações adicionais de acôroo com o Reg. Geral e Dec. n.o 16
de 1936 o. • o o. ., o. o' •• • o • o • o • o •• •• • o •• •• .;

7
7

72
72

1
6

8001
8956

Aposentados . o

7

73

6

8336

8896

Pessoal.efetivo .. .. o'
Impressos, livros, etc.
Placas o o • o •• o o • o "

• o

••

••

o'

••

'1

o.

"0

Adicionais

1
74:800$000

j
I


f

60:273$800

'1-

Prvidencia Municipal

o.

o'

• o

••

••

••

.,

.,

••

••

••

••

••

••

Pensões .. .. .. .. .. .. .. .. ". .. .. .. .. .. .. .. ..

172:136$400
4:080$000

•\

176:216$400

Escolas Municipais

Organização e Manutenção de 10 escolas conforme Dec. &'tadoal n.o
7779 de 2-12-38 . o

••

o'

••

••

75:000$000

o •••••••••••••••

Junta de Alistamento Militar
7

74

6

8006

7

6

7

75
75

6

8
8

7

76

6

8996

Gratificações . o

••

••

6:600$000

••

Manutenção de Proprios Municipais
99
9CJ

6
6

Seguros e conservação ..
Iluminação .. .. o. .. ..

..

..

..

20:000$000
25:000$00O

..

45:000$00O

Despesas DiveTsas
Eventuais ..

..

50:000$000

..

Subvençõe;;, Contribuições e Auxilios
Assistencia Sqcial
7

77

7
7

77
77

7
7

7'1
77

7
7
7
7
7
7

77
77
77
7'7
77
77

6
6
6
6

6
6
6
6
6
6
6

8

28

8

2<]

6
6
8 28 6
8 213 6
8 28 6
8 48 6
8 98 6
8 48 6
8 48 6
8486
8 48 6

Hospicio N. S. da Luz .. .. .. ..
Asilo S. Luiz .. o. o. o' o o o' ••

Sociedade Socorro aos Necessitados

Asilo Cajuru' .. o. • o

• o •• o.

.. ..
• o • o

o' o.

..
• o

..
••

..
••

..
••

••

•• • o

••

.. .. .. o o ••
••

•• ••

•

Albergue oturno .. .. .. .. .. .. .. ..
Santa Casa de Misericordia .. .. . o o' ••
Sociedade Beneficente dos Servidores do Municipio ..
Hospital de Crianças .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Maternidade Dr. Vitor do Amaral .... o. o ••••••• 0_'
Escola Maternal da Sociedade .Socorro aos Necessitados
Santa Casa de Misericordia (Lei n,o 8 de 1900) ......

54:000$000
24:000$000

",

..

2():OOO$OOO

..

.. ..
' •••

6:000$000
10:000$000
12:000$000
16:000$000
20:000$000
12:000$000

16:000$000
60:000$00O

25"0:000$00O

11
11

f.

I

- 51....,.



7 77 6
7776
7776
7776
7 77 6
7 TI 6
7776
7776
7 77 6
7776

'I

Educação e Cultura

8 3S 6
8386
8386
8 313 6
8386

8 386
8386
8386
8386
8386

,

Faculdade de Medicina (LaboratOTio)

..

.,

..

..

..

..

..

..

.•

Faculdade de Direito .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ,.. .,
Faculdade de Engenharia (Gabinete de resistencia dos Materiais)

Escola Agronomica do Paraná (Laboratorio) .. "

Escola Superior de Veterinária

(Laboratorio)

.. .. ....

..

..

.,

.. I ••

Instituto de Química do Paraná (Laboratorio)
" ..: .,
Instituto de Mu.sica do Paraná "Menssing" .. .. .. .. .. ". ..
Escola de Pintura "Alfredo Andersen"

Escola Noturna da Federação Espirita .,

Desenvolvimento da Arte e da Cultura ..

,

..

..

.

..

.

,.. '

..

11

?4:000$OOO
2:500$000
30:000$000
3:600$000
3:600$000
3:600$000

4:800$000
2:400$000
2:000$000
10:000$000

86:500$000

Assistencia aos Municípios
8986

7776

Contribuição confoe Decreto Estadoal n.o 5983 de 15-ti37

49:620$000

874:010$:roü

386:1:ro$OOO

• I

8.973:000$00O

r,

Art. 3.° - A arrecadação das tributações consignadas nas diversas rubricas orçamentárias será feita de acôrdo com a legislação e
os regulamentos em vigôr e demais instruções expedidas pelo Prefeito Municipal.

Art. 4.° - As verbas destinadas á aquisição de material e a

excesso que por ventura se venha

pagámento do pessoal serão distribuidas por duodecimos, e q,ualquer

a verificar implicará na responsabiliade do Diretor Geral do respectivo Departamento.

Art. 5.° - A taxa creada pelo Decreto-Lei n.o 33, de 26 de fevereko de 1938 continuará a ser aplicada nos servii;os de limpza da


cidade.

I

r

Art. 6.° - O eXercicio financeiro comei$ará a 1.0 de
sua liquidação e enceramento.

janeiro de 1940 e terminará em 31 de dezembro, com um mês adiciohal para
I

I,:'.

,.

Art. 7.° - Revogam-se as disposições em contrário.

,.

I

!

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital do E' tado 49 Paraná, em 16 de dezembro de 1939.

"

( a) J. Moreira Garcez


i
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DECRETO N.o 38

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

Art. 1.0 - O pagamento dos vencimentos dos funcioná
rios titulados do Município, no exercício de 1940, será efe
tuado de acôrdo com o Decreto 102, de 27 de dezembro de
1938 e correrá por conta das respectivas dotações orçamen

tárias constantes do Decreto Lei n.o 37, de hoje datado, ob
servadas as sguintes especificações:
CODIGOS

Local

Geral

7 10 1

8 09 1

SECTARIA DA
PREFEITURA

Secretaria

1 Secrew,iq ',' .. .. ..
1 Chefe de Secção .. .. .. ..
.1 2,° Escriturário .. .. .. .. ..

i 2.° Datilógrafo .. .. .. .. ..

1 3.° Escriturário (Adido) ..
1 Continuo .. .. .. .. ..
1 Servente .. .. .. .. ..

..

14:400$000
9:600$000
7:200$000
5:040$000
5:040$000
4:200$000
3:360$000

48:840$000
,

7 111

8 09 1

,

Portariá e Arquivo

3 2.os Eriturái-ios a 7:200$000 ..
1 Porteiro .. ., .. .. .. ..
1 Servente ,.... .. .. ..
1 Guardião .. .. .. _.' ..

..

21:600$000
5:040$000
3:360$000

2:400$000

32:400$000

AGENCIA DE
.ESTATISTICA
7 02 1

8 (f1 1

Àgência
1 Agênte .. .. .. .. .. .. ..
1 2.° Datilógrafo (Adido) ..
1 Servente .. .. .; .. .. ..
DEPARTAMENTO

7301

8 07 1

..
.,
..

7:200$000
5:0408000

2:400$000

14:640$000

18:000$000
14:400$000
5:040$000
5:040$000
4:200$000

46:680$000

JURIDICO

Diretoria Geral

1
1
1
1
1

Diretor Geral ,.
Diretor (Adido)
3,° Escrit\IIário ..
2.° Datilógrafo ",
Continuo .. .. ..

..
..
..
..
..

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

..
".

..

r

,.

--54--
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CODlOOS

Local

Geral

7311

8111

Divida Ativa

1 2.° Escriturário
1 3.° Escriturário

..

..

..

..

........

DEPARTAMENTO DE

ENGENHARIA

74X)1

8 80 1

Diretoria Geral

1 Diretor Geral .. .. "

1 LO Escriturário ..
1 1.° .Datilógrafo . o
1 Telefonista .. ..
1 Motorista . o •• • o
1 'Continuo " .. . o
7411

8 81 1

. o o.
o' o.
" o.
•o "
•• "

Diretoria de Obrãs e Viação
1 Engenheiro Diretor o o o.
1 Assistente " .. .. o o "

1 1.0 Escriturário ..

1 ao Datilógrafo .. "

.. o •••

1 Continuo (Adido) "
7421

8891

Divisão de Viação; Saneamento e
Limpesa Publica

J

I

'" 'j
'-"\

....

1 Engenheiro Chefe- " . o
1 Engenheiro Su1?-Chefe
1 Engenheiro . o o o o o o o
7431

8851

',-

7441

8881

Secção de Limpesa Publica
2 Feitores -a 7:200$000 . o o o o oI Auxiliar o. o o o o o. o o o'
Secção de numinação
1 Chefe de Se<:Ção .. ;. o o
1 1.° Escriturário o o o. •• • o
1 Fiscal " .. o. o o 00 o o o o

3 Guardas Linhas a 3:360, o.
7451

8811

Secção' de Obras Publicas e
1
1
1
3

-----

Pavimentaçã

2.0 Topografo o' o. '" o
1.0 Desenhista .. o o .. ..
Feitor Geral o. _ o 0'0 • o
LOs Feitores a 7:200$000

1 2.° Feitor .. o o
1 1.0 Mecanico . o

1 2.0 Mecanico o_

.0

•• '

••

,

-
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CODlGOS
Local

7 521

CODlGOS

Gerai

8091

"

Secção de Receita, Tesourm-ia e
Pagadoria

1 Chefe dI;! Secção '.'

.. ..

..

4 4.°5 Escriturários a 41:200$000
1 Auxiliar .. " .. .. •. • • ••
1 Praticante .. .. .. "
.. ..

Local

Geral

7 56 1

8'69 1

1 Administrador .. .. ..
1 3.° Escriturário .. ..

9:600$000
16:800$000
3:000$000
3:000$000

7 57 1

8891

,\

Tesouraria

;oJ. Tesoureiro .. ... •.
1 Fiél .. .. .. .. ..

:1.3:200$000
8:400$000

..

..

1 1.0 Escriturário .......•

..

9:600$000
8:400$000

7 58 1

3 Fiscais Gerais a 12:000$000 ..

14:400$000
14:400$000
4:200$000
36:000$000
19:200$000
120:960$000
3:600$000
4:200$000

7 70 1

216:960$000

7 55 1

8 12 1


..

."

..

8 69 1

5:040$000

..

'"

•

846 1

18:000$009

9:600$000
8:400$000
7:200$000
16:BOO$OOO
3:000$000

45:000$000

12:000$000
3:600$000
4:200$000

19:BOO$Ooo

Inspetoria Sanitária

1 !n»petor i:eco .. .. .. ..

807 1

12:000$000
6:000$000

Almoxarifado Geral

1 A1moxarife Geral ..

..

..

1 Continuo ..

..

..

..

..

..

..

Art. 2.° -,.Revógam-se as disposições. em contrário.

6:000$000
4:200$000
2:160$000

12:360$000

6:000$000
4:200$000
2:160$000

12:360$000

8:400$000
7:200$000

15:600$000

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 16 de dezembro de 1939.

]

(a) J. Moreira Garcez

DECRETO N.O 39

Matadouro Municipal

1
2
1
1

I

15:600$000

Aferição de Pesos e Medidas
1 Aferidor .. .. .. ..
1 2.° Escriturário .....

i"

Usina de Leite

..

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

Agência de Colombo

1 Agênte Municipal ..
1 Auxiliar: •... " '_ ,"
..
1 Servente .. "
.. ..

7:200$000

8:400$000

1 Medico Veterinario
Auxiliar
1 2.° Escriturário .. .. .. ..
4 Cuardas Sanitários a 4:200$ ..
1 Auxiliar .. .. .. ..

AgênCUlS ,do 'F.amllAcbu'é

-7541

..

13:440$000

Cemitérios

1 Administrador
1 Almoxarife ..

Agências Distritais
1 Agênte Municipal .. .. ..
1 Auxiliar .. .. .. .. .. .. ..
1 Servente
.

641

72:000$000
7591

2 l,°s Fiscais a 9:600$000 .. ..
24 Guardas Fiscias a 5:040$000 ..
1 Guarda Auxiliar .. .. .. ..
1 'Continuo .. .. .. .. .. .. ..
8 13 1

Cemitério Municipal.. .. ..
1 Administrador .. .. .. ..

'8:400$000
5:040$000

Cemitério da Agua Verde

- Inspetoria de Rendas e
Fiscalização

1 Inspetor .. .. .. .. .. .. ..
2 2.°5 Escriturários a 7:200$000
1 Continuo .. " .. .. .. .. ..

7531

..

1 Administrador ..

1 Chefe de Secção ..
8 13 1

..

2 Guardiões a 4:200$000 ..

PaEadoria

7001

Depósito de inflamáveIs

AdminiStrador
.
Medicos Veterinários a 9:600$
3.0 Escriturário .. .. .. .. ..
Guarda Sanitário ..

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIB!\., CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, considerando que a verba 24

12:000$000
19:200$000
5:040$000
4:,200$000

"Porcentagem sobre a arrecadação da Divida Ativa", con

signada no exercício de 1939, no valor de Doze Contos de

40:440$000

I

I

I

j

'I
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Réis (1.2:000$000), é insúficiente para atender ao paga

meilto das porcentagens estabelecidas por Lei aos funcio

nários do Departamento Juridico, por isso que a quantia

arrecadada por essa rubrica da Receita se elevou, no mes
mo exercício, de duzentos e sessenta e quatro contos tre

zentos e trinta e oito mil e cem réis (264:338$100) a mais

do que a respectiva previsão; considerando que a Receita
total arrecadada durante o exercício de 1939 excede em
mais, de mil e trezentos contos de réis ao previsto; conside
rando que em fãce desse acrescimo de arrecadação ficam
assegurados os precisos recursos. para ,a abertura de crédi

I

1\.

r

Átos de 1939<;
----

.to suplementar; na conformidade da alinea 1 do Art. 12.°
do Decreto Lei Federal n.o 1.202 de 8- de abril de 1939 e-de
acôrdo com a aprovação do Departamento Administrativo
do Estado,

;j<

A-TO 'N.O 1

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADQ DO PARANA, nomeia o Snr. Bacharel Artur

DECRETA:

Juvencio Mendes para exercer o cargo de Diretor Geral d9

Art. unico - Fica aberto um crédito suplementar de

I

Quarenta ,e um contos novecentos e oitenta e oito mil e du
zentos réis (41:988$200) á Yrba 24 "Porcentagem sob';e a

U

Departamento JurídIco, nos têrmos do art. 4.° do Decreto
n.o 102 de 27 de dezembro do ano findo.

arrecadaçã<;> da Divida Ativa" do otçãmento para o exer

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

cício de 1939; revogadas as disposições em contrário.

do Estado do Paraná, em 2 de janeiro de 1939.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

( a) J. Moreira Garcez

do -Estado dô Paraná, em 27 de janeiro de 1940.
(a) J. Moreira Garcez


ÁTO N.o 2

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTAPO DO PARNA, designa o Engenheiro Civil
João de Macedo Sousa, Chefe da Divisão de Viação, Sanea

{mento e Limpeza' Pública para exercer, interinamente, o

'cargo de Diretor de Obras e Viação durante o impedimento
do respectivo serventuário efetivo:

2'

f
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Palácio da Preféitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 2 de janeiro de 1939.

ATO N.O 5
O PREFEITO lVIUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, designa o 1.0 Escriturário do
Departamento de Engepharia, Dr. Antônio Gomes para ser
vir, em comissão, no cargo de Secretário da Prefeitura nos
têrmos do S 1.0 do art. 4.° do Decreto n.o 102 de 27 de de

(a)J. Moreira Garcez

ir

zembro findo.

ATO N.O 3

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, designa o Engenheiro Civil
Rafael Klier de Assunção, Sub..Chefe da Divisão de Viação,

do Estado do Paráná, em2 de janeiro de 1939.
( a) .T•.M:or,eira (}arcez

Saneamento e Limpeza Pública para exercer, interinamen

te, o cargo de Engenheiro Chefe da mesma Divisão.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Captal
do Estado do Paraná, em .2 de janeiro de 1939.

ATO N.O 6

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, exonera a pedido, o Sr. Enge

(a) J. Moreira Garcez

nheiro Agronomo. francisco Marvalhas Neto do cargo de

-

Agente Municipal de Tamandaré.


Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 2 de janeiro de 1939.

ATO N.o 4

(a) J. Moreira Garcez

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, designa o Engenheiro Civil
Sadí de Sousa, Engenheirq de Divisão de Viação, Sanea

mento e Limpeza Pública para exercer, interinamente, o

ATON.O 7

. Palcio da Prefeltura Municipal de Curitiba, Cpita!
do Estado do Paraná, em 2 de janeiro de 1939.

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

cargo de Sub-Chefe da mesma Divisão.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

1.0 Topografo da Divisão de Viação e Sanemento do De
partamento de- Engenharia, .João Schleder Sobrinho, em pe

tição sob n.o 6.043 de 12 do corrente, resolve conceder-lhe

(a) .. Moreira Garcez



I
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trinta dias de férias, na forma da Lei.

..
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, CaPital

.

do Estado do Paraná, em 4 de janeiro de 1939.

ATO N.o 10

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO (PARANA, atendendo ào requerido pelo
3.° Escriturário do Departamento Jurídico, Danilo Rodri

(a) J. Moreira Garcez

gues Gomes, em petição sob n.O 6.230 de 26 de dezembro
de 1938, resolve conceder-lhe, 'na fórma da Lei, 3 (três) mê

ses de licença para tratar de

A'fO N.o 8

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo o requerido pelo
Servente da Secretaria da Prefeitura, Alcir Pospissil) em

Palácio da Prefeitura Muniipal de Curitiba, Capital
elo :E::stado do Paraná, em 10 de janeiro de 1939.

petição sob n.° 83 de 5 do corrente, 'resolve conceder-lhe

( a) J:. M,or4:a Garcez

trinta dias de férias, na fórma da Lei.

Palácio da Prefeitura_Municipal Ide Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 9 de janeiro de 1939.

ATON.o 11
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

(a) J. Moreira Garcez

DO ESTADO DO PARANA, resolve deixar sem efeito a "
parte do Ato n.O 1.11 de 3 de dezembro do ano p. passado
que nomeia para o cargo de Agênte Municipal de Colombo



o Sr. Abílio Monteiro ex-Fiscal Geral da Fiscalização, visto
ter o mesmo declarado não assumir o respectivo exe:r:cício.

ATO N.o 9

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, ateJ;ldendo o requerido pelo 2.0
Escriturário do Dep.artamento de Fazenda, Julio Richter
Filho, em petição sob n.O 6.224 de 24 de dezembro do ano
findo, resolve conceder-lhe trinta dias de férias, na fórma

do Estado do Paraná, em 10 de janeiro de 1939.
,

a lei.

-Palácio- da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná,> J:m 9 de janeiro de 1939.

(a) J. Moréira Garcez

AT() N.o 12
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

...

DO SSTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Feitor de Limpeza Público, do Departamento de Engenha

(a) J. Moreira Garcez'



interesses pa,rticulares, sem

vencimentos.

ria, Cesar Con:rado de Sousa, em petição sob n.o 167 de 12
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de janeiro corrente, resolve conceder-lhe trinta dias de fé

ATO N.o 15

das, na fórma da lei.

O PREFE.lTO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, determinà á Diretoria de
Obras e Viação que, por conta da verba Obras Públicas, do

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 14 de janeiro de 1939.

exercicio vigente, proceda á remodelação dO' leito, á pavi

(a) J. Moreira Garcez

mentação e ao calçamento das ruas e avenidas, <:lbao es
pecificadas, observapdoas condições técnicas nesta data
aprovadas e que £igurªm em anexo:

--.

ATO N.o 13

Betumita ,(Remodelação)

Prolongamento da rua Desembargador West£alen, rua
Pedro Ivo entre Praça Cªrlos Gomes e rua Voluntários da
Patria, avenida Visconde de Guarapuava e rua André de
Barros, entre as ruas B<:irão do Rio Branco e Dezembarga

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

Servente da Secretaria da Prefeitura, Valdomiro Mandulac,
em petição sob n.O 166 de 12 do corrente, resolve conceder
lhe trinta dias de férias, nafórma da lei.

dor Westfalen, ruas Visconde do Rio Branco e Brigadeiro
Franco, entre Comendador Araujo e Emiliano Perneta.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 14 de janeiro de 1939.

Betume SuperliciaI(Remodelação)
Ruas Coronel Dulcidio e Buenos Aires, entre Dr. Pe
drosa e Comendador Araujo, Desembargador Móta, entre
E.miliano Perneta e V-icente Machado, ruas Brigadeiro Fran
co e Visconde do Rio Branco, entre Comendador Araujo e
Vicente 'Machado, alamedaD. Pedro II, entre Coronel Dul
cidio e Desembargador Mota.

(a) J. Moreira Garcez

ATO N.O 14

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

Pavimentação n9va

DO ESTADO DO PARANA.,. em observancia ás disposições
legais em vigor resolve deixar sem efeito a nomeação do
Sr. Francisco Azevedo para o cargo de Guardião da Secção
de Portaria e Arquivo da Secretaria da Prefeitura, com
preendida no Ato n.O 106 de 30 de dezembro último.

Avenidas Visconde de Guarapuava,
prolongamento,
além da rua :auenos Aires até a Carneiro Lobo, Ivaí, entre
ruas Marechal Floriano Peixoto e Lamenha Lins, e rua Pa
dre Ilde£onso, entre avenidas Batél e Visconde -de Guara

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
40 Estado do 'Paraná, em 17 de janeiro de 1939.

Paralelepilledos (Remodelação)

puava.

Rua Visconde de Nacar, entre Comendador Araujo e
àlameda Carlos de Carvalho;

(a) J . Moreira Garcez

:

_,J.o
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Calçamento novo



I

derari, em petição sob n.o 719 de hoje datada, resolve con

Ruas Drs. Kellers, trecho final, Bandeirantes entre
Marechal Floriano e Nunes Machado, Brigadeiro Franco e
Desembargador Mota, ep.tre Saldanha Marinho e Alameda

ceder-lhe trinta dias de férias de acôrdo com a legislação

em vigôr.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 24 de fevereiro de 1939.

Augusto Stellfeld f.

..

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 6 de fevereiro de 1939. '

(a) Hostilio C. de Souza Ar;;1ujo

(a) J. Moreira Garcez

ATON.O 18

ATON.O 16

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao que requereu o
Guarda-Fiscal, RaulCorreia Pinto, do Departamento de Fa
zenda, em petição sob n.o 621 do corrente ano, resolve con

OPRE;FEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendQ em vista a comunicação
do Departamento de Faz,enda por oficio n.o 37 de hoje da

tado, resolve, de acôrdo com o art. 233, letra d), do Regu
lamento Geral, modificado pelo Decreto n.O 29 de 25 de se
t.embro de ;1933, suspender ,de suas funções, por 5 (cinco)
dias, o Guarda Fiscal Artur Chaves Barros, qU em 21 do

ceder-lhe trinta dias de férias, na fÓrD;la da lei.

Palácio da Prefeitura Municipàl de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 1.° de março de 1939.

corrente, deixou de comparecer aQ serviço de perp.oite no

(a) Hostilio C. de Souza Araujo

Paço.Municipal, para o qual se achva escalado, sendo de

notar que não é a primeira vez que assim procede 9 aludido
funcionário.

ATO N.O 19

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitibà, Capital
do EstadQ do Paraná, eJ71 22 de fevereiro de 1939.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao que requereu o
2.° Escriturário Durval França, da Diretoria de Edificações
e Cultura, em pet.ição sob n.O 853 do corrente ano, resolve

(a) Hostilio. 'C. de SOuza Araujo

conceder":lhe trinta dias de ferias, na forma da lei.

ATO N.O 17

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do 'Paraná" em 8 de março de 1939,.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
2.° Desenhista da Divisão do Cadástro, Frederico Sena Cal-

(a) Hostilio C. de Sou, Araujo

..

.
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ATO N.o 20

ATO N.O 23

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO "PARANA, designa o Auxiliar de Agência

DO ESTADO DO PARANA, resolve exonerar, a pedido,

o Sr. Danil Rodrigues. Gomes do cargo de 3.° Escriturário

Antonio Pupi e' o Guarda Fiscal Pedro Gasparello para, em

do Departamento Jurídico.

comissão, procederem ao lançamento do Imposto de Licen

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 8 de março de 1939,

çareferente ao corrente exercíCio, nó Distrito de Colombo"

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba,. Capital
do Estado do Paraná, em 30 de març<;>de 1939.

(a) Hostilio C. de Souza Araujo

".

(a) J. Moreira Garcez

--.--

ATO N.Q 21

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CA»ITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Agênte de Estatística, José Teixeira da Silva, em petição
sob n.o 980 do corrente ano, resolve, na "forma da lei, con;..
ceder,..lhe frintadias de férias.

ATO N.o 24
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, atendendo ao 'requerido pelo
Contjnuo- da Inspetoria de Rendas e Fiscalização, do Depar
tamento de Fazenda, José dos Santos, em petição sob n.O
1010, de 15 do corrente, resolve conceder-lhe trinta dias de

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 14 de março de 1939,

férias de acôrdocom .a legislação em vigor 'e a partir de 12

(a) Angelo Lopes



deste mês.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 30 de março de 1939.

ATO No-22

O PREFEITO MUNICIPAL DÊ CURI'l'IBA, CAPITAL

(a) J. Moreira Garcçz

DO ESTADO DO PARANA, designa os Srs. Manoel Tabor

da Ribas e Randolfo Siqueira para, em comissão, procede
rem ao lançamento do Imposto de Licença, .para o corrente

ATO N.O 25

exercício, no Distrito de Tamandaré.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

Palácio da Pefeitura Municipal de Curit!ba, Capital
do Estado do Paraná, em 28 de março de 1939.

DO ESTADO DO PARANA, considerando que o Sr. Enge
nheiro Civil Henrique Estrela Moreira, Chefe da Divisão
de Edificações. do Departamento de Engenharia, reincidi0

(a) J. Moreira Garcez
..

-
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em falta grave, por ter dado em petição assinada pela Com
panhia União Fabril e Luiz Rose, informação. que contraría

ção sob n.O 1348 de 15 do corrente, resolve conceder-lhe
trinta dias de férias, de acôrdo com a legislação em vigor.

dade, resolve suspender do exercício do seu cargo, o refe
rido fundonário, com perdamtegral dos vencimentos até

do Estado do Paraná, em 27 de abril de 1,939.

reiteradas recomendações acauteladoras. da estética da Ci

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

que sejalI}. executadas no prédio sito a rua José Bonifácio,

(a) J. -Moreira Garcez

esquina àa travessa Iranf, as necessárias obras exigidas pelo

Codigo de Posturas em vigor.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Para, em 3 de abril- de 1939.

ATO'N.O 28

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURIrIBA, CAPITAL

(a) J. MOI"eira Garcez

DO ESTADO DO PARANÁ, atendendo ao pedido formu

lado pelo Sr. Presidente da Comissão encarregada de' ela

ATO N.O 26

borar o programa de comemorações do 1.0 centellário do

.

nascimento do Marechal Floriano Peixoto, resolve pôr á
disposição da mesma Comissão o Sr. Dr. Augusto Beltrão

O PREFEITO MUNICIPAL DE ÇURITIBA, CAPIT
DO EST1\DO DO PAR4NÁ, atendenqo ao requeriqo pelo
Praticante da Divisão q.o Cadastro da Di:r:etoria de Edifica

Perneta, Diretor de Edificações e Cultura, desligando-o dos
serviços desta Prefeitura, durante o periodo de 25 a 29 do
corrente, na forma das disposições legais em vigor e designa
para substitui-lo o Sr. Dr. João Pereira de Macedo, Enge
nheiro Chefe da Divisão- do Cadastro da mesma Diretoria.

ções  Cultura, AfonsQCoelho dos Santos, conforme des

Plich9 exarado em sua petição sob n. ° ?21 de 4 do con-en

te, resolve conceder-lhe trinta dias de férias, de acôro com
a legislação em vigôr.

,

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitíba, Capi!il

do Estado do Paraná, em 27 de abril de 1939.

do Estado do Paraná, em 22 de ,abril de 1939.

(a) J. Moreira Gal"CeZ

(a) J. Mreira Garcez

ATO'N.O 27.

ATO'N.O 29

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANÁ, atendendo ao requerido pelo
Chefe de Secção dÇ) Departamento de Fazenda, Amazonas
Sousa Azevedo, conforme despacho xarado  sua. peti-

DO ESTADO DO .PARANÁ, .atendendo ao requerido pelo
4.° Escriturário Maximo Di Giorgio, do Departamento de

O PREFEITO MUNICIPAL DE, CURITIBA, CAPITAL

Fazenda, e tendo em vista o'laudo do Departamento de Saú-

.


....
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de do Estado, resolve conceder-lhe noventa dias de licença

ATON.O 32

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANAj nomeia o Eng'enheiro Civil
Odilon. Mader, posto á disposição desta Pre£eiturapelo De
creto n.o 8.501 do Exmo. Sr. Interventor Federal nesteEs

para tratamento de ,saúde, ba fórma da lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Cu:ritiba, Capital do

Estado do Paraná, em 4 de maio de 1939.

tado, para exercer, in,terinamente, o cargo de piretor de
Obras e Viação-do Departamento de, Engenharia; revogados

(a) J. Moreira Garcez

os átos nrs. 2; 3 e 4: de 2 d'e faneiro do corrente ano.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

ATO N.O 30

do Estado do Paraná, em 6 de maio de 1939.

O PREFETO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO' PARANA, designa o Sr. Benedito da Cos
ta Coelho, Contador do Departamento de 'Fazenda

(a) J. M9reira Garcez

para

exercer, interinamente, o cargo de Diretor de Contabilidade

e Tesouro, durante o impedimeto do serventuario efetivo,

ATO N;033

que se acha em comissão nas funções de Diretor Geral do

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

mesmo Departamento.

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Sr. Francisco Azevedo, em petição sob 'n.o 443 de 31 de ja

Palácio da Prefeitura Municipal de CuritiQa, Ca;pi,tal

do Estado do Paraná, em 6 de maio de 1939,

neiro do ano corente e'tendo em vista os documentos apre

sentados, resolvengmea-Io para exercer as funções de Guar
dião da Secção de Portaria, e AJ;quivo da Secretaria da Pre-

(a) J: Moreira Garcez

feitura.

.

J

Palácio da 'Pre£eitura Municipal de Curitiba, Capital

ATON.O 31

do Estado do Paraná, em 10 de maio de 1939.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA; designa o Sr. Teodomiro Fur
tado, Sub-Contador do Departamento de Fazenda, para

(a) J. Moreira Garcez

exercer, interinamente, o cargo de Contador do mesmo De

ÁTO N.O 34:

partamento.

O PREFEItO MUNl,CIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO])O PARANA, tendo em vista a comunicação
n.o 15 da Diretoria de Edificações e Cultura, de hoje data:

. '•._,. P;Uáci" d' P;efÜ- Mtc;ipI':d"citibr"CpiÜI
do Estado do Paraná em 6 de maio de 1939.

da, dizendo que £<?ram iniciadas as Qbras a que. se refere o

( a) J. Moreira Garcez

..
I

L.
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áto nO. 25 de 3 de abril do corrente ano, resolve fazer ces

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

,sar, nesta, a penalidade imposta aô Chefe da Divisão de Edi

do Estado do Paraná, em 23 de maio de 1939.

ficações da Diretoria de Eçlifica.çõeB" e Cultura d9 Departa
mento de Engenharia, Engnheiro Civil Sr. He:qrique Es-

trela Moreira.

.

(a) J. Moreira Garcez'

.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 11 de maio de 1939.

ATON.o 37

(a) J. Moreira Garcez

O PREFEITO"MUNiCIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DOFARANA, atendendo ao requerido pelo

Guada Sanitário dio Departamento de Fazenda, Armando

Ferreira de Oliveira, confornie despacho exarado em sua

ATO N.o 35

petição sob n.° 239 de 17 de janeiro do corrente ano, resolve
conceder-lhe trinta dias de férias, de acôrdo com a legisla

"

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo.
Chefe de Secção do Departamento de Fazenda, Evaldo

ção em \Tigôr.

.1

Palácio da Prefeitura M\lllicipa de Curitiba, Capital

Weigert, ,c9nforme despacho exarado em sua petição ob
n.o 1638 de 16 do corrente, resolv conceder-lhe trint dias

do Estado do Paraná, em 25 de maio de 1939,

, de ferias, de élcôdo com a legislação em vigôr.

(a) J. Moreira Garcez

'Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 20 de maio de 1939.
ATO N.O 38

(a) J. Moreira Garcez.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTA DO DO PARANA, nos termos do Decreto Esta
dual n,o 8.628 de hoje datadQ, resQlve pôr á disposição do
Estado' o Engenheiro Diretor da, Diretoria de Edificações e
Cultura, Sr. Dr. Augusto Beltrão Pernetta, que assim fica

ATO N.o 36

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA; atendendo ao requerido pelo
1.° Feitor da Diretoria de Obras e Viação, Feliciano de Oli

exonerado das Junçoes que atualmente exerce nó Municipio;
Palácio da Pr.efeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 30 de maio de 1939.

veira, coziforme despacho exarado em sua petição sob n.°

1638 de 19 do corrente, resolve conceder-lhe trinta dias de

férias, de acôrdo com a legislação em vigor.

:f.:

I

",

(a) J. Moreira Garcez

J.
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ATON.O 39

Palácio da PrefeitutaMunicipal de Curitiba, Capital

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURÍTIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, nomeia o Engenheiro Civil Sr.
Arnaldo Izidoro Beckert para exercer o cargo de Engenhei
ro Diretor da Diretoria de Edificações e Cultura do Depar

do Estado do Paraná, em 2 de junho de 1939.
(a) J. Moreira Garcez

,; I
I!

1!
I:
I

I

I

; I

tamento de Engenharia.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do lj;stado do Paraná, em 30 de maio de 1939.

ATON.042

I

I

I

:

I I

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITlJ3A, CAPITAL

(a) J. Moreira- Garcez

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Engenheiro da Diretoria de Obras e Viação, Sr. Sádí Souza,

conforme .despacho exarado em sua petição sob n.O 1810 de

ATON.O 110

2 do corrente, resolve conceder-lhe trinta dias de férias, de

O PREFEITO MUNICij?AL DE CURITIBi\, CAPITAL

acôrdo com a legislação -em vigqr.

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Guarda Fiscal, Lauro Feijó, conforme despacho exarado em

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 6 de junho de' 1939.

sua petição sob n.O 1.675 de '21 do corrente, resolve conce

der-lhe trinta dias de férias de acôrdo com a legislação em

(a) J. Moreira Garcez

vigôr.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de maio de 1939.

ATON.043

(a) J. Moreira Garcez

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

ATO N.O 41

4.° Escriturário do Departamento de Fazenda, Raul Kor
mann, conforme despacho exarado em sua petição n.o 1645

O PREFEITÚMUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Guarda-Fiscal do Departamento de Fazenda, Lauro Féijó,
confo.rme de,spacho x_arado em s:ua petição n.o 1.737 de 26'

de 16 de maio do corrente ano, resolve conceder-lhe trinta
dias de férias, de acôrdo com a leislação em vigôr.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

de maio p. findo,  tendo em vista  d,ocumentps apresen
tados, resolve retificar o seu nome para Lauro Sodré de,

I I

do Estado do Paraná, em 6 de junho de 1939.
,

Souza Feijó.

(a) J. Moreira Gareez

I

,
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Palácio da Prefeitura MUIlicipalde Curitiba, Capital

ATON.O 44

do Estado do Paraná, em 13 de, junho de, 1939.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pela
Auxiliar de Gabinete, Edith Bandeira Rocha, conforme des
pacho exarado em sua petição n.o 1.744 de 27 de maio de
1939, resolve conceder-lhe trinta dias de férias, de acôrdo

(a) J. Moreira Garcez
---.-

com a legislação em vigô:r.

ATO N.o 47
;;

Palácio da Prefeitura Municipal ,de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 6 de junho de 1939.

Servente da Secretaria da Prefeitura, Moacyr Vitor Potier,

(a) J. Moreira Garcez

conforme despacho exarado em sua petição sob n.o 1.867 de
7 do corrente, e tendo em vista o documento apresentado,
resolve retificar o seu nome para :Moacyr Potier.

ATO N.O 45 '

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

O PREFEITO MUNICIPAL DE CU1UTIBA, CAPJTAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelÇ)
4.° Escriturário do Alrp.oxarifado; Daniel Luiz, confo:rme
despacho exarado em sua petição sob n.O 1.858 de 8 de ju
nho corrente, resolve conceder-lhe trinta dias de férias,
de acôrdo com a legislação em vigor.

do Estad,o do Paraná, em 13 de junho de 1939.
(a) J. Moreira Garcez '

Palácio da Prefeitura Mun!cipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 12 de jUJ;lho de 1939.

ATON.O 48

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PMANA, atendendo &0 requerido pelo
Guarda Fiscal do Departamento de Fazenda, Benedito Cor

(a) J. Moreira, Garcez

ATO N.O 46

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITl\"'

'.

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Snr. Luiz Felipe de Andrade, Fiél do Tesoureiro, conforme

despacho exarado em sUa petição sob n.° 1.864 de 7 de ju
nho do corrente ano, resolve conceder,.lhe trinta di&s de fé
rias, de acôrdo com a LegiSlação e yigôr.

O PREFEITO :MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARA.NA, atendendo ao requerido pelo

reia de'Freitas, conforme despacho exarado em sua petição
sob n.o 1.798 de 1.0 de junho do corrente 'ano, resolve con
ceder-Ih trinta dias'de férias, de acôrdQ com a Legislação
em vigôr, ,e a Ipartir de 26 de maio próimo lindo.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 13 de junho de 1939.
I
I
I

L

(a) J. Moreira Garcez
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

ATON.049

do Estado do Paraná, em 26 de junhode 1939.

O PREFEITO MuNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Continuo do Departamento Juridico, Lauro Silva, conforme

( a) J. lVforeira Garcez

despacho exarado em sua petição sob n.O 1.871 de 9 do cor
rente, resolve conceder-lhe trinta dias, de férias, na forma
da Lei.

ATO N.O 52

.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTAI)O .00 P.MANA, atendendo ao requerido, pelo
Snr. Inácio Lprobªrdi, 2.° Escriturário do Laboratório de
Pesos e Medidas do Departamento de Fazenda, confórme
despacho exarado .em sua petição sob n,.o 1.944 de 14 do cor
rente, resólve conceder-lhe trinta dias de férias, de acôrdo

PaláGio da Prefeitura Municipal de Curitib, Capital
do Estado p,o Paraná, em 17 de junho de 1939.
(a) J. Moreira Garcez

ATO N.O 50

com a Legislação em vigôr.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 27 de junho de 1939.

2.° Escriturário do Departamento .de Fazenda, João Correia
de Souza Pinto, confóriIíe despacho exarado em sua petição
sob n.O 1.865 de 7 de junho corrente, resolve conceder-lhe
trinta dias de férias de acôrdo com a Legislação em vigôr.

(a) J. Moreira Garcez

'l

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 26 de junho de 1939.

.

ATO N.053

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA., CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Contínuo João Guilherme Pereira, adido á Diretoria de
Obras e Viação, do Departamento de Engenharia, e de acôr
do com o despacho exarado em. sua petição sob n.o 2.046 de
22 de junho corrente, resolve cpnçeder-lhe trinta dias de

(a) J. Moreira Garcez

ATO N.051
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo 'ao requerido pelo
Cartógrafo da Diretoria do Cadastro, Manlius Hehl Pereira

férias ,na forma da Lei.

Palácio da Prefeitura Municipal. de Curitiba, Capital

de Melo, confQrn:le despacho exarado em sua petição sob ,:'
n.o 1.975 de 15 de junho corrente, resolve conceder-lhe
trinta dias de férias, .d,e acôrdo .com a Legislação em vigôr.

do Estado do Paraná, em 30 de junho de 1939.
(a) J. Moreira Garcez
I

,
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A.TO N:o 54

petição sob n..o J.774 d 31 de Plaio p. findo, resolve conce
der-lhe trinta dias de férias, de acôrdo com  legislação em

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

vigôr.

2.0 Escriturário da Divisão do Cadastro da Diretoria de Edi

Palácio da Prfeitura Municipal de Curitiba, Capital

ficações'e Cultura, Dino Gasparin, conforme .despacho exa

do Estado d,o Paraná, em 10- de julho de 1939.

rado em sua petição sob n. ° 1.850 de 6 de junho proximo fin

do, resolve conceder-lhe trinta dias de férias de acôrdo com
a legislação em vigôr.

(a) J. Moreira Garez

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 4 de julho de 1939.

ATO N.O 57

(a), J. Moreira Garcez

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, OAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, .atendendq, ao requerido pelo
Guarda Fiscal da Secção de I11).minação, da Diretoria de
Obras e Viação, Raul Costa, conforme despacho exarado em
sua petição n.o 2.139 de 9 de junho proximo findo, resolve
conceder-lhe trinta dias de férias de acôrdo com a legislação

'.

ATO N.O 55

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Guarda Sanitário da !nspeforia Sanitária do Departamento
de Fazenda, Bonifacio Siqueira, conforme despacho exara

em vigôr.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

rado em sua petição sob n.O 2".064 de 4 de junho proximo
findo; e tendo em vista o documento apresentado, resolve

do Estado do Paraná, em 10 de julho de 1939.

retificar o seu nome para Bonifado Furquim de Siqueira.

( a) J. lVloreira Garcez

Palácio da Prefeitura Municipál de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 4' de julho de 193'9.
.

-

,

(a) J. M,Qreira Garcez

ATO N.o 58

O PREEEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

ATO N.O 56 ..
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO no PARANA, atendendo ao requerido pe1a

1.0 Topógrafo da Divisão de Edifcações do Departamento

'"í

de Engenharia,< João Fagundes Barbosa, conforme despacho
exarado em sua petição n.o 2.178 de 3 do corrente, resolve
conceder-lhe trinta dias de férias deacôrdo com a legisla-

Datilógrafa da. Secretaría da Pre£eii-qra,Senhorinha Maria

Zenita Franco Teigão, confórme despacho -exarado em sua

.-

ção em vigôr .

.

-

.... r-
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

..

do Estado do Paraná, em 12 de julho de 1939.



ATO N.O 61

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

(a) J. Moreira Garcez

Sr. Benedito da Casta Coelhó, em petição sob n.o 2.361 de

hoje datada, resolve deixar ,sem efeito o ton.o 59 de 13 do
corrente e assim reintegrar o peticionário nas funções do

cargo de que fôra exonerado pelo referido áto.

ÁTO N.o 59

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do .Paraná, em 15 de julho de 1939.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, ÇAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve exonerar a pedido o
Sr. Benedito da Costa Coelho, Contador da Diretoria de
Contabilidade e Teouro do Departamento .deFazenda.

,

(a-) . Moreira Garcez

Palácio da Prefeitura MUnicpal de Çuritiba, Capital

ATO N.O,62

do Estado do Paraná, em 13 de julho de 1939.

I

:.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

r

DO ESTADO DO PARANA, atendendo -ao requerido pelo

( a) J. Moreh'a Garcez

Snr. Lufrido Costa Cabral, Chefe de Secção do Departa'
mento de Fazenda,confórme despacho exarado em sua pe

tição sob n.o 2.268 de 8 de julho corrente, resólve c>nceder
ATO N.o 60

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

lhe trinta dias de férias, de acôrdo com a legislação em vi



DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Guarda Fiscal do Departamento de Fazenda Sr. Ulisses Jo'

gôr.

I

I

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 18 de julho de 1939.
(a) J. Moreira Garcez

sé Ribeiro,confórme despacho exarado em sua petição sob
n.O 2.117 de 28 de junho p. fjndo, resóve conceder-lhe trin

ta dias de férias, de acôrdo com ,a Legislação .em vigôr.

ATON.O 63

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 15 de ju140 de 1939.

O 'PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DÓ STADO DO PAR.A,NA, atndendo ao requerido pelo

,3.0 Escriturário Murilo Costa Pinto, da Secretaria da Pre

(a) J. Moreira Garcez

feitura e tendo em vista o laudo do ppa:rtamento de Saúde
I

:.
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do Estado, resolve conceder-lhe noventa diás de licença pa

'ra 'tratamento de saúde, .na forma'da Lei.

palácio çla Prefeittira Mu:p,icipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de julhQ de 1939,

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do 'Paráná', em 19 de julho de 1939.
"'!'

-

(a) J, Mor.eira Garcez

Ij,.

(a) J, Moreira Garcez
ATO N,O 66



O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO EST@O DO PAij.ANA, atendendo ao requerido pelo

ATON.O .64

Snr. Francisco Lóps Vieira,

O PREFEITO MT,J;NICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

Contínuo da Inspetoria de

Rendas e Fiscalização do Departamento de Fazenda, con

no ESTADO DO 'PARANA, atendendo ao requerido pelo

órme despacho exarado na petição n.o '2.458 de 24 de ju
lho corrente, resólve conceder-lhe trinta dias de férias, de
acôrdo com a Legislação em vigôr.

'Auxiliar da Inspetoria Sanitária do Departamen,to de ;Fa- .
zehda, João Nascimento Rozeira, conforme despacho eXa
rado em sua petição n.° 388 de '26 de janeiro do corrente

Palácio da Prefeitura Mu:p,icipal de Curitiba, Capital

ano, e tendo em vistªos dOcumentos apresentados, résolve
retificar o nome doudido Auxiliar para José Nascimento

do EstadQ do Paraná, em 31 de julho de 1939.

Rozeira.

(a)J, l\J9;reira Gw:cez

Palácio da Prefeitura Mun.icipÇlI de Curitiba, Capital
do Estado do Paran, em 25 dé julllo de 1939.

,

ATO N,O'67-

( a) J. Moreira GaJ;cez

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO. ESTAD.o DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

.,--

O PREFEITO MUNICIPAL DE- CURITIBA, CAPITAL
D OESTADO no :PARANA, rsolve promover o Almoxari
rfe da Usina de Leite do Departamento de Fazenda, Sr. Do

Médico Veterinário Auxili.ar da Inspetoria Sanitáriâ do.De",
partamento de fa;z;enda, João Carlos de Castro, conforme
despacho exarado em sua petição n.O 2.'506 de 28 de julho
ido çorrente ano, e tendo 'em vista o documento apresentado
resolve :retificar o nome do aludido Médico Veterinái'io pa
ra João Carlos de Souza Castro.

Diretoria 'de abrase Viação do Departamento de Ehgenha..;

Pálácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
,do"Estado' do Paraná, em 5 de agôsto de 1939.

J

(a) J, Morira. Garcz

li

ATO N,O 65

mingos Petrélli,ao cargo-de Feitor Ida Limpeza Públicª çlq

ria.

_
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ATO N.o 68

rado em sua petição n.o 2.525 de 31 de julho do correIlte

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL,

ano, resolve conceder-lhe trinta dias de férias, de acôrdo

DO ESADO DO PARANA, atendendo ao requerido pela

com a legislação em vigôr.

Telefonista do Departamento de Engenharia, Sra. Rosemi
ra Pereira da Silva, e deacôrdo lcom o despacho exarado em

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em. 5 de agôsto de 1939 .

. sua petição sob n.O 2.553 de 1.0 do corrente, resolve conce

d.er-lhe trinta dias de férias, na conformidade da legislação

(a) J. Moreira Garcez

em vigôr.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do P,araná,em 5 de agôsto de 1939.

ATO N.o 71

(a). J. MQreira Garcez

O PREFEITO MUNICIPAL. DE CURITIBA, CAPITAL,
DO ESTADO. DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Sr. .Alberico Camargo Ribas, 2.° Escriturário da Diretoria

ATO N.o,69

de Edificações e Cultura, do Departamento de Engenharia,
conforme despacho exarado em sua petição n.o 1974 de 15
de junho do corrente ano, resolve. conceder-lh trinta dias
de férias, de acôrdo 'Com a Legislação em vigôr.

O PREFÊITO MUNIClPAL DE CURITIBA, CAPI'I'AL
DO ESTADO DO PARANÁ, atendendo ao requerido pelo
Sr. Valentim Maria de Freitas, 1.0 Desenhista da Diretoria
de Obras e Viação do Departamnto de Engenharia, e na

f

•

r
I

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 5 de agôsto de 1939.

conformidade do despacho exarado em sua petição sob n.o
2.214 de 4 de julho p. findo, resolve conceder-lhe trinta dias
de férias, de acôrdo com a legislação em vigôr.
Palácio da Prefeitura Municipal '""de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 5 de agôsto de 1939.

(a) :.L.Moreira Garcez
1

(a) .J. Moreira Garcez

ATO ;N.o 72

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

.-

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
4. ° Escriturário do Departamento de Fazenda Euclides Al

ATO N.o 70

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL .

ves Vieira, conforme despacho exarado em sua .petição n.o

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Snr. Abelardo dos Reis Petra, 2.° Escriturário da Secção de
Protocolo e Arquivo da Secretaria, conforme despacho exa-

2.517 de 29 de. julho p. findo, e tendo em vista o documento
apresentado, resolve retificar o nome do aludido Escriturá
rio, para Euclides Vieira Alves.

r

j

.....
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, .em 5 d agôsto de 1939.

ATQ N.975
O

(a) J. Moreira Garcez

SUBSTITUTO

DO

PREFEITO

MUNI

CIPAL DE CURITIBA,
CAPITAL DO ESTA.DO
DO
PARA-NA,
atendendo
ao requerido
pelo
Snr. TeMilo de Olívéira Camargo, Guarda-Sanitá,rio dil- Ins

,I

I

petoria Sanitária do Departamento. de .Fazenda, confórme,

ATO N.O 73

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

despacno .exarado na petiçãon.o 2.188 de 3 de iul40 <lo_ or:
rente, ano, }esolveéonceder-lhe trinta qias de férias; ele ªcôr
do com - a-legislação em viôr.

to de Fazenda, conforme despacho exarado na petição n.°
2.523 de 31 de julho do corrnte an,o, resólve conceder-lhe

Palácio H"a iPref<útura Murucipal de Curitiba, Capital

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Sr. Nelson Cunha Gomes, 4.° Escriturário do Departamen

trinta ias d féJ;ias, de acÔrdo com a"Legislação ,emvigôr.

do Esta<;lo do Paraná, em 16 de agôsto de 1939.

Palácio da Prefeitura Municipal d,e Curitiba, Capital

(a) Angelo Lopes .

do Estado de:> Paraná, em 5 de agôsto de 1939.
(a) ;T. Moreira Garcez

ATO N.O 76

ÁTON.O 74

..

O

O SUBSTITUrO _ pO PEFEITO MUNI

CIPAL DE

CURITIBA,

CAPITAL

DO

Departamento de Fazenda, conforme despacho exarado na

-,

petição n.o :2.542 de 1.° agôsto corrente, resolve conceder

14e trinta. dias de, férjas, de pcôrdo com a Legia.çã em i

do:estaâo do Paraná em 18 de agôsto de 939.
'( a) Angelo Lopes

I

I.

.

,

-

Dr. Teofilo. Moreira Garcez, Diretor, adido, ao Departa
mento Jurídico, conforme despacho exarado, na petição n.o
2.581 deste ano, resolve conceder,.lhe trinta dias de férÍas
a (contar de 6 do, corrênte de acôrdo com a legislação em

Palácio <;la Prefeitura" Municipal de Curitiba, Capital

(a) ,Angelo Lopç

......

MUNI

1:,«

do Estado do Paraná, em 16 de .agôsto de 1939.

L '._

PREFEITO

vigôr.

gôr.

- Balácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

DO

CIPAL
DE
CURITIBA," CAPITAL
DO
ESTADO
DO
P A R AN A, - atendendo
ao
requerido
pelo

ESTADO

DO P A R A NA, átendendo ao requerido pelo
Sr. Waldemir Costa Lima, 4{eridQr de pesos e medidas do

SUBSTITUTO

,.

'.
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ATO N.o77'

CIPAL

o
DE

,

SUBSTITUTO DO PRÉFEITO MUNI
CURITIBA, CAPITAL DO, ESTAJ)O

férias, de acôrdo com a Legislação em vigôr. .

DO P A R A NA, atendendo ao requerido pelo
Sr-'õ Euclides Vieira Alves, 4.° Escriturário do l)epartamen


I

I•

to de Fazenda, conform despacho exarado na petição n.°
2534 de 31 kie julho do corrente" ano, resólve conceder-lhe 
trint,a dias de frias,de acõrdo com a Legislação em vigôr. 
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

I

I
I

I



r

I

(a) Angelo Lopes

.I
!

do Estado dó 'Paraná, em 29 ode agôsto de 1939.

t

(a) Angelo Lopes

TO N.o'80

-f'

CIPAL

",

O

SUBSTITUTO

DO

PREFEITO

MUNI

Palácio çla Prefeitura Municipal <fe ,Curitiba, Capital



do Estado do Paraná, em 31 de agôsto de 1939.
(a) .t).ngelo .Lopes

"
I
/'

t

ATO ,N.o 79.

O SiJBSTITUTO DO PR;EFEITO MUNI
CIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO:ESTADü
DO P A R A NA, ate'nendo aQ requerido pelo
Sr. Ubaldo Grácia, Gual1da Fiscal dó Departamento de Fa-

 .. --'_..-



ATO N.O 81
CIPAL

O

DE

SUBSTITUTO
CT,JRITIBA,

DO

PREFEITO

CAPITAL

DO

MUNI

ESTADO

DO
P A R A NA,
atendendo
ao
requerido
pelo
Guarda Sanitário Municipal da Inspetoria Sanitária do De



r

-_.

SUBSTITUTO
DO :PREFEITO
MUNI
CURlTIBA,
CAPITAL
DO
ESTADO

2.791 de 21 do c()I"rnte, e ten.doem, vista o documento apre
sentado, esolve retificar o seu. p.ome pa,ra pomingos Eazza
rotto Segundo.

Palácio a Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 21de,agôsto de 1939.
(a) Angelo Lops

O
DE

DO
P A R A N A,
ate'ndendo
ao
requerido
pelo
Servente da Agencia'lVIunicipal de Colombo, Domil1gos Laz
zarotto, conforme despacho exarado em sua petição sob n.o

ATOIN.O 78

CIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO
DO P A R A NA, atendendo ao requerido pelo
Sr. Artur Chaves Barros; . Guard.a-f.iscal do DepartaIllento
de Fazenda, conforme despacho eXla,rado em sua petião n.o
2.401 de 19 de julho ;p. findo, rQlve conceder-lhe trinta
dias de "férias, de acôrdõ ço a legislação em viõr.

f.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Ca:pital

do Estado do Paraná, em 21 de agôsto de 1939.

I'

L.:

zenda, conforme depacho exarado :rIa petição n,° 2.800 de
22 Ide agôsto cOrlrente, resolve conceder-lhe trinta dias de

L

partamento de Fazenda, João de Siq tieira, conforme despa
cho exarado em sua petição sob n.o 2.741 de 16 do corrente

..

L-

li

-,----

1

J

.

;
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-95-

r

e tendo elll vista os documentos,Ptesentados, resolve reti
ficar o seu nome ,para João Furquim de Siqueira.
Palácio da :prefeitura Municjpal de Curitiba, Capital

do Estado dQ- Paraná," em 31 de agôsto de 1939.
(a) 1\ngelo Lopes

ATO N.O 84

li

\.

b PREFÊITÓ MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ÇlO 'requrido pelo
Sr. André Bruzamolin, Guarda Fiscal do Departamento de
Fazenda, confórme despacho exarado na petição n.o 2.807
de 22 de agôsto ido corrente ano, resólye conceder-lhe trinta
das dé;ferias, deacôI1do com a legislaçã;o em vigôr.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

ATOIN.o 8?

do Estado ,do Paraná, em 12 de etembro de 1939.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO no PARANA, atendendo ao reqUerido pelo

(a)' J. Moreira Garcez

Sr. 'Flávio Ribeiro, 1.° Escriturário do Departamento de Fa
zenda, confórme despacho exarado na petição n.° 2.973 de
9 de setembro corrente, ,resólve conceder-lhe trinta dias de
férias, de acôrdQ com a Legislação em vigôr.

,

. O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

Palácio da :Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado .do Paraná, em 12 de setembro de 1939.

DO ESTADO .DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Snr. Bonifácio F.de Siqueira, Guarda Slanitário do Depar..,
tamgnto de Fazenda, conforme despacho exarado na peti

(a) :J. Moreira Garcez

cão n.o 2.970 de 6 do'. corrente, resólve. conceder-lhe trinta
,

ATO N.o83



O PREFITO MUNICIPA,L DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Sr. José SCllissiato, Contí.uo do Departamento de Fazenda,
-conforme despaç1.)o exarado ,na petição n.°2.585 de 3 de
agôsto ido ,corrente ano, reQlve conceder-lpe trinta dias.de

I

I

I

.

I

(a) J. Moreira Garcez.
..

ATO N.o 86

DO ESTADO DO PARANÁ, atendendo ao requerido pelo.
Snr. Albano Casagrande, Gua.rda-Linha da Secção de Ilu
minação da Diretoria de Obras e Viação, do Departamento

(a) J. Moreira Garcez
c

Palácio dá Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 19 de setembro de 1939.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, C1\l?ITAL

Palácio.da Prefiturª Municipal de CuritibÇl, Capitql
do Estado)dq Paraná, .em ;1.2 de setembro de 1939.

I'

dias de férias, de acôrdo com a legislação em vigôr.

'f',

li

férias, de acôrdo com .a legislação em vigôr. ::'

r

ATO N.O 

r

r

..J..-

.,.

T
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de Engenharia, conforme despacho exarado fia petição sob
n.O 3.008 de 13 do corrente, resolve cQnceder-lhe trinta dias
de ferias, de acôrdo cmn.. a legislaçãe:> em vigôr.

."-

ATO N.p 89(

O PREFEITO MPNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PAB.ANA, em conformidàde com o De
creto n.o 25 desta,..datatresolve organizar as comissões que

Palácio da Prefeitura Municipal. de Curitiba, Capital
do Estado elo Paraná, em 26 de' setembro de 1939.
(a) J. Moreira Garcez

deverão proceder ao lançamento e escrituração de impostos
e taxas municipais para o que faz as seguintes designações:

'

Impostos íprédial e Suburbano e Taxa de LÍln:pea Particular
'\.

i

Dl': Arnaldo Izidoro Beckert, Dr. João de Macedo Sou

ATO N.o87'

za, Dl'. Henrique Estrela Moreira, Dl'. JQãoPereira de Ma
cedo, JQão'Aguida, Manoel Teixeira Maçhado, Angelo Scuis
&iatto, Manliu&-Hehl..P-el'eirade!':Melo Antonio Cunha Braz

O PREFEITO MUNICIPAL DE CUJ1,ITIBA, CAPITAL:..
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao reqúerido pelo

Sr. José Perelles, Guarda Fiscàl do Departamento de Fa
zenda, conforme despacho exarado na petição n.o 3.112 de
21 de setembro p. findo, 'resolve conceder-lhe trinta dias de
férias, ,de acôrdo com a legislação em igôr.

e Nelson Gomes.

Impostos 'sobre terrenos sem edüicação, casas sem .,platiban

das ou 'em ..ruinas, ::frentes lnão -regularmente muradas, guias
sem passeio e taxa de clento {

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital 
do Estado do Paraná, ,em 4 de 'outubro de 1939.

Dl'. Odilon Mader, Dl'. Hafael de Assunção, Alvaro e
Andrade, Evaldo Weigert, Amazonas de Souza Azevedo e
Abilio Santos.

(a) J. Moreira Garcez
I

t
i'

ATO.N,O 88



O PREFEITO MUNICIPf'\L DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao pedido formu
lado em requerimento n.o 3.198, de 2 do corrente, resolve

exonerar o Snr. Maximo Di Giorgio do cargo de 4.° Escri
turário do DepartaIIlento de. Fazénda.

"1

medidas

.

Dr:. Teofilo Moreira Garcez, Alvaro .Luiz Picheth, CIodoald.o Macedo Portugal, ROIllUlino.Requião, Valdemir Cos
ta Lima, .Manoel Taborda Ribas, Hermenegildode Lara e.
Antonio Puppi.

toiolaP--inho, Bento Dias de Grácia, Raul Kormann e Bene""

(a) J. oreira Garez

ditO-Cor.reia.;de Freitas..

I



. _..

\,';

Lufrido çosta G;;lQraJ, Wilson Portugal Lobato, Al'geu

do Estado do Paraná, em 9 de outubro de 1939.

I

'

Oomissão :de crituração

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

L, -

Impos de licença, de publicidade  fá£erição de pesos e

I





't

J'

.,.....". 98. -=-

-....,.. '99, ....:-

I

Palácio da Pref,tu:rà lWun,icipaÍ de Curitiba,
do Estado do .Praná, .em 10 de ?utubro de 139.

I

I

Capital

ATo'!N. :92

I'

O PRFITO MUNICIPAL ;DE CtffiITrB.t\" C.t\.PITAL

(a) J. Moreira Garcez

DO ESTADO DO PARANA, consideralldo que a maqueta

I.
TO N.o 90

O PREFEITO MUNICIPAL.PE CURITIBA, ÇAPITAL,

representandQ !i cdacle de Cuitiba, no ano de 1875, exi&

tente nª, Bibliotéca Mq.nicipal,' será melhor 'conhecida e
apreciada no Museu Paranaense, por io que aí o numero
de visitantes: é sempre mais elevado;

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ,ao requerido pelo

- considerando que em qualquer ocasião poderá ser eSsa

SerVente do Departamento de Fazenda, Delbos Leodorq da
Silva, conforme despacho earado em sua petição sob n.°
3.34l)de 13 do corrente, e tndo em vista o documento apre

miniatura 'utllizadil -de modo a atender. a .finalidade viSada
pela sua execução, custeClda .peloMunicipio, resolve entre

gar essa obra . ao mesmo Museu para ser exposta ao público.

sentado, resolve retificar o seu nome para Delbos ola Leo

doro da Silva.

Palácio da Prefeitura Municipal de. Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 24 .de o:utubrode 1939.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 18 de outubro de 1939:.

(.>. J., Moreira Garcez

(a) J. Moreira Garcez
-.-.-'-0-

---ATO N.o 91'

O PREFEITO 'MUNICIPAL DEéuRITIBA, CAPITAL,
DO ESTADO DO PARANÁ, atendendo ao requerido pelo

2.o' Denhista Frederico Senna Calderari, da Di,retoria de
Edificações e CültUl:a do Departamento de rEngenharia, e
tendo em vista o laudo do Departamento de Saú.de do ESa
tado, resolve conceder-lhe sessnta dias de licença ,para tra
tamento de saúde, na forma da lei.

!Palácio da Prefeitura MunicÍpal de Curitiba, Capitãl

do Estado do Paraná, em 20 de outubro, de 1931).
!


f.

1.



AT()iN.o 93

o O :PRFEITO MUNICIPAL, DE CURI'rIBA, C.t\.PITAL

:[)O ESTADO pO P,ARANA, atendendo ao requerido pela
Sra. D.a Dlanira Crespo Rocha, 2.aDatilógrafa ao Departa..,
mento Jurídico, conforme despacho exarado na petição n.o

3.464, reso.lve conceder-lhe trinta dias de Jérias, Cicontar do

dia 30 de outubro p. findo, e de acôrdo com a legslação m
vigôr.

.Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado', dQParaná, em. 6 doe novembro de 1939.

•

("a) .J. Moreira Garçez

j'

I



(a) J. Moreira.Garcez

r

i

li


ATO N.O 94\
o PREFEITÜ' MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL



"!

."..-' 101- ..
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•

DO ,ESTADO DO PARANÁ, atendendo ao requerido pelo
Snr. Ney von Meien, Continuo do Almoxarifado, conforme
despacho exarado na petição n;o ,3.435 de 25 de outubro do
corrente ano,. resolve cçmcede:r:-Ihe trinta dias de férias, de
côrdo com a legislação em vgôr.

Palácio da Prefeitura Municipal de Çuritib, Capitàl
do ,Estado dQ .I'ar:éJ.ná, em 6 de novembro de 1939.

1

mentações especificadas .no áto n.o 15 de 6 de fevereiro do

I

rendo as respectivas despesas pela verba Obras Publicas:

I'

corrente ano, abrangendo mais os seguintes serviços, cor-,

L

1) ,......Paralelelljpedos (Calçamento ovo )
Ruas ,24 de Maio, Nunes Machado e Lamnha Lins tre

chos compreendidos entre a avenida Ivaí e rua Engenhei-

I

J

ros Rebouças.



"

,) ......,. lletumita. :( Remo.delação )

(ã) 1J. Moreira Garéez

Rua Buenos Aires entre Dr. Pedrosa e Iguaçu'.
f".' , •.

3) ,_ Betume superficial com " sargetas  palfllelepipedos

"

;r.;. • ,.

(Pavimento novo)

 ÁTO N.o\95
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 14 de novembro de 1939.

l

j.

(a) J. Moreira Garcez

O PREFEITO MUNICIPAf.. DE CURITIBA, CAPITA
DO ESTADO DO P.A;RANA, no proposito de melhor aten
der á comodidade dos .:municipes, resolve ampliar as pavi-

das Visçonde de .Guarapuava.e Iguaçu'; rua Pasteur, entre

avenidas Silva Jardim e Visconde de. Guarapuava; rua Pa
dre Ildefonso,entre 'avenidas 7 de setembro e Visconde de
Guarapuava.-

4) \- TerraJllegem

Rua 'Marechal Floriano Peixoto, prolongamento- até o
limit do quadro Suburbano; avenida Silva Jardi:m, entre

. Palácio da PrefeiturÇ). Municpale Cutiba, Capital

do Estado d,p Paraná, em 14 de. novembro de 1939.
( a)J l lVIoreira Garcez
'"

I

lIIl\

"

rua Bunos Aires e praça D. Luiz de Souza .

...

ATQ [N.o 96

,

Avenida:7 de Setembro, entre ruas Buenos Aires e Car
neiro Lobo; rua Alferes Poli, entre avenida Ivaí e rua En
gen1leiros Rbouças; rua Coronel Dulcidio, entre as ,av:eni

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

Snr. Gastão Marques da Silva, 2.° Topógrafo da Diretoria
de Edificações e Cultura, do Departamento de Engenharia,
comórme despacho ,exarado na petição sob n.O 2.627 de 7
de agôsto do corrente ano, .resolve conceder-lhe trinta dias
de férias, a contar do da31 de outubro p. findo, e de acôr
do c0IT.!' a legislação em vigor.

..

\

, I

!'I'
...1
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,
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\

ATO N.o 97

('

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

I

de 8 ,de novembro do corrente, resolve conceder:lhe trinta

.

Plácio .da Prefeitura Municipaf de Curitba, Capital
do Estado do Paraná, m ?,5 de .J1ovembro de 1939.

DO ESTADO DO PARANA atendendo ao requerido pelo

3.° Escriturário da Secretaria da Prefeitura, Sr. Murilo
Costa Pinto, conforme.despacho exarado na petição. n.o ..

3.406 de 20 de outubro p. findo, .e tendo .em vis.ta ó atesta
do médico apresentado, ,resolve conce4e,r-lhe, em prorro

gação, trinta (30) dias de licença para tratamento de saq
de, a contar do dia 19 de outubro último.

Fazenda, conforme despacho exarado na petição n.o 3.537

r

Palácio Ida Prefeitura Municipal .de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 17 de novembro de 1939.

dias de férias, de acôl1do com a legislação em vigôr.

(a) J. Moreira Garcez

ATO'N.O 100
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

(a) J. Moreira Garcez

DO ESTADO DO PARANA, nos têrmos do ,art. 247 do Re
gulamentoGeral em vigôr, resolve ;suspender das suas fun
ções, até ulterior deliberação, o Administrador da Usina de

ATO'N.o 98

Leite, Sr. Rubens Simas,e designa para ,substitui-lo, duran.;.
te o eujmpedimento, o Fiscal Geral Sr. Lauro Macedo ..

O PEEFEITO MUNICI£AL DE CURITIBA. CAPITAL

I'

I

DO ESTA.PO DO PARAN:i\., atendendo o requerid pelo
Sr. Olegario Aires Arruda, 2.oEsc:J:'iturário da Secção Pro

tocol e Arquivada .Secretaria. da prefeitura, conforme. des.,.

)

pacho exarado na petição sob n.° 3.625 de 17 do .corrente
mês, resolve conceder-lhe trinta dias de férias, de acôrdo

)

Palácio da Prefeitura Municipal de ,Curítiba, Capital

I

coma legislação em vigôr.

Palácio da Prefeitura :M:unicipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 28 de. Ilovem'Pro de 1939.

l

ATOjN.o, 101

do Estado do Paraná, em 21 de novJllbro d 1939 l

O PREFEITO MQNIC,IPAL DE CU):UTIBA, CAPITAL
DO ESTADO pO PARANA, designa o Sr. Flavio Ribeiro,

I

1
,:

(a) J: lVIoreira Garcez

, ]

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo a requerido pelo
Sr. Francisco Grande, Guarda Fiscal do Departamento de

I

(

lft-..'

1. ° Escriturário do Departamento de Fazenda, para exercer
.L r.

ATO \N.o99f

....

_.._,....

_..,

_"'_. __.._.

(a)J. Moreira Garcez

interinamene as funções de Fiscal GerÇlI durante o impe

dimento do serventuário efetivo, Sr. Lauro Macedo.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 28 de novembro de 1939.
(a) J . Moreira Garcez

"i

'.1
j

"
--,. 104 -

-105.-

ATO.o 102

I

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

.'

DO ESTADO DO PARANÁ, atendendo ao requ,erido p;el'o

trinta dias de licença para tratamento de saúde, a contar do

Sr. Miguel Baby, primeiro Fical da Inspetoria de Rendas
e Fiscalização, conforme despacho exarado ,na petição n.o
3547 de 9 de novembro corrente, rsolve conceder-lhe trin

dia 19 de novembro último.

ta dias 'de férias, de ,acôrdo com a Legislação em vigôr.
I

J

Palácio da Prefeitura Municipal de Ct).ritiba, Capital
do Estado do Paraná, em 4 de dezembro de 1939.
.

,



'paláci'o da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 28 de novembro de 1939.

J
r

ATO N.O 103

ATO N.ol05

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

i

I
!

r

I

11

DO ESTADO DO PARANÁ, atendendó ,ao requerido pelo

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

Sr. Ricardo Bigato, Contínuo da Diretoria de' Edificações e
Cultura, do Departamento ,de Engenhariâ, conforme des

conforme despacho exarado na petição n.o 3.684 de 23 do

do, resolve conceder-lhe vinte dias de férias, ,a contar de 21
de.novemb70 último e de acô;r:docom a leislação .em :vigôr.

DO ESTADO DO PARANÁ, at.endendo ao ,requ;erido peJo
Sr. M9'acyr Potier, Contínuo da Secretaria, da Prefeitura,

pacho exarado na !petição n.o 3.515 de 6 de novembro p. -£in

corrente, resolve conceder-Ih,-e trinta dias de férias, de acôr
do com a legislação em vgôr.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Es'tado do 'Paraná, em 6 de ,dezembro de 1939.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 29 de novembro de 1939.

I

(a) J. Morira' Garcez

?



O PREFEITO MUNICIPAL Dl!; CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, atendelJ.do ao requerido p;elo

-r-p- '-<-:-'êi-:

(a) J. Moreira Garcez

-:-

ATO N.o 104

I'

(a) J. Moreira Garcez

\

(a)J. Moreira Garcez

r

de 20 de novembro p. findo, e tendo em vista o atestado mé
dico apr:esentado, rsolve conceder-lhe, em prorrogação,

3.o Escriturário da Secretaria Ida Prefeiturél., Sr. Murilo Costa .Pinto, conforme despacho exarado na petição n.o 3.638

....... ..........:::...--:: .. ::::::.::..... _.à.._'__ ' , ...

.:

'



ATO N.O 106

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
PO-ESTADO DO PARANÁ, tendo conhecimento de que ,o
Sr. José Teixeira da Silva, Agente de Estatistica, alegando
motivo.de enfermidade, tem deixado de comparecer ao x
pediente da Prefeitura, precisamente em ocasião qu;e mais

se fazem nece'ssarios os seus serviços, sabendo que o mesmo

não se acha acamado 'e que tem sido visto transitar pelas

-'

•

.r

lr

.ç,



I
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ruas, resolve nos termos da letra d) do art. 1.0 do DeCreto

n.° 29 de 25 de setembro de 1933, suspende-lo do exercicio
de ,suas funções ,até que justifiqu:e devidamente o seu extra

r

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba,Çapital
do Estado do Paraná, em 7 de dezembro de 1939.

L

(a) J.Moreira Garcz



nho proceder.

ATO N.c> 109
O PREFEITO J.V[UNIClP.ç\L, DE CURITU3A, CAPITAl

i

DO ESTADO DO PARANÁ, exonera ao carg& de 2.° Es

criturário da Divisão do Cadastro da Diretoria de Edifica
ções 'e Cultura. desta Prefeitura e ,nomeia para o cargo de
3.° Escriturário da mesma Divisão, o Sr. Dino Gasparin,

I

---

I

I

que por não poder assumir as respectivs funções, em on

sequencia de estar respondendo a processo de crime, per
manecerá ,afastado do exercicio com vencimentos reduzid,

na fOTma das disposições 'legaIs em. vigôr .

ATON.O 107'

O PRE:b'EITO MUNICIPAL DE CU:ijITIBA, CAPITAL

Palácio ,da ,Prefeitura ,Municipal -de Curitiba-, Capital

DO ESl'ADO DO PARANA,atndenao ao requerido pelo
Sr. José Dumas, Ajudante d;e Mecanico do Departamento

do Estado do Paraná, .em 18 de dezembro de 1939.

(a) J. Moreira Grcez

de E:p.genha!ria, conforme despacho exarado na petição n.o

3.176 de 5 do corrente, resolve conceder-lhe vinte dia& de

férias, de acôrdo com  legislação 'em vigôr.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do "Paraná, ém 15 de dezembro de 1939.

ATO N.O 1101

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITmA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, resolve promover ao cargo $fe
2.0 Escriturário da biisão do Cadastro da Diretoria de Edi

(a) J. Moreira Garcez


ATON.O 108

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANÁ, nos têrmos do despacho exa
rado na petição registrada .sob n.° 3.847 apresen:t'ada pelo
Sr.. José Teixeira da Silva, resolve fazer cessar o efeito do
áto n.o 106 de 7 do cor:lénte.

PalácIo da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 18 de dezembro de 1939.
(a) J. Moreira Garcez

ficações ,e Cultura, o Sr. Cid Marcondes d.e Albuquerque,
atual 3.° Escriturário da mesma :Divisão.

r

Palácio da Prefeitura MunIcipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 18 de dezeJ11pro de 1939 .

.1

(a) .J . Moreira Garcez
..,

"'?'.

ATO N.O-111

O PREFEI['O .:lVIUNJCIPAL DE CURITIBA, ÇAPITAL
DO ESTADO DOPAJtANÁ,atendendoao pedido formula
do pelo Sr. Milton Soares IIintz em requerimento n.o 3.894

I

I

..,.,......

I

J
r
,--108...,...

de 14 do corrente, .resolve eXQnera-lo do cargo de Fiscal Ida
Divisão de Edificações da Diretorip. de Edificações e Cultu

109'l

,

ra do Departamento de Engenharia.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

Palácio a Prefeitura Municipal.de C1.lritihlil, Capital
do Estqdo do :paraná, em 22 ge 'dezembro de 1939.

DO ESTADO DO PARANA, tendo em apreço o resultado

,

do inquérito procedido em conformidade com a Portaria n.o
231 de 28 de novembro p. findo, resolve exonerar do cargo
de Administrador da Usina de Leite, o Sr. Rubens Simas,
co'nforme requereu em petição sob n.o 3.931 de 20 do cor
rente, e nos têrmos ,do Art. 238 -' lU - do Decreto Lei Fe
deral n.O 1713 de 28 de outubro último.

(a) ,J. Moreira Garcez
I

--j

ATO N.o'J,12

O PREFE!TO MUNICIPAL PE CURI,TIBA, CAPITAL

l
f

, J

. ATO N.O lJ4

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do ,Paraná, em 29 de dezembro de 1939.

DO ES'):'ADO pO PARANA, resolve prOn.l9ver, por mere

cimento, ao cargo de 4.° Escriturário do Departamento de
Fazenda o Sr. Afonso Coelho dos Santos, atual Praticante
da Diretria de Edificações e Cultura do Departamento de

(a) J. Moreira Garcez

Engenharia.

Palácio da Prefeitura Municipal dt:: Curitiba, Capita:
do Estado do Paraná, em 23 de dezembro de 1939.
(a) J. Moreira Garcez

. ATO N.o 113

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Snr. João de Deus Vidal, Guardião do Cemitério Municipal,
conforme despacho earado na petição n.° 3.804 de 6 do

corrente, resolve conceder-lhe vinte dias de férias, de acô.r
do .com a Legislação em vigôr.


1 ,

--,

Palácio da Prefeitura Ml.plicq:,al de Curitiba, Capital

do Estado. do Paraná, 'em 26 de dezmbro. Ç1e 1939.
( a) J. MQ_reil'a Garcez

-:

 .......... ----
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DECRETOS de 1939
Decreon.e

); -= 4J;>re um credito extraordinario de lO:46(i$OOO

Decreto n.o

2 -' Abre um credito suplementar de 250.:000$000 á verba

Decrto n.o

 - Abreo um credito suplementar de :pOO$OOO á verba

I

..3

..

4

Decreto n.e

4 - Abre 'um credito e'xtraordinario de 400:000$000 .. ..

5

Decreto n.e

5.,.- A1?re \IJl1 credito extraordinario de 53:442$400 .;

"Obras Publicas" ... .. .. .. .. .. •. ..,.: .. ..
16 - Serviços Municipais

l

.•

..

..

..

.,

..

..

..

..

6

Decreto n.e 6 -' Abre um crédito extraordinário de- 545:808$600' .. ..

7

Decreto l1.e

7.,.- 4b \IJl1' crédito extraordinário de 250:000$000 ..

8

Decreto n.e

8 - Regulamentando a eecução de o1?ras e111 prédios que

..

estiverem fóra do padrão estabelecido pelo Código

..

9

'p'ecto n.e Jf - Çassando alvará de licença de Estanislau Jaruga ..

de Posturas e outras e ol,ltras leis

..

..

.,

..

10

Decreto n.e 10 -Prorr,ogapdo Por seis mêses o prazo fixado no arti-

.. '*

go 2.e do Decreto n,e 90 de 2{ de setembro de 1938

1,0

Decreto n.e :LI - Aprovando o plallo tipo de Avenda a ser empregado naJ Av. Sete de Setembro, prolongamento

..

. .• 11

Decreto n.<1 12 - Aprovando o- plàno para a pavimentação e retifica-

, !

ção da rua Francisco Rocha ..

.

.r"

I

..

..

..

..

..

..

..

11

Decreto n.o 13 - Cassando os alvarás de licença expedido em favor de
'Maria, Silva e Henrique Buschmohle

, /:

..

.,

..

..

..

12

Decreto n.e 14 - 'Denominado "EngenheirOS' Rebouças" a atual rua
Bandeirantes .,

I

.j

I

4

..

.. ..

..

..

..

..

.,

..

..

..

,.

13

Decreto n.o 15 - Dispondo sobre a remodelação das instalações sani-

'li

I
._-

-'-......".-

,,-_..

tarias ..

..

..' ..

..

..

."

;. -, :;

.,

.'

..

..

..

..

14

,......,,--

I

"


11

11I ...

Decreto n.a 16 - Decretando que a rua Marechal Floriano em seu pro

longamento, alem do cruzamento com a rua Conso
Dantas, terá a largura de trina metros entre os ali
nhamentos prediais .. .. .. .. .. .. .. .. o, . o

..

15

Decreto n.a ,18 - Aposentando o funcionário Cezar Conrado de Souza
Decreto n.a 19 - Modificando a alinea 20a do art. 5,.a do Decreto n.a

19

Decreto n.a 24 - Cassando o alvará de licença de Matias Kozien e

20

Decreto n.a 20 de 16 de setembro o .. , ..... , ,.

1938 e 10 de 9 de maio do corrente ano o. . o .. o.

Decreto n.o 2'8 -'-- Desapropriando os lotes nrs. 61 e 62 da Planta Xavier
de Miranda L .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Decreto n.o 29 - Abrihdo um crédito suplementar de 500:000$000
Decreto n.a 30 - Abrindo o credito suplemmtar de' 3:000$000 ..
DecrétCi n.a 31 - Abrindo o crédito suplementa'I' de 19:729$700
Decreto noa se - Isentando dos impostos municipais a Sociedade Moi-

nho Paranaénse Limitada .. o. o. .. ,. . o
Decreto n.a 33 - Aprovando o plano da rua Com. Araujo .. ..
Decreto n.a 34' - Revogando os arts. 1.':> e 3.a da Lei n.a 510 de 23 de'

\
I

abrjl de 1918, ....... , ..... '0 ......

Decreto n.a 35 - Dispondo sobre a aplicaç&'e:> das disposições .do De-'
creto n.a 3!4 de. 31 de agôsto qe 19G .. o .. ..

Decrete:> n.o 36, - Anexando á Bibliotécp. Municipal a' Secretaria da
Prefeitura . o .. "

I

i



o. .. . o o. "

.. .0 o . o

Decreto n.a 3'1 - Orçamento da reçeita e despeza para 1940
Decreto .n.a 38 .,- Quadro çlj> pessoal da. Prefeitura para 1940

Decreto n.a 39 ".,., Abrindo eJ:ito para pagamento cl percentagens aos
funcionários do I?epartaI!lell.to, ,Jurídico .. .. .. '.

I

22

l

25
26

r

27
29
29,

30
.

32

Ato n.a

2' - Designando. o Eng. Civil João Macedo <Sousa para exer

Ato noa

3 - Designando o, Eng. Civil Rafael Klier de Assunção para

cargo de piretor Geral çlp Departamento. Jurídico
cer, interinamente, o cargo dç Diretor de Obras e Viação
exercer, interinamente,
visãe:> de Viação .,

..

o cargo
..

..

. o

59

de Eng. Chefe da Di
.,

.,

..

..

..

..

..

Ato n.a

4 - Designando" o Eng. Civil Sadí de Sousa, para exercer,

Ato n.a

5 - Designando o 1.0 Escriturário do Departamento de En

.

Ata noa

o caro de Secretario dá Prefeitura'.. .. .. o. 'o o.
6 - Exonerando a pedido, o Sr. Engenheiro Agronomo Fran

Ato n.o

7 ..",.. Concedendo férias ao La Topografo da Divisão de Via-

Ato n.a

8 - Concedendo férias ao Servente de Secretaria da Pre

Ato 'n.a

9 - Concedendo férias ao 2.a Escriturário

cisco Maxavalhas Neto ..

Ato n.a

feitur Alci'I'po?piªªil ..

60
60

3.a

Escriturário do

Rodrigueª, Gomes ..

,

I

\

3e

37

..

..

..

..

..

..

..

o.

'o

..

.
..

..

.o

61

..

62

Julio. Ricter F.a

Départamento

.... o

I

'l;[

..

,.

Juridico,

..

..

63

..

63

Áto n.a

12 - Concedendo férias ao

Sousa

63
64

,"

"

o',

"'

..

Cezar
.,

"

o.

. o

Danilo
o'

funcionário

•.

C.
.I

de

Ato n.a

1:3 - Concedendo fias ao funcionarío Valdomiro Mandulac

Áto n.o

14 - Deprando, sem .efeito a nomeação do Sr. Francisco Aze-

Ato n.o

15 - Dispondo sobre a remodelação do leito, á pavimentação

Ato n.a

16 - $uspendendo o funcionário Artur Chaves Barros

Áto noa

117 - .Concedendo férias ao funcionário Frederico Senna Cal-

Ato n.a

18 - Concedendo

Áto n.a

19 - Concedendo férias ao. funcionário DurvaI França

Ato noO

20 ,,- Exonerando, a pedido, o Sr. Danilo Rodrigues Gomes do

Áto, n.a

.21 _ Concedendo féris ao funcionário José To da Silva

Ato noo

2J2  Designando funcionários para procederem ao lança1]:len

vedo

0

..

é áo calçamento. de ruas e avenidas ..

... 0

••••••• 0

férias

ao

••••• ,

00

..

o'

funcionário Raul

..

..

00'.\

....
..

64.

..

65

o.

66
66

o.

Correia

Pinto

6'l

..

67

to do Imposto de Licença no ,DiStrito de Tamandáré

.

62

111 - Deixando sem efeito o áto n.a 111 de 3Jl.'-12-38 ..


..

..

cargo de 30a Escriturário do Departamento Juridico

53

61

Ato n.a

derati o,


..

o.

33
33

o o' • o

6,1

10 - Concedendo 3 mêses (te licença para tratar de intere.ss

ao

l

..

ç,ão, Jóão SChIeder Sobrjnho . o .• 'o

'..r

57

59

genlíaria, Dl'. Antonio Gomes para servir, em comissão,

22

M

1 - 'Nomeando o Bacharel. Artur JuvêncioMendes para o

interinamente, o cargo de Sub-Chefe da, me Diyisão

19

Leonel dos Martires e Domiciano, Serrato .. ..

Decreto n.o25 - Dispondo sobre os serviços de lançamentqs .. . o . o
Decreto n;a 26 - Especificando a época da cobranÇa dos impostos .,
Decrete:> n.a 27 - Revogando os Decretos nrs. 90 de 21 de setembro de

I

16

Decreto n.a 23 - Sustando a observancia das disposições contidas no

Ato n.a

I

16

Decreto n.a 20 - Aprovando a tabela de generos de.primeira necessidade
Decreto n.a 21' - Cassando o alvará de licença de Francisco Nemitz ..
Decreto n.a 22, - Cassando o alvará de licenças de André Policastro,

"

tr

l:.õI
r

15

Z1 de 113 de agôsto de 1935 .. .. .. .. .. .. .. ..

AntOlIlio doS' Santos .. . o .. o. . o o. o. "

I

14

Decreton.a 1 - Desapropriando faixa de terreno pertencente ao SUl",
:tv.riguel Feres .. .. o. .. .. o. .. .. .. o. .. "

ÁTOS de 1939

I

I?

68

00•

68

68

'.

T
I

IV

v

23 - Designando funcionários para procederem ao lançamen

to do imposto de Licença, no Distrito de Colombo .. ..

24 - Concedendo férias ao funcionário José dos Santos ....
25 - Suspendendo do exercício de seu cargo, o funcionário
Eng. Civil Henrique Estrela Moreira .. .. .; .. .. .•
26 - Concedendo férias ao funcionário Afonso C. dos SlJ.ntos
2:l - Concedendo férias ao funcionário Amazonas S. Azevedo
28 - Pondo a disposição da Comissão encarregada de elaborar o programa de comemorações do 1.0 Centenário do
nascimento do Marechal Floriano Peixoto, o En. Civil
Augusto Beltrão Perneta ..........•.........

29 - Concedendo 9{) dias de licença ao funcionário Maximo pI'

Giorgio .. . o •• •• •• •• •• •• • o •• •• •• " •• •• ••
3Q - Designando o funcionário 'Benedito da Costa Coelho pa

69
69
69
70

70

I

l
I

!.

31 - Designando o funcionário Teodomiro Furtado para exer
.. .; .; ;. .. .. .. .. .. .. ..

32 - Nomeando o Engo Civil Odilon Mader- para exercer, in
terinamente, o càrgo de Diretor de Obras e Viação do
Departamento de Engenhária .. .. .. .. .. .. .. . •

33 - Nomeando o Sr. Francisco Azevedo para exercer o car
go de Guardião da Secção de Portaria e Arquivo .. ..
34 - Fazendo cessar a penalidade imposta ao Chefe da Divi
são de Edificações e Cultura, do Departamento de En

71
71

trão Perneta, Diretor de Edificações e Cultura o. • o ••
39 - Nomeando o Eng. Civil Arnaldo Izidoro Beckert para

4() - Concedendo férias ao funcionário Lauro Fêijó ..
41 - Retificando o nome do. funcionário Lauro Feijó para
Lauro Sodré de Sousa Feijõ .. .. .. .. .. .. .. .. ..
42 - Concedendo férias ao funcionário Eng. Civil Sadí Sousa
4G - Concedendo frias ao funcionário. Raul Kotmann
4!4 - Concedendo férias á funcionária Edith B. Rocha

78

Ato n.o

79

49. - Concedendo férias ao funcionário Lauro Silva ..
50 - Concedendo. férias ao funcionário João Correia de Sou-

80

para Moacir Potier ..
Ato n.O
Ato n.O

sa Pinto

..

..

..

..

..

..

..

..

.. ..,

...

..

.,

. -'.

','

..

..

..

....

..

..

..

..

79

80

..

..

80

Ato n.O

52 - Concedendo férill$ ao funcionário Inácio Lombardi

8J

Ãto n.O

53 - Concedendo férias ao funcionário João G. Pereira

81

Ato n.O

54 - Concedendo férias ao, funcionário nino Gasparin

82

ra de Melo ",

I

.'.

..

..

.,

...

.,

....

55 - Retificando o nome do funcionário

Teigão

..

..

",

.,,'

..

..

..

l

..

..

..

..

.,

..

..

.,

.,

"'i

..

83
83

Ato n.o

..

84

Ãto n.O

60 - Concedendo férias ao funciqnário Ulisses José Ribeiro

l!J4

6[ - Deixando sem efeito o áto n.o 59 .de 13-7-989 .. .. .,
62 _ Concedendo férias ao funcionário Lufrido da C. Cabral

85

Ato n.o

Ãto n.o

Ato n.o

..

..

..

..

..

..

..

..

..

.,

..

..

..

..

..

cionário Murilo Costa Pinto

.,

'.

..

..

..

..

..

.,

..

Áto n.o 64 - Retificarido o nome do funcionário João Nascimento Ro
seira para José Nascimento Roseira

Ato n.o

85

63 - Concedendo licença para tratamento de saude ao fun-

..

..

..

.,

..

..

85

86

65 _ Prómove\ldo o funcionário Domingos Petreli ao cargo
de Feitor da Limpeza Publica do Departamento de En••

86

Ato n.O

66 _ Concedendo férias ao funcionário Francisco Lopes Vieira

87

Ato n.O

67 - Retificando o nome do funcionário João Carlos de Cas

genharia

..

.,

..

..

..

.,

..

.,

..

..

.,

tro para João Carlos de Sousa Castro ..
76

..

83

.1 j
75

..

57 - Concedendo férias ao funcionário Raul Costa ..

ta Coelho

'73

•.

82

58 - Concedendo férias ao funcionário João F. Barbosa
59 - Exonerando, a pedido, o funcionário Benedito da Cos-

Ato n.O

72

76

.,

.,

Ato n.O

74
75

.,

Ato n.O _ 56 - Concendo férias á funcionária Maria Zenita Franco

72

73

..

Bonifacio Siqueira

para Bonifacio Furquim de Siqueira

exercer o cargo. de Eng. Diretor da Diretoria de Edifi

cações e Cultura do .Departamento de Engenharia .. ..

78

..

48 _ Concedendo férias ao funcionário Benedito C. de Freitas

Ato n.O

genharia EngoO Civil Henrique Estrela Moreira .. .. . .74
35  Concedendo férias ao funcionário. Ewaldo Weigert .. ..
74

36 - Concedendo férias ao funcionário Feliciano de Oliveira
?17 - Concedendo férias ao funcionário Armando F. de Oliveira.
38 - Pondo a disposição do Estado o Eng. Civil Augusto Bel-

..

Ato n.O

Ato'n.o

,.

cer, interinamente, o cargo dê Contador do Departamen-

to de Fazenda .. .. "

4.'5 - Concedendo férias ao funcionário Daniel Luiz ..

46 _ Concedendo férias ao funCionário Luiz F. de Andrade
47 -.".Retificando o nome do funcionário Moacir Vitor Potier

Ato n.0m. -'- Concedendq férias ao funcionário Manlius }!ehI Perei-

ra exercer, interinamente, o cargo de Diretor- âe Con

tabilidade e Tesouro .. .. o. •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Ato n.O

..

..

..

. o

87

..

Ato n.O 68 _ Concedendo férias á funcionária Rosemira Pereira da
Silva

..

..

..

..

..

. .

..

.,

..

..

..

..

..

..

..

..

.,

88

Ato n.O

69 _ Conc<;lendo férias ao funcionário Valentim M. de Freitas

88

77

Ato n.O

70 _ Concedendo férias ao funcionário Abelardo dos Reis Petra

88

77

Áto noO

n _ Concedendo férias ao

76

78

Ribas

..

..

..

.,

..

..

funcionário Alberico Camargo
..

..

..

..

..

o o

••

••

••

••

••

89

<t

r
,

,

# I

o

Ato n.o

7,2 - Retificando o nome do funcionário Euclides Alves Vieira para Euclides Vieira Alves ..

..' ..

..

.,

..

..

..

..

89

Ato n.O

73 - Concedendo férias ao funciOnário Nelson Cunha Gomes

90

Ato n.O

74 - Concedendo férias ao funcionário Valdemir Costa Lima:

90

Ato n.o

75 - Concedendo
Camargo

..

férias
..

ao funcionário

..

..

..

..

.,

..

Teofilo

..

"

..

.,

de
..

Oliveira
..

..

..

91

Ato n.o 76 - Concedendo férias ao funcionário Bacharel Teofilo Moreira Garcez

..

..

..

..

91

Ato n.O

77 -, Concedendo férias ao funcionário Euclides Vieira Alves

..

..

..

..

..

92

Ato n.o

78 - Concedendo férias ao funcionário Artur Chaves Barros

92

Ato n.O

79 - Concedendo férias ao funcionário Ubaldo Gracia

92

Ato n.o

80' - 'Retificando o nome do funcionário Domingos Lazzarotto
..

•.

9;J

Ato n.O

81 - Concedendo fériaS" ao funcionário' João de

Siqueira

..

93

Ato n.o

'82 - Concedendo férias ao funcionário Flavio Ribeiro ..

..

94

Ato n.O

83 -Concedendo férias ao funcionário José Scuissiãto

"

94

Ato n.O

84 -Concedendo férias ao funcionáro André Bruzamolin

.,

9'5

Ato n.o

85 - Concedendo férias ao funcionário Bonüàcio 'Furquim de'
..

'95

Ato n.O

86 - Concedendo férias ao funCionário Albano Casagranclé ..

95

Ato n.O

87 - Concedendo férias ao funcionário José Pereles ..

96

Ato n.O

88 - Exonerando, a pedido, o Sr. Maximo di Giorgio do car-

Ato n.O

89 - OrganIzando as Comissões de Lançamento

Ato n.O

90 - Retificando o nome do funcionário Delbos Ledoro da

Ato n.o

91 - Concedendo licença para tratamento de saude ao' fun

Ato n.O

92 - Entregando ao Museu, Paranaense a maqueta, represen-

Ato n.O

Ato n.O
Ato n.O

94 - Concedendo férias ao funcionário Nei von Mein .. ..
95 - Concedendo férias ao funcionário Gastâo Marques da

100

para Doingos Lazzarotto Segundo

ii

Siqueira .,

.,

..

..

..

.,

..

..

..

..

..

..

..

..

.,

..

..

.,

go de 4.0 Escriturario do Dep. de Fazenda

..

Ato n.o

..

..' .. '

..

,.

..

..

..

..

..

..

96

.,

..

.,

97

Ad.rninÍstradorCda Usina de Leite .. .. .. ., .. ". ., 103
Ato n.O 101 _ Designando o funcionário Flavio Ribeiro para exercer,

1

I interinamente, as funções de Fiscal Gea1 .' .. . .. , 100

Ato n.o 102 _ Concedendo férias ao funcionário Miguel Babi .• .. ., 104
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Decretos de 1940
.1

.
.

I

DECRETO N.o 1

I

CURITIBA, CAPITAL DO ;ESTADO DO PARANA', aten
dendo á p:roposição da Chefia de Policia do Estado, contida

em seu ofício sob n.O 68í de 9 do corrente mês,

-.

,

o 'SUBSTITtJTO DO PREFEITO MUNICIPAL DE

DECRETA:

'"

t


-

,i.(

. Art. unico - Fica cassado e de nenhum efeito, nos têr
mos do art. 130, alinea 3 da Lei n.o 527 de 27 de janeiro de
119, o alvará de licença expedido em favor de Ana Fernan
. 'ds, para funcionamento de uma pensão, sita á rua Dr. Mu
rici n.O 18;- revogadas as disposições em éontrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitibª, Capital
do Estado do Paraná, em 15 de fevereiro de 1940.

(a) Angelo Qpes
J'

DECRETO N.o 2

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', considerandó.que o acesso ao
sector norte da Cidade sofre angustioso engorgitamento na

I

I

,'---

l'

l'



r
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que realize áS precisas condições, de comodidade, segurança

parte compreendida entre a praça 19 de Dezembro e o nu
cleo mais central, cujas vias de trânsito, por seu estrangu

lamento, não tem vazão compativel com a intensidade do

1

e. presteza dos transportes, aos mesmo tempo que. beneficia
o aspéctoda cidade proporcionando nielhor perspectiva lo
cal, em homenagem ao 247.0 aniversário da ereção de Curi-

4

tráfego;

Considerando que para atenuar essa deficência foi es
tabelecido sentido único na direção dos veiculos em as ruas
Riachuelo e Barão do Cêrro Azul, o que se por um lado fa
vorece a circulação urbana é certo que por vezes perturba
a comodidade dos ,niúnícipes;
"

t

i.



,

Considerando que o volume dos transportes nessas
ruas cresce progressivamente, não só pela intensiva expan
são natural que auspiciosamente se acentua em todas as

modalidades urbanas como POr serem flS avenidas Cândido

de Abreu e João Guaiberto os' tronêo coletores do tráfego

litoviário das importantes artérias Ribeira e Graciosa, que
ligam esta 'Capital á'São Pãulo e aos portos de Antonina e
Paranaguá, respectivamente;

Considerando. que por tão evidente acréscimo de circu
lação,mais se agravam as dificuldades de escQmento nas
referidas ruas;
Considerando que retardar O' estudo e execução de um:'
projéto que conjugue, q.esde lQgo, tão marcantes fatores de
ordem técnica da circulação urbana seria sacrificar os mais

exaltados interesses que a Administração tem o iniludivel
dever de acautelar;
Considerando que a tolerância da Prefeitura contem
porizando ou p.ermitindo, por benevolência ou outro moti
vo menos justificavel, a execução de obras com evidente sa
crifício da estética e do conveniente alinhamento da via pú

tiba a vila,

DECRETA:

Art. 1.0 _ Fica aprovado, para os devidos efeitos, o

pr.ojéto de alargamento da rua Barão do Cêrro Azul, com o
necessário recuo na face leste, em ordem a resultar o espa

t-"

çamento de 25 metros entre os alinhamentos prediais, em

\

toda extensão determinada pelas praças Tiradentes e 19 de
Dezembro, conforme plano rubrica,do pelo Prefeito.

Art. 2.0 _ As i.l1denizações decorrentes das desapro
priaçõesque s; £aE:)m necessárias para o alargamento em

\'1

causa correrão pO,r conta da verba OBRAS PUBLICAS, em

\

quotas compatiyeis cQJJl a, 40tação orçamentária.
Art. 3.0 _ Nos casos de maiores despesas que exijam

outros recursos, e para as demais .providências atinentes á
execução do presente Decreto; oportunamente serão aber
tos os respectivos créditos e estabelecidas as medidas ad

\

ministrativas que integrm a finalidade coli.I:né!da  assegu

rem juridicamente o interesse público, na íórroa da dispo-

I

;.c

sições legais.

,

Art 4.0 _ Revógam-se as disposições em contrário.

"I

J!

Palácio da Prefeitllra Municipal de Curitiba, Capital

do Estado .do. Paraná, em 29 de março de 1940.
(a) J. Moreira Garcz

.,;1

>o(

blica, se não constitue delinquêncla administrativa, é falta

DECRETO N.o 3

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO. ESTADO. DO PARANA', considerando que a Usina de
Leite adquirida pela PrefeJtura, nos têrmos da Lei n..o 21

mais deplorável;

Considerando que, em face .das razões aduzidas, é de
imperiosa necessidade e oportuna execução. a providência

f

J

')

',I
;.1

I
fi

i

i

I

."

I'
I,

I
"

I',

't,

I
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,I

relhamento técnico está em condições de bem realizar a fi
nalida$le da referida Usina; na conformidade da alinea 1 do
Art. '12.0 do Decreto Lei Federal n. 1.202 de 8 de abril de

de 24 de junho de 1936 e escritura lavrada em 1.° .de feve

reiro de 1937, constitue pesado onus para o Municipio, 'por
isso que enquanto não for a mesma convenentemente apét

1939- e usando da autorização contida nos pareceres nrs.

1 

582 e 595 do Departamento Administrativo do Estado,

I:elhÇlda não será possivel efetivar a obrigatoriedade estabe
lecida no art. 358 do Decreto Estadual n.O 6.155 de 1938 e
assim proporcionar renda capaz de custear os respectivos
serviç9s;

I '\

Considerando que o aparelhamento técnico e indus

I I
" i

Art. 1.0 _ Mediante escritura a ser lavrada com a In
terventorÍa Federal, observadas a disposições do 'presente

,

Decreto, ficarão transferidos aO Estado o edlfiGio, 'instála
ções, maquinários e mais pertences da Usina de 'Leite ad

quiridos pelo Múiíicipió nos termos da Lei n. 21 de 24 de

çamentos deficitários dos exercícios de 1939 e 1940;

Considerando que na aquisição desseproprio foi apli

cada a quantia de 459:040$800 (quatrocentos e. cincoenta

junho .de 1936.

II

e hovecontos,_ quarenta mil e oitocentos réis) compreen

de 114:760$200 (cento e quatorze contos, setecentos e ses

senta mil e dúzentos réis) cada uma, a vencerem a 31 de

to e oito mil e duzentos réis) retirados do emprestimo con
traído na Caixa Economica Federal e .quedeveriam ser uti
lizados em obras de pavimentação, mais os juros pagos á

março nos ãnos 'dê 1941 a 1944.

tinico '_ Essas' contribuições serão escrituradas na

(cincoenta e nove

conta "Emprestimo de Pavimentação'" como reposição des

contos novecentos e doze mil e, seiscentós réis);

Considerando que essa variante na aplicação da' men
cionada importância não foi compensada com os precisos re
cursos para a amortização do aludido empréstimo, ao caÍ!

trario, agravou os onus do Municípo, com os de£1ctis resul
tantes da manutenção da Usina;

b.

li'

'.f!

•

Considerando .que na forma do disposto no Regulamen
to Sanitário os serviços de fiscalização do leite distribuido
nesta Capital estão afétos ao Estado, que por intermédio do

Departamento de Saude Pública desde julho de 1935 está
praticando o respectivo controle e arrecadando o imposto
tributado aos vendedores de leite;

':l '.ti

tinada.a produzir.a.taxa "Contribuição de Melhoria", recur
so. previsto para a amortização da operação financeira a que
se refere a Lei n.o 24 de 24 de junho de 1936.
1\rt'3.0 - Uma vez efetivada a trans£erencia de que
trata este Decreto, ficarão automaticamente extintos os
serviço dehigienizaçãó do leite a cprgo ,do Mupicipio e se
rá expedido ato exonerando o respectivQ pessoal.
Art. 4.0 _ Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio', da Prefeitura Municipal de Curitiba, Càpital

do Estado do Paraná, em ,30 de maio de 1940.

Cohsderando que no Jnteresse público, é. de todRa con,:"
veniencia queess,e serviçp passe. para Q Estado,. cujo apa"

\

i\

I;

I:

,il

I

;il
I

lil

"
I

I
I

(a) J. Moreira Garcez
I

,
j
l..

.'

A.rt. 2.0 _ Como compensação, o Estado contribuirá
para .os cofres do' Municipiç> com quatro prestações anuais

dendo 399:128$200 (trezentos e noventa e nove contos cen

mesma Caixa no valor de 59:912$600

\

DECRETA:

trial da Usina. exige despesas que pelo seu vulto o Munici
pio, no momento, não comporta, como exaltam os seUs or-

! l[

I

.1

r

.... i

'1

-8-
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DECRETO.N.o 4
I

J
I
!

I
.1

DECRETA:

O PREFEITO MUNICIPAL DE éURITIBA, CAPITAL

pO ESTADO DO PARANA', considerando que o saudoso
General Dr. Carlos Cavalcanti de Albuquerque, falecido no
Rio de Janeiro a 23 de fevereiro de 1935, prestou os mais

'14

relevantes serviços. ao Brasil, como valoroso militar, poli-

tico padrão e ilibado administrador.

Artigo único - A atual ruáConsélheiro Barradas pas
sa a Ser denominada Presidente Carlos Cavalcanti; revoga
das 'as disposições em contrário .

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

.

do Estado do Param,em 11 de junho de 1940.

Consideranqo que tão eminente personalidade foi sem

(a) J. Moreira Gareez

pre um devotado ao bem da coletividade e ao engrandeci

mento da Patria;

'Consid,erando que a sua atuação politlco-administra..ti_
va foi um sacerdocio pela causa do direito, cQm nobiIitnte

DECRETO-LEI N.o 5

O PREFEITO MUNICIP1\.L DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', considerando que o movi

,exemplo de maior abnegação pela pratica da jq.stiça;

Considerando que no elevado manqato de representan
te dest Estado no Congresso Federal, em diversas legisla

mento de veículos e pedestres p.a praça Tiradentes apre
senta notável massa de trafego que não raro. perturba o

turas, exercidas na Câmara e Senado, foi um parlamentar
notavel pélo brilho da sua mentª-lidade çl,dta  nQbresa q
.atitudes que tanto dignifica;am o parlam,ento naSional;

transito urbano,;

Considerando que, alem de tão patrióticos serviços,

muitos e valiosos são os beneficios que o Paraná e, particu

larmente, este Município receberam no período de ,1912 a
1916 da fecunda e meritória Presidencia Carlos Cavalcanti,

1

que, assim proporcionou m.aior' su;rto de progresso a esta

Capital. com as importantes obras de u:rbaniza,ção então rea
lizadas, meQiante auilio eficiente do Estado, e que marcam

/(r;t

.



o traço iniciql da diretriz técn,ica que vem orientango a Ád-

ministração Municipal;

.

Considerando que tão exaltado expoente de brasilidade
deve ser perpetuado, como homenagem de recQnhecimentoe
gratidão, na conformidade da proposição formulada pela

'

,;';'

Comissão
de Revisão da Nomenclatura das Vias Públicas da
Cidade;

Considerando que esse inconveniente, .que tanto pre,
judica a comodidade do publico. e ameaça a segurança de
circulação, decorre da d'eficiencia de vàzão que apresentam
as ruas que ligam a referida praça ás dem,ais zonas da ci
dade;

Considerando que pela sua situação essa praça é cen.,.
tro l!rbano para onde confluem os transportes coletivos, fa

zendo ai as çonvenientes articulações com as Hnhas compo
,nentes, d.a respectiva rêde;
Considerando que em conseqUencia do acentuado des
envolvimento que inequivocamente afirma o auspicios!?
eyoluir das atividades que exaltam o engrandecimento des
ta Capital, Q v9hJJIle de trafego cresce progressivatnente,
agravando 'r.apida,mente o angustioso congestionameJ,lto já
existente em bO;rlls de maior movimento;

Considerando que o alargam,ento da, rua Barão do Cêr
ro Azul, determinado nos têrmos do Decreton.o 2 de 29 de


f
I

j

I

l.
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t

,
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r

\

"

r

março. do .corrente.ano, evidentemente será mais um fator
de atiyamento de tra);lsportes que circularão pla praça em
causa;

Art. 3.0 _ Para,- atender ás desapropria.ções que se fa

zem necessárias, arnigaveis ou judiciais', e execução das
obras de pavimentação, de que trata o presente Decreto, fi
ca aberto um crédito especial no valor de Setecentos Con-

) -4

Considerando que ante tão evidente ameaça ao trafego
urbano, em futuro muito proximo, é imperiosa uma provi
dencia que, desde logo acautele tão legitimo interesse pú
blico;

Considerando que, por isso; deve ser proporcionado o
escoamento de trafego na razão da precisa capacidade de

tos de Réis (700:000$000).

Art. 4.0 _ As areas de terreno qe não forem utiliza

das no alargamento OU prolongamento das ruas referidas
no art. 1.0 poderão ser concedidas a interessados a título de

'P"

IL" fi
!
••

I.

i

i

1

(a) J. Moreira Garcez

aguardar outra oportunidade;

-

No proposito de melhor acautelar o interesse público,
zelando pela facilidade do .trafego, conjugada á estética da
Cidade, nos têrmos da alinea 1- do Art. 12.° do Decreto.,Lei

DECRETO-LEI N.o 6

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

Federal Jn.o 1.202 de 8 de abril de. 1939; e em conformidade

DECRETA:

I

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do stado do ParaJ:1., em 19 dejuÍlho ae 1,940.

Considerando que as favoraveis condições que atual
mente. apresentarnas edificações a serem removidas para a
'abertura;e alargamento das ruas que oferecem solução para
tão necessária providencia, indicam pão dever o Município

com a autorização do Departamento Administrativo do Es
tado, referente ao parecer n.o 634,

,

indenização por cessões feitas. ou por venda.
Art. 5.0 _ Revogam-se as disposições em Gonttário.

vazão;

J,

!

DO ESTADO DO PARANA', considerando que a quasi to
()

Art. 1.0 -'- Ficam aprovados os 'projétos para o. conve
niente- alargamento' da rua Cruz Machado, de 8 para- 18 me
tros, e prolongamento da rua Càhdido Lopes, abrangendo,
ambos, OS trechos limitados pela rua D:r;. Murici.e pràça Ti
radentes, conforme os ,.respectivos planos. rubricados, pelo
Prefeito.
it

,

Art. 2.° - Os prédios atingidos pelos. alinhamentos fi..
xados pelo artigo anterior são dêclarados de utilidade pú



talidade dos proprietários dos prédios atingidos pelo novo
alinhámento aa rua Barão do Cêrro Azul, determinado p
lo Decreto n.O f de 29 de março do corrente ano sé pronti

ficou a combinar amigavelmente as desapropriações que se
fazem necessárias;

Considerando que tão louvav,el gesto exalta o espirito
progressista e o marcante' proposito de cooperação dos mu,'

Ilicipes com o Poder Públicó, em ordem a fac;ílitar a reali

i-<'

zação de obras de urbanismo que 'muitp beneficiarão a cc.

letividade Curitibana;

Considerando que, por isso mesmo, .não deve .ser re..

tardada a execução do projéto :de alargamento da aludida
rua., ampliado com o prolongamento. da avenida Candido de

blica, devendo os mesmos ser desapropriados até setembro
do corrente ano, observadas as disposições em vigôr ati
nentes ao assunto.

....

-=--

J.

l
I

l

r
-13 ...:.:
-12 ......

•

I.

Abreu, o que proporcionará a esta Capital lj.ma nova arté
ria de ampla capacidade de trafego, ligando a praça Tira
dentes á futurosa zona norte da cidade, com notavel encur

renta (40) metros enre os alinhamentos prediais, conforme
planta e perfil rubricados pelo Prfeito.

Art. 3.0 _ Para atender, noexereício vigente, as des

"

pesas decorrentes das desapropriações que se fazem neces

sárias a execução da obra a qu l?e refere o presente De
creto, fica aberto um crédito especial no valor de Mil Con-

tamento que mais aproximará do centro urbano os distri

tos de Tamandaré e Colombo;
Considerando que não obstante a manifesta bôa von
tade inequivocamente afirmada pelos proprietá,rios que tão
solicitamente concordaram com as bases das qesapropria
ções em causa, outras providencias que habilitem esta 'Pre,..

tos de Réis (1. OOO:OÓO$OOO) .

Art. 4.0 _ ,Revogam-se as disposições em contrário .

...

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 26 de junho de 1940 .

.feitura com QS precisos recursos devem ser aduúdas,con

forme dispõe o 'art. 3.° do citado Decreto;

DECRETO-LEI N.o 7

têrmos da alinea 1 do art. 12:0.do Decreto-Lei Federal n.o
1.202 de 8 de abril de 1939, e em conformidade com a au

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', usando de suas atribuições le

torização do Departamento Administrativo do Estado, re

gais, em conformidade com a alinea I do art. 12.° do Decre

ferente ao parecer Jl.o 648,

\

!

DECRETA:

Art. 1.0 - São declaraqQs de utilidade publica deven

to-Lei Federal n.o 1.202 de 8 de abril de 1939, e -de acôrdo'
com a autorização do Departamento Administrativo do Es-

I

r

.'

tado, atinente áOp'arecer n.o 666,

':11

-

proximo exercício de 1941.

'

'I

'I

\

il

\\1\

\i,\

DÇRETA:

Art. único _ Fica aberto, um crédito suplementar de

Mil Contos de llé!s (1.000:000$000) á verba'Obras Públi

cas, Código Local 7 - 41 - 6, do orçamento vigente; re-

. único - As desapropriaçõe$- atinentes aos prédios
localizados entre as ruas Inácio Lustosa e São Francisco se
rão processadas no corrente ano, e as demais até o fim do

\

-

em pról da estética da cidade e segurança de transito, nos

do ser desapropriados, amigavel o judicialmente, na fór
ma das disposições legais e vigor, os prédios compreendi
dos na faixa de alargamento determinada pelo alinhamento
fixado no Decreto n.° 2 de 29 de março último.

I

(a) J. Moreira Garcez

Considerando que, em fac do exposto, é de maior in
teresse para o Municipio promover, desde logo, os necessá
rios meios de pôr em pratica tãO' imI?erioso melhoramento

.

I

"l-

vogadas as <1isposiçõe!), em contrário.

I

,..

I

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do -Paraná, em 19 de julho de 1940.

Art. 2.° . Fica. aprovado oprojéto de prolongamento
da avenida Candido de Abreu até a estrada de Tamandaré
e Colombo, em Barreirinha, observada a largura de qua..

(a) J. Moreira Garcez

I

..!
I
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DECRETO-LEI N.o 8

O PREFEITO MUNICIPAL DE CuRITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', consiçlerando que na verba

Divida Fública, consignàção "Exercícios Findos" _ Despe
sas Anteriores a 1939, Código Local 7 - 68-6, do orçamen
to vigente, figura a dotação de 845:474$000, cujo total não
será utilizado, por isso que grande parte dos compromissos
de exercíCios anteriores foram satisfeitos pelos Decretos ns.

 e 6 de 1939, com recusos d, caixa supridos pela arreca
dação do exercício de 1939, apresenta:ndo assim um saldo
disponivel no valor de 672:044$000, correspondente a esse

suprimento;

Considerando que por deficiencia de verba orçamentá
rio, não podem ser liquidad-;;diversas contas atinentes a

serviços de obras p.!Íblicas, ,as quais por não terem sido

DECRETA
Ar:t. 1.0 - Fica abérto um 'crédito suplementar no va

,
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Viação, geixarª-.m, cOIJ.seqt.Ie.nte:innte, de ser computadas __

as Administrações prQoidosas;

Considerando que a abertura de um créditosuplemen_

tar, em tais circunstanciás,com valor menor qUe a impor
tancia hão utilizavel da referida dotação, não gravará o or-'
çamento vigente além da previsão expressa no total fixado;

nO,s têrmos da alinea 1" do art. 12,° do Decreto-Lei Federal
n.O 1..202 de 8 de abril de 1939, e em conformidade com a
autorização do Departamento Administrativo do Estado, re

:

..

"



J

(a) J. Moreira Garcez
,

I

considerando que a verba

cQnignaeJa no orçamento vigente, destinada a atender ao
pagamento da bonificação de 5% relativa aos impostos pa
gos adiantadamente é insuficiente, por isso que as tributa

ções liquidadas, em uma única prestação excederem á res

pectiva previsão e; consequentemente, cresceu a despesa

que corre por essa verba orçamentária" nos têrmos da ali
nea Ido art. 12.° do Decreto-Lei Federal n.O i. 202 de 8 de
abril de 1939, e em conformidade com a .autorização do De
partamento Administrativo. do Estado, referente ao. parecer
nP 668,

'i\. ,. ..

DECRETA:

Artigo único - Fica -abérto um crédito suplementar de

Três Contos, Novecentos' Mil e Quatrocentos Réis

ferente ao parecer n. 0667.

.

(3:900$400) á verba "Descontos sobre Impostos", Código

Local 7-52-6, do o-rçamento vigente, para atender ás boni-
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OPR;I:!;F:EITO MUNICIP,AL DE CURITIBA, CAPITAL
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 19_de Julho de 1940.

DO ESTADO DO PARANA',

111

;

DECRETO-LEI N.o9

na respectiva dotação;

cutaram serviços confiantes nas bôas 'normas que integram

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

,

oportunamente rel'lcionadas pela Dketoria deObrae e

Considerando que a liquidação desses compromissos é,
imperativo que a Prefeitura tem por dever não postergar,
pois estão em causa legit4nos 4lteresses de partes que exe

lor de Cento e 'CiIicoenta Contos de Réis (150:000$000) á
verba DIVIDi\, PUBLICA, consigIlação Exercícios Findos:
Despesas do Eercício de 1939, Código Local 7 - 68 - 6,
para atendr a,O, pag?mentq de despesas nãp comp\ltadas na
respectiva dof!",Çã9 orçamentária vignte.

"

i'

f
I
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ficações atinentes ás tributações pagas de uma só vez, na

DECRETO N.o12

fórma do art. .o do Decreto n.O 56 de 27 de agôsto de 1937,

em harmonia com as disposições permanente da Lei n.o
602 d 12 de dezembro de 1921; revogadas ,as djsposições

1

"

DO ESTADO DO PARANA', considerando que a fixação

em ontrárip.

das zonas de que trata o decreto n.o 42 de 23 de novembro
de 1934 n?o mals satisfaz, em virtude dos melhoramentos
realizados eI;ll diversas ruas

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 19 de julho de 1940.

Art. 1.0 - A primeira zona do quadro urbano será
constituida pela area delimitada pelo perimetro seguinte:

-

A partir do cruzalpento d,a ru.a Desembargador Mota

com. a avenida Sete de Setembro, segujrá por esta última

até a rua joão Negrão, por esta até a rua José Loureiro, por

DECRETO N.o 11

esta até a rua Conselheiro Laurindo, por es.ta até a rua Con
selheiro Barradas, por esta até a rua Presidente Faria, por
estq até a avenida João Gualberto, seguirá por esa. até a
rua Inácio Lustosa, por esta até a rua Dr. Trajano Reis, por
esta até a praçã Garibaldi, desta Praça tomará a élvep.idp.
Jaime Reis até o prolongamento da rua Dr.
Er
melino de Leão, po:r este prolongamento e depois pela rua

O PREFEITO MUNIClP DE CURITIaA" CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao que requereu o
Sr. Mario Libanio Guimarães, Guarda fiscal, e em face do

vencido no processado sob n.O '. 913 de 13 de setembro úl-
timo, resolve, de acôrd'o com o art. 4.0 do Decreto n.o 16 de

18 de jUnho de 1935, combinado com o art. 1.0 do Decreto

I

n.o 16 de 27 de janeiro de 1938, mandar incorporar ao seu

acervo, para exclusivo efeito de aposentadoria, os seguin

(seis) mêses e 8 (oito) dias eIrl que serviu na Agencia dos
Correios de Paranaguá, tudo conforme documentos apre-

sentados.

I



t

.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do PaI:aná, em 2 de outubro d 1.940.

DECRETA:

"",.

(a) J. Moreira Garcd

tes periodos: 1 (um) ano e 26 (vinte e seis) dias em qué es
teve incorporado ao Exercito; 3 (três) mêses e 1 (um) dia
em que prestou serviços na Policia Militar do Estado e 6

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL.

'"

(a) RozaIdoG. de Mello Leitão

r

...

Dr. Ermelino .de Leão' até a rua Saldanha Marinho, por es

ta até a rua Viconde de Nacar, por esta até a avenida Vi
çene Machado, por esta até a rua Desembargador Mota e
ppr esta até o ponto de partida.
,

,

 único -..- Ficam pertencendo á primeira zona mais os
seguintes trechos de ruas e avenidas: rua Marechal Floria
no- Peixoto entre as avenidas Sete de Setembro e Ivai; João
Gualbertoentre as ruas Presidente Faria e Maria Clara;
avenida Dr. Jaime Reis entre o prolongamento da rua Dr.
Ermelino de Leão e a rua Treze de Maio; rua Comendador
Araujo entre Desembargador Móta e Angelo Sampaio; ave
nida Siqueira Campos entre a rua Angelo Sampaio e a praça Miguel Couto.
'
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Art. 2.° - A segundà zona do quadro urbano será

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 8 de outubro. de 1940.

constituida pela area delimitada pelo perimetro, seguinte e
não comprendida na primeira zona:

"i

A partir do ponto de encontro da rua Bento Viana com

a avenida Iguaçu', seguirá por esta até a rua Nunes Macha

(a) Rozaldo G. de Mello Leito

do, por esta até a rua Engenheiros Rebouças, por esta até

a rua João Negrão, por esta até a avenida' 7 de Setembro,

por esta até a rua Conselheiro Laurindo, por esta última até

)-

a avenida Visconde de Guarapuava, por esta até a rua Ti

bagi,por' esta até a rua. BenjaminConstant, por esta até a

rua Ubaldino do Amaral, por esta ªté a praça Belfort Duar
te, desta praça seguirá pela rua Maria Clara até a avenida

João Gualberto, por esta até a rua Fontana, por ,esta até a

15 metros, que deverá sr mantida até a rua Ermelino de
Leão, com o recuo da face sul da rua a ser prolongada;
•

a praça Sotomaior, donde seguirá pela rua João 'Manoel até

Considerando que, como medida complementar para a

a rua Conselheiro Barradas, por esta até a avenida Cruzei

regularização e facilidade do trafego,ha necessidade do pro
longamento imediato da ruã Candido Lopes em direção á

ro, por esta até a rua Visconde de Nacar, por esta áté a rua

Padre Agostinho, por esta até a rua Visconde do Rio Bran

rua Carlos de Carvalho;

co, por'esta até a rua Augusto 'Stellfeld, por esta até a rua
Desembargador Mota, por' esta até á rua Carlos de Carva
lho, por esta até a rua Coronél Dulcidio, por esta até a áve

Considerando que no corrente exercício não será uti-,

I'

Art. 3.0_ A terceira zona do .quadro urbano será cons
tituida pela area compreendida entre 'o perimetro urbano
descrito. no art. 1.° do Decreto n.Q 42 de 23 de novembro de

1934 e o perimetro da segunda zona'.

I

}
I

1

"...

DECRETA:

belecido o recuo' d.o alinhamento:ml deta última rua, de
acôrdo com o respectivQ plano rubricado pelo Prefeito.
Art. 2.° -' São declarados de utilidade pública os pré
dios atingidos pelos alinhamentos de que trata o artigo an

terior e deverão ser desapropriados amigavel ou judicial-

J

.

-...-..-

tado, referente..ao parecer n.o 872,

Art. 1.0 - Fica aprovado o projéto para ,a ligação das

as disposições em contrário.

.........

Nos têrmos da ,alinea:1 do Art. 12.° do Decreto-Lei F"e
deral n.o 1.202 de 8 de abril de 1939 e em comormidade
com a aútorfzaçáo ao' bepartamento Administrativo do Es

ruas Carlos de Carvalho e' Candid,o Lopes bem como esta

Art. 4.° - Continuará em em vigor o disposto nos ar
tigos 5.° e 6;0 do decreto n. 42 acima. citado; retrogando-se

-

a que se. ,refere o Decreto-Lei n.o 6 de 26 de jqnh.Q últ.imo;



por esta até a alameda Pedro II, .por esta até a rua Capo Sou

cruzamento seguirá pela ,rua Bento Viana até o ponto de

li.Zado integralmente o crédito especial de mil çpntos de réis

I

nida Vicente Machado, por sta até à rua Angelo Sampaio,

partida.

O PEEFITO MUNIClPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PAEAA.'" consideando que o Decreto
n. ° 5 de 19 d.e junho dp c9rrel!teano previu o prºlongaen
to da rua Candido Lope ntre a rua Dr. Murici e PJ;'aça Ti

radentes, estabelecendo o respectivo projéto uma largura de

avenida Candido de Abreu, por esta até a rua Senador Xa
vier da Silva, por esta ate a rua NIlo Peçanha, por esta atê

za Franco, por esta até a avenida Siqueira Càmpos, d cujo

D:EêRETO-LEI "N.o 13

•

J
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mente até o fim do correJ,lteexercício, observadas as dispo

DECRETO N.o 15

sições legais em vigôr.

Art. 3.° - Para, atender as desapropriações necessá
rias á execução das obras a que se refere o presente Dece
to, será utilizado o saldo do crédito especial de que trata ô
Decreto-Lei n. ° 6qe 26 de junho dete ano, até o maximo

de 300:000$000.

•

I

I

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', tendo em vista as disposições
contidas nas Leis Federais nrs. 3.e 4 de 18 e 20 de setembro
do corrente ano,

l S

.

DECRETA:

......

Art. 4.°._ O Prefeito poderá permutar ou vender a in
teressados as areas de terreno resultantes das desapropria
ções e não necessárias ás obras a que se refere o art. 1.0 .

Artigo único - Fica isento do Imposto de Licença, a

partir de 1.0 de outubro corrente, o comércio de combusti
veis e lubriHcantes liquidos; revogadas as disposições em
contrári() .

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

Palácio da Prefeitura lV.{uniçipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 25 de outubro de 1940.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitibâ, Capital
do Estado do Paraná, etn 15 de outubro de 1940.

I

I

J

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão



(8) Rozaldo G. de Mello Leitão

)'

DECRETO N.o 16

DECRETO N.o 14

I

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', atendendo a solicitação C9ns
tante do oficio da Chefia de Policia do Estado, sob n.o 6.007,
de 12 do corrente,
DECRETA:

I

t
,

.i

; ,

, "

f

Artigo único --E' cassado e fica de nenhum efeito, nos

DO ESTADO DO PARANA', coq.siderando que se realiza
rá, em novembro proximo, uma corrida automobilistica Rio
Porto Alegre, como parte dos festejos comemorativos ao II
Centenario .da Colonização. da Capital do Estado dQ Rio

I\)

"

Grande do Sul;

I. "lQ

Considerando que esses empreendimentos devem ser
incentivados, como meio de atrair correntes turisticas,

têrmos do 'art. 130, n.o 3, do Código de Posturas, o alvará

de licença expedido em 29 de julho último em favor de João
Durski da Silva, para exploração de um "rink" á alameda
Dr. Murici n.o 735; revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
. do Estado ao Paraná, em 15 de outubro de 1940.

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

..

;,'&

DECRETA:
Artigo único - Fica instituido o premio Cidade qe
Curitiba, no valor de 1:500$000 (Um Conto e Quinhentos
Mil Réis), ao corredor nacional que fôr classificado em pri
meiro logar na etapa São Paulo-Curitiba, da aludida corri

da; devendo a despesa respectiva ser feita pela verba Des-

_.

1',1

--

J

,.

-2 ..:".
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pesas Diversas, CódigO Local 7-76-6 .(Eventuais), do orça

outubro 1Íltimo, resolve, em face do art. 124 .da Constitui

mento vigente.

I

I

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 29 de outubro de 1940 ..

t
r

(a) Rozaldo G. deM;ello Leitão
I

I

I

I

,



que, com os 10% de grátificação adicional que já vinha per

l



ções do II Centenário da Colonização de Porto Alegre, e de
conformidade com o ofício da Comissão de Revisão da N(1_
menclatura das Vias Públicas, dat;ido de 31 de outubro úl

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

 ,

nominada "Rua .de Porto Alegre"; revogadas as disposições
em contrário.

(a) Rozaldo. G. de Mello Leitão

.

..

DECRETO N.O 18

O PREFEITO MUNICIPAL D CURrJ,aA, CAPITAL
pO ES'rADO DO PARANA', atendengoa.o que requereu o
Sr. Frederico Kirchgassner, 2.° Topógr;ifQ que ,serv:e na Di:
retori<;l dJ: Qbras, e Viaçãó do Departiimento de Engenharia,
e e,m £açe do vencido no process;ido so,b_ n.o6816 de ;31 g

I:
......:...-----

'I

d'e 29 de dezembro de 1939, resolve, em face do art. 124 da

Falácio da Pr'éfeitura Municipal de Cu;ritiba, Capital
,do Estado do Paraná, em 4 de novembro de 1940.

r

II

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DOPARANA', atendendo ao que requereu o
Sr. Pedro Gasparelo, Guarda Fiscal do Departamento de
Fazenda, e em face do vencido no processado sob n.o 4.090)

do a avenida João Gualberto á rua Itupava, passa a ser de

II

1:J

DECRETO N.o 19

Artigo único - A atual travessa conhecida como "Tra
vessa BrasUera", e que vai ser alargada e retificada, ligan
I';." !

;;1

'---

DECRETA:

I,:

te dos respectivos vencimentos, a partir de 26 .de -outubro
p. findo, data em que o aludido funcionário completou 25

do Eado do Paraná., em 9 de novembro. de 1940.

timo,

'I

as .disposições legais acima, é passam a fazer parte integran..

Palácio da Prefitura Municipal de Curitiba, Capital

O PREFEITO MUNICIPAL DE'CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', associando-se .ás comemora

.1

cebendo, ficam constituindo a qua.rta parte a que se referem

anos efetivos de exercício.

DECRETO N.o 17

,il ,

ção Estadual e Decreto n.O 7957 de 4 ae janeiro de 1939,
conceder-lhe sôbre seus vencimentos o acrescimo de 15%

! -

...:tl'

Constituição Estadual e Decreto n.O 7.957 de 4 de janeiro
de 1939, conceder-lhe sôbre seus vencimentos o acrescimo
dê. 15%. que, CQII!- QS 10% de gratificaçãQ adicional que já
v.inha pe;rcebe.n,dp,. {içam constituindo a quarta pa.rte a que
se :r:efe.rem, as. pipQêições lgais acima, e passam a fazer par
te integrq!J.t dº respectivos vencimentos, a partir de :rp.aió

do ,corr:ent: é:!110, por contar <:> aludido funcionário mais de

25 pno eft.ivo de exercício.
,

PaláCio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná,em 11 de novembro .qe 1940.

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

L.

'I

,
I
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DECRETO-LEI N.o 20

. O PE:EFEITO MUNICIPâL DE CURITIBA, C.t\PI.'rAL
DO ESTADO DO PARANA', us,ando de suas atribuições Je
gais, em conformidade com a tnea I do art. 12.° do pecre
to..Lei Federal n.o 1.202 de 8 de abril de 1939, e de acôrdo

com a autora,ção do DepartaIJ].ento Administrativo do Es
tado, conforme p'aecer n.o 971,
1

I

I

" .t



Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 28 de novembro de 1940.

com as disposições legais atinentes ao assunto, mandar in
corporar ao seu acêrvo, para todos os efeitos legais, o pe
riodo de 2 de janeiro de 1928 a 31 de março de 1930, em
que o mesmo prestou serviços ao Municipio, como funcio
nário .

.:.

Palácio da Prefeitura Municipal de CurItiba, Capital
do Estado do Paraná, em 9 de dezembro de 1940.

DECRETO N.o 21

,I



t



n.o 7.409, de 29 de novembro último, resolve, de acôrdo

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

:1

(a) oldQ (} de MÜo Leitão

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao que requereu
o Sr. Albano Cunha, .o patilógrafo que serve na Diretoria
de Obras e Viação, e em face dQ vencido. no processado sob

vogadas as disposições em contrário.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, 'CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA;, atendendo ao requéi'ido pelo
Sr. Brasilio Peri Moreira, 2.° Escriturário da Secção de Por
taria e Arquivo da Secretaria da Prefeitura, éem face do
parecer do Departamento Juridico na petição n.o 7.307 de
25 de novembro último, resolve, ex-vi da letra b do art. 98
do Decreto-Lei Federal n.° 1.713 de 1939 (Estatuto do Fun
cionário Público), mandar incorporar ao seu acêrvo de ser
viços, para exclusivo efeito de aposentadoria, o periodo de
22 de abril de 1924 a 25 de junho de 1925, em que prestou

periodo de 10 de julho de 1924 a 24 de março de 1925, tem,.
po em que esteve em operações de guerra.

DECRETO N.o 22

Artigo único - Fica aberto um crédito suplementar de
Setecentos Contos de Réis (700:000$000) á verba Obras
Publicas, Código Local 7-41-6, do orçÇlmento vigente; re

,-

serviços ao Exercito Nacional, computando-se pelo dobro o

Palácio da Pr.efeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado doPara'ná', em 5 de dezembro de 1940.

DECRETA:
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""I

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão
"
ECRETO-LEI N;o 23

};;..

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO no PARANA', na conformidade do n.o 2 do
art. 12.° do Decreto-Lei Federal h.O 1. 202. de 8 de abril de

1939, e nos têrmos do parecer n.O .988 de dezembro corren...

te, do Departamento AdministrÇltivo do Estado, e

,

I

"----..

..,.

..:
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Considerando a necessidade de racionalisar os serviços
de administração do Municipio da Capital e de distribuir
convenientemente as atribuições do mesmo funcionalismQ,

AGENCIA DE ESTATISTlCA

1 2.0 Escritro (Agente de Estatistica)

J t

DECRE'rA:

dos seguintes Departamentos,*com o pessoal e vencimentos

5:040$000

.4:200$OOQ

..

Direito)

• t

.'.

4:200$000

f

,

i

1

I
['

J

;,

"

.j,'

..

"

1 Porteiro "
"
.. .. ..
1 2.0 Amanuense .. .. ..

.• ..

•

. '-:.:.---:.'

1 Guardião .. .. ',' '". .. ..' ", , ,.
2 Serventes a 3:600$000" ..
1 Ascensorista ..

..

.,

..

.,

..

5:400$000

..

..
.

..

..

.:

'_ 4:200$000

..

.,

.,

..

."

.,

..

.,

.,

DE

27:6OÓ$OOO

..



..

..

18:000$000
5:0<W$OOO

..

1 Motorista

.,

.,

.,

.'

.,

..

..

1

Continuo

.,

.,

.,

.'

.,

..

..

1

Servente

.,

.,

.,

.,

.,

..

..

4:200$000

3:600$000

1 3.0 Escriturário ..

.,

.,

.,

.'

1

..'

,."

.,

.,

Continuo

..

-..

.,

7'

JI:

1 Assistente

.,

.,

.,

4:200$000

..

..

.,

.,

.,

.,
.,

1 3.0 Escriturário .,

1 4.0 EscritUl'ário .,
1 1.° Amanuense' .,

49:080

';'



1 Servente

.,

..,"

e,e

..

.;

.,

I

,

28:200$000

8:400$OOÓ

6:000$000
5:400$09Q
4:800$000
4:200$000

56:400$000

12:000$000
8: <WO$OOO
..

..

" .1 C9PJs .. .... .. .. .. .. .. ..

2O:400$09{)

30:840$000

14:400$000
9:600$000

3:600$000

.'

1 Eng.o Auxiliar .,
1 1.0 Desenhista ." ;.
1 2.° Desenhista .. ..

1.7:200$000
5:100$000
3:GUP$OO<l

18:000$000
6:000$0(l0

1 Chefe de Secção .. .. .. .. ..
1 1.0 Escriturário ., ',' .. .. .,

1 2.° Amanuense

27:600'000

ENGE-

Secção de Expediente e controle.

7:?po

4:200$000

9:600$000
7:200$000
10:800$000

.,

1 Eng.o Diretor" ., ., .. ., :. .,

8:400$000
6:000$000
5:040$000
5:040$000
4:200$000
3:600$000
7:200$000
2:400$000

..

.,

Secção Técnica

1 2.° Escriturário (Bibliotecário)
1 4.° Escriturário .. '..
.,

.,

Diretoria de Obras e Viação
?1:000$OOO

Bibliotéca Publica

1 Continuo
'I Servente

.,

1 Diretor Geral ..

5:400$000
:200$OOO

,.

1 1.0 Escriturário ... ,

"

.,

NHARIA
Diretoria Gel'al

7:2OQ$Ooo

Protocolo, Portaria e ArC{uivo

1 Telefonista "

26:40O$C00

18:000$000

2 4.os Escriturários a 5:400$000 .,

18:840$000

Expediente e Pessoal

:'.t

.,

1 2.° Escriturário ... '

14:400$000

1 2.° Escriturário '" ., ..
1 3.° Escriturário .. .. "

4:200$000
3:600$000

,

DEPARTAMENTO

1 Secretário

I

..

1 4.0 Escriturário

Secretaria

•.

5:400$000

1 Diretor e Procurador Municipal

9:600$000

••

7:200$000
6:000$000

.,

Gabinete

-r

SECRETARIA 'DA PREFEITt1RA

..

..

.,

1 Chefe de Secção (Bacharél em

1 Motorista .. ..' ., .. ..

1 Continuo ..

1 2.° Amanuense

.'

Divida Ativa

(em comissão)

1 2.° Escriturário ..
1 4.0 Escriturário ..
1 2.° Amanuense ..

.. .,

1 Continuo

"1 Oficial de Gabinete

.,

.. ' .,

DEPARTAMENTO JURIDICO

GABINETE DO PREFEITO

..,

..

1 Servente

abaixo discriminados:-

1 ,Continuo .,

..

1 4.° Escriturário :  ,. .'

...

Artigo 1.0 - A partir de 1.° de janeiro de 1941, os ser
viços da Prefeitura Municipal de Curitiba ficam a cargo

.,

1 3.° Escriturário .,

6:O$ÓOQ
4:809$00.0

31:800$000
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Diretoria de Edificações, Cadastro
e Patrimônio

Divisão de OlJras e Pavimentação
1 Eng.o Chefe

!"-

••••••••••••

1 Eng.o Ajudante "

•••.•.••••

1 Eng.o Auxiliar .. .. .• .. .. ..
1 Condutor Técnico .... ' ..•. "

1 2.° Topógrafó .. .. .. .. .. ..
1 Feitor Geral .. .. .. ... .. .. ..

2 l,os Feitores a 7:200$ .. .. .. ..

2 2.os Feitores a 6:000$ .....•..
1 Motorista .. .. .. .. .. .. .. ..
2 Serventes a 3:600$000 .. .. •. ..

16:200$000

14:400$000
12:000$000

1 Eng.o Diretor, ....

L

1 Eng.o Chefe ...,

5:040$000

108:840$000

.;r

!'

I

I

'.

Scção de Saneamento e Limpeza

I

1 Motorista ..

.:1.6:200$000
14:400$000
5:040$000
4:200$000
3:600$000

2 1.os. Feitores a 7:200$ •......•
2 2.os Feitores a 6:000$ " .. .. ..
4 Apontadores a 3:000$ ., .. •. ..

4 Guarda Linhas a 3:600$000 .. ..
1 Servente .. •. •. .. " .. •• ..

1 2.° Mecanico .. .. .. .. .. .. ..

1 Servente .. " .. .. .. .. .. ..

.,
..

..

.;

'..

3:600$000

..

•.. ,
,

I: Chefe de Secção ..

l' 1.0 Escriturário ..
'1 2.° Escriturário ..

20:400$000

..

1 1.0 Amanuense ..

..

,

•.

.,

•.

..

.. ..
.. ..

1 4.° Escriturário .. "

..
..

..

..

;.

..

..

.

..

2 2.os Amanuenses a 4:200$ .•
14:400$000
12:000$000

12:000$000 •

38:400$000

1 Motorista .. ..
1 Servente .. ..


-

6:600$000
10:080$000
14:400$000
3:600$000



16:200$000'
12:000$000
'10:800$000
9:600$000
8:400$000

6:000$000
4:800$000

9:600$000
8:400$000
7:200$000
5:400$000
4:800$000
8:400$000
5:040$000

3:600$000

12O:24O$COO

1 Eng.o Ajudante .. .. .. ..
1 1.° Desenhista .. .. .. .,

..
..

1 Servente

..

2 2.os Desenhistas a 6:600$000 ..
..

..

. .

..

..

..

14:400$000
8:400$000
13:200$000

3:600$000

39:O$OOO

18:000$000
4:200$000

22:200$000

DEPARTAMENTO DE FAZENDA
Diretoria

52:680$000

:;'. 111!"
I

7:200$000
7:200$000
5:040$000
3:600$000

66:840$000

Secão Técnica

9:600$000
8:400$000

1 Diretor
1 Continuo ..

,
..

..

..

..

Divisão de Contabilidade

1 Chefe de Contabilidade

1 Contador .. .. .. .. ..
1 Sub.,contador .• "
., •.'

23:040$000

r

I'

..

1 Copista ..... ,

Depósito e Oficinas

1 Encarregado .. .. .. .. .. .. ..
1 1.° Mecanico .. .. .. .. " •• •.

..•.

1 Condutor Técnico "
1 1.0 Topógrafo .. .. '.. .. .. ..
1 2.° Topógrafo .. .. .. .. ..

43:440$000

tos e ConcessÕés

2 Fiscais de 2.a Classe a 5:040$000

"

1 Eng.o Chefe .. .•
1 Eng, Auxiliar .... ,

Secção de Fiscalização de Contrá
1 Chefe de Secção .. .. .. .. .. ..
1 1.0 Escriturário .. .. " .. .. ..
1 Fiscal de l.a Classe " .. .• ..

..

..

1 Seccionista

10:800$000
6:000$000
3:600$000

29:400$000

Divisão de Cadastro

Publica

I

1 2.° Escriturário ..

2 2.os Amanuenses a 4:200$

Secção de Viação

1 Condutor Técnico .. .. .• .• ..
1 Seccionista .. .. .. .. .. .. ..
1 Servente .. .• .• .. .. .. •. .•

',I

1 Topógrafo .... , .', , .....
1 Seccionista .. .. .. .. ..

1 Servente

.. ". .. .• '"
.. " .. •. ..

16:200$000
10:800$000
9:600$000
6:000$000
7:200$000
8:400$000
5:040$000

•.

1 Condutor Técnicó .•

Limpeza Publica

1 COI),tinuo .. .. "
1 Servente .. .. "

4:200$000

Divisão de Edificações

Divisão de Viação, Saneamento e
1 Eng.o Chefe .. .. .. .. .. .. ..
1 Eng.o Ajudante .. .. .. .. .. .•
1 Motorista .. .. .. .. .. .. .. ..

18:000$000
7:200$000

..

1 Continuo .. ;. .. ..

10:800$000
8:400$000
8:400$000
14:400$000
12:000$00O
7:200$000

"

1 2.° Escriturário .. .. ..

,



16:200$000
12:000$000
9:600$000
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1 Chefe de Secção .. .. "

..

1 3.0 Escriturário .. '. " " .,
1 4.° Escriturário o, '. •• • o "

3 l,os Amanuenses :i 4:800$ ..
1 Servente .. .. .. .. ..


- 31'':'9:600$000
6:000$000
5:400$000

14:4$OOO

3:l1OO$OOO

Cemité.rios

76:80

Secção de Receita

1 Chefe de Secção.. .. .. ..

......: .•..

1 2,° Escriturário ., ,.. ., ,. "
2 4.os Escriturários a5:400$OõO

3 l.os AmanueÍ1ses a :800$ . .,

2 2.os AmanueIl$es a '4: ,.

9:600$000
8:400$000
7:200$000
10:800$000
1:4:400$000

1 Tesoureiro .. .. .. .. . o, o, ..
Quebra de Caixa .. '0 ... o, ••
1 Fiél '0
J. '0 ..

8:400$000

1r'

58:8O()$OOO

1 Inspetor . o •• •• ',' •• •• •• "

1 Ajudante de Fiscalização "
;.
1 2.° Escriturário .. o o .. .. .. ..
1 3.0 Escriturário .. .. .. .. .. .
1 Motorista o, o., .... ..

.14:400$000
600$000
9:600$000

24:600$000

•.

.. ..

3 Fiscais G€rais a 12:000$

3 1.0s Fiscais a. 9:600$ .. .. .. ..
9 Guardas Fiscais 9.e 1,& Classe a
6:000$000 o; •• ., •• •• " "
18 Guardas Fiscais de 2.& Classe a

5:040$ó00 •. ., ,. •• •. "

2 Motoristas a 5:040$000 • o

,.I
I
"I

"

"

'

16:200$000
14:400$000
7:200$000
6:000$000
5:040$000
4:200$000
3:600$000

l

'56:64O$QOO

.. "

"

"

"

36:000$000
28:900$000

54:000$000
90:720$000
10:080$000
3:600$000

.... I.to

I

. ....

12:000$000
5:400$000

1 Seivente ..

..

'

1

.

..10•

7:200$000

8:400$000
7:200$000

..

: "

,';

3:600$000

21:000$000

-Médico Chefe o" ••
'Médicos Veterinários
Veterinário Auxiliar
Guardas Sanitários a
Servente . o 'o.

••

.' •• ,. ••
a. 9:600$000
., .. o.' o ••
4:200$000 .

10:800$000
19:200$000
8:400$000
16:800$000
3:'600$000

58:800$000

Agências Distritais

2 4.os Esçriturários 1 8".' 5:400$000
2 Serventes a 3:600$ .. ..

..

..

..

t AIínox8rifé .. .. .. .. .. ..
1 3.° Escriturário ,. ... .. .:

..

lO:800$OOÓ
7:200$000

'18:000$000

ALMOXARWADO GERAL

1 Continuo

..
..

.. .,
.. ..

..
.0,'

12:000$000"
6:000$ÓOO
4:200$000
3:600$000

25:800$000

223:200$000

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

;, ""

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 16 de dezembro de 1940.
15:600$000

(a) Roldo G. de Mello Leitão

lt
..

1 Administrador .. ..
1 4o:Escrituráriol ..

1 Servente

Aferição de Pesos e Medidas
1 1.0 Escriturário ._.
1 2.0 EscriturátiQ , .

13:800$000

1
2
1
4
1

Veiculos

1 2.° Escriturário

8:400$000
5:400$000

..

Inspetoria Sanitária

Fiscalização

1 Servente "

..

-I Administrador ., "
1 4.° Escriturário .,
Matadauro

Diretoria de Rendas e Fiscalização

1 Continuo ..

25:200$000

Depósito de Inflamáveis

Tesouraria

1 Servente .. .. "

5:400$000.

12:600$000'

•

1 1.° Escriturário

..

7:2ÓO$ooo'

1, Administrªdor oJ. •• ., •• .,
1 Ajudante .. "
. . .. . .' .. ,..
3 Guardiãe!j a 4:200$ ,.
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DECRETO N.o 24

poderá ser ocupado por funcionário da Prefeitura, ou por
pessoa extranha ao quadro do funciQp.alimo D;:l'unjcipgl.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CJ).PITAL
DO ESTADO DO PARANA', consid:rando que o Regula

mento Geral da Prefeitura, elaborado em 1931, tem sofrido

Artigo, 3;° - São atribuições do Oficial de Gabinete:

varias alterações;

1) - Executar e fazer cumprir as ordens que receber
do Prefeito;

Considerando que ha necessidade de unificar e atuali

zar o Regulamento do Gabinete do Prefeito e da Secretaria

2) - abrir toda acorrespondencia oficial, encaminhan

da Prefeitura, e

...

Usando de suas atribuições legais

3) - dirigir todo o expediente do Gabinete;
4)----representar. o Prefeito nos átos oficiais a que ele

DECRETA:

não possa comparecer pessoalmen.te;

Artigo úp.ico - Os serviços do Gabinete do Prefeito e

5) - regular a ordem dasaudiencias com o Prefeito,
encaminhando convenientemente as partes interessadas;

da Secretaria da Prefeitura, a partir de 1;0 de janeiro de
1941, rger-se-ão pelo Regulamento expedido' com o pre

6) - fazer á correspondencia particular do Prefeito;

sente Decreto, revogadas as, disposições' em contrário.

7) -- auxiliar o Prefeito nos trabalhos que este deter

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 17 de dezembro de 1940.

minar.

Artigo 4.° - Áo contínuo compéte atender aos servi

ços da port e limpeza do Gabinete .

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

r

-

l

REGULAMENTO A QUE SE REFERE O DECRETO N.o 24
DE DEZEMBRO DE 1940
TITULO 1.°

Do Gabinete do Prefeito e atribuições de seu pessoal
Artigo 1.° - O Gabinete do Prefeito é o elemento de
ligação entre aquela autoridade, o funcionalismo municipal

......,

,

.F

os seguintes serviços:

....

Da Seçretaria da Prefeitura
Artigo 6.° - ,Ao Secretário da Prefeitura compéte su
perintender os serviços da Secretaria e, especialmente:

em comissão por pessoa de imediata: confiança do Prefeito,

I

,,

- --..- __

dá organização da Secretaria da Prefeitura

a) - Expedinte e Pessoal
b) - Protocolo, Portaria e Arquivo
c) - BibiotéGa Pública

Artigo 2.° - O cargo de Oficial de Gabinete, exercido

--

TITULO 2.°

Artigo 5.° - A' Secretaria da Prefeitura estão afétos

e o públiço em geral.

I

do-a á Se,retaria da Prefeitura, para os fins convenientes;

1) - redigir a correspondencia oficial da Prefeitura;

-34-
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2) - redigir as minutas dos Decretos, Atos, Portarias

Editais, anunciõs e todas as publicações;

3) - publicar leis, regulamentos, expediente e átos da



Prefeitura, que devem ser djvulgados;

4) - visar todas as cópias, ou autógrafos que t.enham

de ser remetidos para publicação;

5) -- 'rever e autenticar certidões ,e cópias de processos?

oficiais;

.

.",...

6) -'- fornecer as certidões requeridas á Prefeitura,

mediante informação das Secções' competentes;
tros fins;

17) - prestar ao Prefeito todas as informações e es
clarecimentos de 9.ue ele necessitar;

8) - subscrever os têrmos de posse dos funcionários;

18) -' encaminhar os pedidos de informações, ordens

9) - comunicar ao Prefeito quaisquer irregularidades'

de serviço .edeliberações, do Prefeito;

porventura verificadas na admissão de. funcionrios, de em
pregados contratados ou de opérárips;

19) -' requisitar dos demais Departamentos, no mês

de janeiro .de cada ano, ou quando o Prefeito determinar,
os 'relató.rºs anai_s 01,1 parciais dos respectivos serviços,
compilando e sintetizandoo.s dados necessários á elaboração

10) - examinar, informar e encaminhar todos os re

querimentos de funcionárids' núínicipais, ouvido, em caso

de duvida, o Departamento Juridico, sôbre os respectivos

direitos e obrigações;

dos relatórios gerais da Prefeitura;,

b

..

#.

12) - encaminhar ao Gabinete do Prefeito, sucinta

por seu intermédio devam subir a despacho;



'13) - determinar que sejam cancelados das informa
ções ou pareceres todos os têrmos inconvenientes ou. alheios



22) - manter a ordem e regularidade dos serviços que
dirige, resolvendo dúvidas e dando instruções para á sua
bôaexecução;
2,3) - velar pela policia e economia internas da Re
partição, expedindo, para isso" as pecessárias ordens;

ao assunto do processo em caúsª;

'
-'-_._-...--

20) - -apresentar. anualmente ao Prefeito o relatório
sobre os serviços a. seu cargo, propondo as correções e me-.
lhoramel1tq que  pratica tiver aconselhado;

21) - atender 'ás partes, prestando-lhes as informa:
ções qu. d;sjÇl.rem sob.re seus negócios ou sobre serviços a
cargo da Repa.rtição;

mento de formalidades porventura omitidas; .

mente relatados, quando for o cso, todos os processos que,

15,) - cor.:n;lmiçqr aos Diretors dos diversos Departa
mentos o teôr dos atos oficiais, recomendações ou despachos
de carater geral ou de interesse imediato das diversas re
partições, para que sejam cumpridas ou tomadas as devidas
providencias;
16) - velar pela fiél observância das leis, deliberações
e átos municipais, no tocante ao serviço da Secretaria;

7) -. fornecer certidões de tempo de serviço dos fun
cionários municipais, para efeito de aposentadoria, ou ou

11) - examinar os processos oriundos dos dversos
Departamentos, e, que por seu intermédio tenham d'e ser en
caminhados ao Prefeito, providenciando sôbre. o preenchi

1,4) - fiscalizar a marcha de todos os papeis peTos De
partamentos da Prefeitura, não permitindo que sejam ex
cedido os prazos marcados para os funcionários darem pa
receres ou informações, propondo a punição de quem reti
ver, indevidamente, qualquer processo além do tempo .legal;

---..=-------------------.'"""="'""'="""";;;;;;====""""""'="""--"'''------i------------------------------
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7-) - colar, em livros próprios, as publicações, bem co
mo as leis e átos municipais relativos ao expediente da Pre

24) -' abrir, rubricar e encerrar todos os livros refe

rentes ao registo dos serviços da SecretÇlria;

25 - pottogar pelo tempo que julgar necessário o ex'"
pediente da Secretaria;

feitura;

8) - receber e protocolar todos os processos encami
nhados ao Secretário e movimenta-los de acôrdo COn;l os res-

2() - encerrar o ponto da repartição;
27 - .executar, além disso, os serviços de que fôr in
cumbido pelo Prefeito.

pectivos despachos;
"ir

Artigo 7.0 - O Secretário da Prefeitura, nos seu rá
pidos impedimentos, será substituido pelo funcionário mais
graquado da SecretariÇl.

ou assuntos de que digam respeito;

10) - registrar, em livros próprios, todos os titulos,
certidõel?e. atestados expedidos;

 único - Em caso de férias ou licença prolongadà o

11) - tegistraros pareceres do Departamento Juridi
co 'e as decisões do Prefeito, quando devam ser tomados por

Prefeito indicará o substituto do Secretario da Prefeitura.

norma pará á solução de casos ocorrentes;

Do Expediente e Pessoal

12) - colig'ir os dados Íornecidos pelas diversas repar

Artigo 8.° - Os serviços de Expediente e Pessoal de,..;
vem executar, com zel9 e pronidão, os trabalhos que lhes
form distribuidos pelo Secretrio e, especialmente:

tições de que se compõem a Secretaria, inclusive dos ser
viços a seu cargo, para a confecção dos relatórios administrativos;

1) _. numerar, registrar e publicar, no orgão oficial,
as leis e átos expedidos pelo Prefeito;

2) - expedir as leis e átos do Prefeito, registrando em
livro especial toda correspondenci"a oficial do Prefeito e da
Secretaria, .anotando as respectivas respostas;
3) - expedir e registrar as certidões que o Secretário

13) - manter,

I

I'

4)- fazer publicar, diariamente, os despachos e de
cisões do Prefeito, dos Diretores de Departamentos e demais chefes de serviço;
,
5) - publicar os editais refeténtes os serviços da, ad
ministração municipal;

6)'- fazer a revisão das leis e átos publicados, provi
denciando nova publicação, quando haja incorreçõs;

rigorosamente em dia, a coleção do

Diario Oficial;

f)

14) -. tomar o comp'romisso do pessoál, lavrando os
respectivos têrmos;
i

15) -. fazer o assentamento, em livro próprio,. de to

dos os fUncionátios municipais, organizando, tambem, pron

determinar;
I

.

9) - registrar os pareceres e informações da Secreta
ria, mantendo em ordem um indice alfabético das pessoas

tuário compléto de cada um;
..

16) - expedir carteirp de identidade aos funcionários
municipais, a qual conterá, além da fotografia, as indica
ções que o Secretário julgar convenientes;

17)  tomar a declaração de família dos funcionários,
para os fins legais, bem como outras anotações exigidas pe
las disposições regulamentares vigentes;

'"'

- 38.",..
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18) - manter, rigorosamente em dia, 9 assentamento

da residencia dos ;funcionários;

19) - providenciar sobre inspeção de saude de fun

•

"

cionários e operários municipais;



Artigo 9.° - De tudo que se passar na Secção, deve
ser guardada, pelos funcionários, a maior reserva, não de
vendo ser fornecida cópi de papél a1g, sem ordem su
perior e escrita.

20) - organizar os elementos para as folhas de paga

mento do pessoal da Secretaria;

21) - expedir titulos de nomeação, aposentadoria, etc.
22) - manter, rigorosaroenteeIll dia, o fichário do pes
soal extrÇlIlumerário, contrtado e operário da Preeitura;
23) - anotar, em livros"proprios, e por ordem alfabe
tica, os IJ.Qmes e endereço$ das autQ:r:idade.s çiyis, miljtares
e eclesiasticas e dos membros dasdiz-etorias de instituições



e quaisquer papeis que constituem matéria de expediente e

demais atribuições, na fórma da legislação em vigôr, e es
pecialmente:

1) -.-. centralizar o servIço .de colecionamento, guarda,

municações recebidas, bem como as datas nacionais de pai

conserVação, catalogação e consulta de todos os processos,

papeis, documentos',' etc., estudados e liquidados na Muni

zes amigos;

dpalidáde;

24) - velar pla conServaçã9 e' guardqdos ,papeis 

2) - receber, numerar, registrar e autuar os requeri

livros que lhe forem confiados, sendo responsavel PQr

quaisquer extravios;

mentos e papeis que derem entrada na Pre£e!tura;

I
p

25) - não permitir a retirada de livros ou pqpeis, ,sem

autorização expressa do Secretário, nem Jranquear ás par

tes a leitura ou exame de livros ou outros docuroentos da

Secretaria;

'1 li

.

b) data rio ingresso na Prefeitura;
c) data da nomeação e efetivação;
d) promoções, comissões e designações;

arquivamento;

5) - verific,ar o c1,lmprimentQ das disposições legais
atinentes ao movimento de papeis, comunicando, imediata
mente, ao Secretário dq Prefeitura qualquer trregularidade

6) -' xesponder pela

.

.

guarda e conservaç&o do Paço

Municipal e do edificio que lhe

serve de complemento,

abrindo e "fechando ó primeiro ás horas regulamentares;
Artigo 11.° -.Ao Arquivo compéte ter sob sua guarda:

,[


com preciSa0, onde o's mesmos se encontram;

verificada;

 "

e) tempo de seI"'liço.
i I

3) - registr1-'  marcha de todos os papeis, desde$ua
entrada até o SeU arquivamento, de modo que 'pQ.8i?a dizer,
.4) - mal1;ter ,para. cada processo um nUIn,ero até o seu

guiI}tes indicações:

) data do nascimento;

Artigo 10.0 - Aó protocolo e Portaria compete o re
cebimento, autuação, registro, andamento, distribuição,

guarda e remessa de petiçÕes, memoriais, oficios, processos

oficiais e particulares e d9 corpo cQ,nsulat, $egundo qS, co

26) - organizar, de três em três ap.os, oalm,anaque
do pessoal, contendo, em relação a cada funcloncho, as se

Do Protocolo, Portaria e Arquivo

I

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

-,:
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1) -. os óriginais dos regulamentos, decretos, atos e

portarias do Poder Executivo Municipal;

2) - os docuentos históricos;

-

 único - Deverão ser resta.urados os documentos an
tigos que interessem aos fins da administração e os de cara

,

3) - a correspondencia do Prefeito e dos demais De

ter histórico, existentes no arquivo; pondo1"os' em condições

partamentos municipais e as minutas de todos os oficios ex

de serem consultados ou publicados.

pedidos, devidamente encadernadas;

, Artigo 13.0 -. Todos os documentos, livros e papéis ar

dos; 4) - os processos administrativos, depois de encerra

quivados serão dassificados, numerados e assinalados com

a' chancela do átquivo, sendo considerados propriedade do

5) - as cópias autenticas das atas e documentos con

Municipio, é não podendo ser- retirado's sem ordem especial
e escrita do Prefeito MunIcipal, anão ser para consultas,

cernentes á fundação de institutos públicos ou d utilidade

pública, bem como regulamentos, rehttórios e outros papeis

nos diversos Departamentos, mediante requIsição e 'recibo

a eles referentes;

dos respectivos chefes d.e serviço.

6) - os documentos públicos ou particulares qUe pos

sam aproveitar á história do Municipio ou do Estado;

Artigo 14.0 - Quinqtienahnente, será feita a seleção

7) -. os documentos concernentes ao descobrimento
de riquezas naturais ou atinentes ao desenvolvimeto d?S
ciencias, letras e artes, agricultura, comércio, industrias do
Municipio;

dos papeis e documentos recébidos, l:hcinerando-.se os que

não ofercerem interesse, a juizo de uma Comissão especial,
nomeada pelo Prefeito.
. 1
Artigo 15.0 - :Oos ,doctlmentos existentes. 1),0 arquivo,

8) - os mapas geograficos, cadastros, memoriais, re

poderão Ser dds çertidões :medi:;:tn.terequerimento dirigi

latórios, roteiros ou noticias sobre Curitjba;

do ao Prefeito.

9) - os livros e documentos pertencentes'
a repartições
extintas;
.
10) - as coleções do DiarioOficialou de- jornal que

ra registro de entrª,da dos papei, documentos, onde será
lançada a data de entrada e a$ carqcteristicas do documento.

" I

Artigo 17.0 - E' vedada a entra.da de pessôas extra
nha!? no recinto de;> Arquivo.

publique átos do Governo Municipal;

11) - os requerimentos dirigidos á Prefeitura, bem

como os oficios.

 único - Todos os papeis, documentos e átos serão
classificados e distribuidos pela matéria a que corresponde_

rem, mediante catalogação e indices respectivos.

A-rtigo 16.0 - Deverá existir no Arquivo .um livro pa

tF1

Artigo. 18.0 - O Arquivo deverá ser 'sempre bem déS
- .. I

..

infectado, afim de evitár a destruição de papeis pelos insé
tos.

Artigo 12.0 - Os livros, manuscritos e docqmentos ile
giveis ou danificados, serão restaurados por meio de tras

Artigo 19.0 - O Arquivo deverá fornecer aos Chefes

lados fiéis, arquivados com os originais.

de Serviço, mediante requisição e recibo os papeis necessá
rios.
I

I

il

II
I

.,

•
----
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Da .Biblioteca Publica

Estaduais e Municipais,;:;obre ássuntos relativos aos servir
ços da. Bibliotéca;

Artigo 20.° -. O patrimônjo da Bibliotéca é constituj
do por todos os livros, revistas, jornais e outras .coleções

4) - efetuar a permuta, se julgar vantajosa, das du
plicatas ou das públicações obtidas para esse fim, com as

que lhe pertencem, e mais as qq.e forem sendo adquiridas

por compra ou oferta.

instituições congeneres;

Artigo 21.° -.. 4. Bipliotéca Popular Dr.. Getu40 Var

gas, instalada !1-0 baÍ:J;,ro dª .Agu Ve:vd, constituirá uma

-r

Secçao da Biblíoté:ca :Pública, Iicqndo a esta subordinada,

pelo que s,e lhe aplica o :prfi!ente euliil;mento.

6) -" requisitar o material de expediente e o mais que
se fizer" necessário á organização da Bibliotéca;

Artigo 22.° - A Bibliotéca. Pública é de caráter geral

e os seus srviços serão dirigidos por um Bibliotecário, ime

.

diatamente .subordinado ao Secretário da Prefeitura.

, 8) - distribuir tarefas aos seus auxiliares, zelando pe
la bôa ordem do .serviço e 'obediencia aos horários do ex
pediente;

-9) "- organizar, mensalmente, Um resumo do movi
mento da Bibliotéca e apresentar relatório anual dós tra:.

Continuo e um Servente.

"

I ri

,

iJ

I

balhos realizados.

Artigo 24.° -'Ao Bibliotecário compéte cumprir e fa

zer cumprir o presente Regulamento e dirigir todos os ser

Artigo. 25..- Ao 4.° Escriturário compéte:

ó

viços da Bibliotéca, como sejam:

1) - procurar rolhér á BiHliotéca a maior quanti
dade de publicações' e documentos refletindo a vídac1,lltu

1) -'. substituir o Biblloteéárionãs 'süás faltas e im


f.

desenvolvimento da Bibliotéca;



-..-----.

.

.

'

4) - r.etirar e. recolher nas estantes os volumes requi
sitados, verificando antes.e.depois.da entrega ao leitor quais

iIt



'ta-.

do os boletins de requisição de livros, dando as 'precisas in
dicações para o respectivo preenchimento;

3) - velar pelo siferiCioe 'ordem com que devem de
correr os trabalhos na sala de leitura;

3)- corresponder-se ,dirétamente ,com quaisqu.er au
toridades, excetuando-se as de Administrações Federat,

-  

pedimentos;

2) - atender ao ,expediente' dã salã de 'leitura, a.cili
tando aos consulentes as' informações desejadas, e fornecep

ral da Cidade, do Estado e. do País;

2) -' propor ao Secretário da Prefeitura todas as me
didas que se fizerem necessárias para maior eficiencia e

,

tendo-os .em ordem;

Artigo 23.°' -' Na execução de suas atribuições o Bi
bliotecário será coadjuvado por um 4.° Escriturário, um

r,

,

7) - organizar os ficl;1,rios e scriturar os livr9s,. man

Dos funcionários e suas atribuições

I

5) - apresentar ao Secretário relação dos livros, e ou

tas publicações a ,serem ,adquiridas e' encadernadas, den
trodos limites. das. dotações .orçamentárias;

,.

--44.-
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as condições que os exemplares. apresentam, sendo que no
caso de haver notado qualquer dano, deverá comunicar o

2) - apoiar..sesobre .os livros, mapas ou outros im

fáto ao Bibliotecário;

pressos ou assentar sobre eles o papel elIl que toma notas;

5) - cooperar com o Bibliotecário em. tudo que l,he fôr

3) - tentar por qualquer foa danificar os impres
sos ou moveis, sendo que se:rão responsabilizados pelas "in
juriasque comet.erem cQn,trao Patrimônio da Bibliotéca, por
negligencia o_uintenciQnalment;

solicitado;

Artigo 26.° - Ao Contínuoco:tllpéte:

1) - auxiliar o 4. EOscritúrátio, no expediente da salá
de leitura, CUmprindo as ordens que lhe forem transmiti

li""

das pelos seus superiores;

2) - ter a seu cargo a, coleções de revistas, jornais e

r
,
,

Artigo 30.° - Não serão forn'ecidos a um mesmo lei
tor; simultaneamente, mais de três volumés.

outros periodicos;

3) - fazer a desinfecção das estantes e livros;

A,rtigo 31.° - Os apontamentos só poderão ser tirados
a lapis, seI;ldo vedado o uso de tinta na sala de leitura.

Artigo 27.° - Ao Servente compéte:

U - abrir e feçharo edificio da Bibliotéc.a ás horªs

 únic;o - Ao consu:Iente que solicitar será fornecido
lapi.s e Papl para esse fim.

2) - conservar em estadg de asseio as saas. da Biblio

Disposições gerais

que lhe forem determinadas; .

I

téca, zelando pela segurana do edificio;
I

,I

"

Ij

r

I

J

4) -'". retirar para fóra da sala de leitura qualquer im
presso ou manuscrito.

3) - fiscalizar a entrada dos consulent.es, recolhe.ndo

Artigo 32.° - Sendo a Bibliotécapública e gratuita,

na portaria os objétos que trouxeralIl, tais como chapéus,

pastas, impressos, etc., entregando-'lhes, para contrôle, uma.
ficha
nUIl).erada, mediap.t.e
a q:v,al receberão, á saida, os objétos depositados.
.
Artigo 28.° - Os ,£uncionáriosão obrigado a tratar o
público êom solicit4de e. Nrb,a!J,idade, facilitanqo tanto

t,";

Artigo 33.° - Os livros considerados reservados, por

I

'1

I

I

,quanto possivel a leitura, e ,o acesso á Bibliotéca.
Dos. leitores

nela terão acesso pessôas de ambos os sex()s, maiores de dez
anos de idade.

pernicioos aos bons costumes o:u ofensivos 'ª- moral, só se
rão fornecidos ao consulente que apresentar dócumento pro

vando ter mais de vinte e umilnos de idade, e os livros ou

,

originais ráros da Bibli()téc.a s()mente serão entregues á lei
tura sob fiscalização de um fUl}c;ionário.

'")1.,.

Artigo 34.° - As requisiçõs' para consulta serão fei..
tas em impresso p:róprio fornecido Pelo 4.° Escriturário, e

f

Artigo 29.° -' Aosleitotes é.terminantemente proibi.do:
1)- palestrar, fumar ou: conservar-sé em atitude in,;,

do qual devem constar,. conforme si,stema adotado pela Bi

bliotéca Nacional, o nome do leitor e o seu endereç'o, além

conveniente. no recintocda Bjbliotéca;

dos elemento's necessários á identificação da obra solicitada.

"

----
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Artigo 35.0._. O leitor que se portar de modo inconve
niente á: regularidade do trllbalho será convidado a deixar
o recinto da Bibliotéca, e, no casp de flta, grave, poderá ser

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Cllpital
do Estado qo Paraná, em 17 de dezembro de 1940.
,

suspensa a sua frequencia.



(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

Artigo 36.°' - Quando fôr 'aplicada a .perta de suspen
são, o nome do atingido pelápértalidade será enviado. ao
Secretário da Prefeitura, çom indiçaçijo dos motivos da sus

I

pensão e o prazo que ela durará.

gah;, em conf()rmigaÇ!.e com a afina f.do art. 12.° do Decre-.
to-Li Fdrlll n.O 1. 202 de. 8 de abril"de 1939) e de acôrdo

ao Secretário da Prefeitura.

..(\rtigo 38.° - Ocorrenqo as faltas prys.tas nas alineas
2e 3 do art. 29.0 do presente Regulamento, o Bibliotecário

com a autorização do Depàrta1p.ento Administrativo do Es

tado, conforme .parcer 'n.o 1.027,

exporá o fato ao Secretário da Prefeitura, paragué seja re

DECRETA:

clamada contra o culpado a ação (Ia 'autoridade competente.
I!

.Artigo único - Ficam abértos os seguintes créditos SlJ,
plementares á verba Divida Pública, do orçamento vigen

Artigo 39.° - N9s casos omis,::?os, o Bibliotecário resol
verá, por consulta ao Secretário da Prefeitura ou conforme

te: "Despesás ció ExercíCIO de 1939", 'C6digo Local '7-68..;6,

Duzentos e Setenta e quatro Contos, Quatrocentos e Vinte

lhe ditar o bom senêO, salvaguatdancló sempre q interesse

do serviço público.,

, ,

.

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ES'l.',AI)OI)O PARANA', usando de suas.atribuições le

car as penalidades cominadas :J;lP art. 358, cabndp recurso

,

DECRETO-LEl N.o25

,.,...

Artigo 37P - E'o Bibliotecário competente para apli

.,

,

e Um Mil é Novecentos Réís (274:421$900) ê "Emprestimo

..

Pavimentação de 1936" (Juros), Código Local 7..61..;6, Qua

DISPOSIÇÕES FINAIS



renta e Três Contos, Gen,to Ei!

Cincóenta e Cinco Mil Réis

(43:155$000) ;revogéldas as disposições em contrário.

,

I'



r

I!

Artigo 40..°) - Os .seriços e "Expediente e PesSOál e
de Protocolo, Portaria e Arqüivo serão dirigidos pelos fun
cionário,s mais graduados dos iespctivos quadros, diréta
mente subordinádos é!0 SecretáH() da Prefeitura, os quais
distribuirão taréfas aos demais funcionários, observada

., '.

iJ"

(a) Roz,aldo G. de Mello Leitão

sempre a hierarquia funcional.

'"

Artigo 41.° - o presente R,egulamentó entrará em vi

gor no dia 1.b de janeiro do ano de .1941.

Artigo 42.° - 'Rvogam,,:,se.as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura !\,iun.icipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 18 de dezembro de 1940.

DECRETO N;o 26

Ó PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

I

DO ESTADO DO PARANA', usando de suas atribuições
legais,

- 48.':-'

-49'.

DECRETA:

DEC.RETA:

Art. l.o - Fica desapropriada por utilidade pública,
para o fim de plargamento da ua Francisco Rocha, uma

Artigo únco - Os serviços do Almoxarifado Geral, a

'.

faixa de terreno de propriedade do Sr. João Hof£mann Ju
nior e sua mulher, havido do espolio de Hnrique Corfe Wi
thers, em toda e)Ctensão da respectiva frente, com 18,50 me

partir de tO de janeirQ de 1941, reger-se-ão pelo Regula;.
IUentoepeqidº com o preente Decreto, revogadas as ,dis
posjções el'p. çontrário.

tros,e largura de 5 metros na face' norte e 4,25 metros' na

Palácio da Prefeitura Ml,lnicipal de Curitiba, Capital

face sul.

t

do Estado- do Paraná, em 26 ,de dezembro de 1940.

Art. 2:0 - Para pagamento da fai)Ca desapropriada e
indenização da casa a ser' demolida, dispenderá o +v.Tunicipio

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

a qpap.tia de 24:000$000 (viIite e quatro contos de réis) em

seis prestações mensais de 4:0"00$000 (quatro contos de
réis) cada, a pa;rtir de janeito de 1941, cuja despesa corre
rá pela verba Obras Publicas do proximo exercicio finan

I

EGULN'I'O A QUE SE REFERE O DECRETO N.o 27

ceiro.

,DE UE7,;EMBlJ,O DE 1940.

Art. 3.0 - Revogam-Se as disposições eD:1 contrário.

DO ALMOXARIFADO GERAL

Palácio da Prefe,itura -M\lnicipal de Curitiba, Capital
do stado do Parant, em 20 de dezembrQ de 140..
(a) RoZl:)ldo G. de Mello Lio



?

r

DECREto N.o 27

I

----...


.+'J

1) - Manter em estoque os materiais necessários aos

pelo Prefeito, e de acôrdo com os orçamentos previamente
I

i.

feito, todos os' materiais destinados ao consumo ou aplica

Usando de suas atribuições legais,

ção nos diversos serviços municipais;

l,

!

-

-....lõ-.._--=en

,._._

aprovados.

2) - {\;Qquirir,ipor concurrencia pública, pdministra
tiva 'ou licitação de prêços, e mediante autorização do Pre-.

ral, e, "

l

Artigo. 2.0 -' Ao Almoxarifado Geral compéte:

serviços ,da .Ptéféitura, dentro das possibilidades indicadas

"

DO ESTADO DO PARANA, tendo ,em vista a itecessidade
de unificar e atuplizar o Regu,làmento do Almoxarifado Ge

dI .!

,

I

....,,'''''

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA. CAPITAL

r

Artigo 1.0 - O Almoxarifádo Geral, dirétamente su
bordinado ao Prefeito; é a Secção, centralizadora de todos
o.s serviçosde,q\lisição, guarda, conservação, fornecimento,
;recQ14imentQ e 'q.ítril)11ição do material necessário aos ser
viços .q rrfeitlira.

---==-.,

...
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3) - .maildar executar, com a autorização do Prefeito

2) - dirigir todos os serv.iços .doAlmoxarifado, que se
executarão sob sua responsabilidade funcional;

os serviços que forem requisitados pelQS chefes das repar-

tições municipais;

' ..

•

4

4) - receber e guardarem seus depósitos, em perfei
ta ordem de armazenamentÇ>, conservação, classificação e

registro, todos os materiais que. lhe forem entregues;

5) - fornecer aos Departamentos o :ru.at.eriais ,regu
larmente requisitados para os serviços da Prefeitura, levan
do os seus valores, por meio de emp.enho dps verbas respec

-,r

tivas, á responsabilidade da repartição a que se destinam;

5) -. submeter á apreciação do Prefeito os mapas re

6) - controlar o consUiiiõ.....ou aplicação de todo o ma

6) -'- rceber os materíais forneciQ.o, verificandQ sem

pre, com a ajuda do Departamento interessado, se preen
chem .él-S cónc;lições eXlgidas  :se ,estã_o de acôrdo com as

7) - promover, depois de -ouvidos os chefes <Ias 're,.
partições e prévia autorização e aprovação do Prefeito, a
padronização de todos os materiais de uso comum e fre-

amostras aprovadas;

f

7) ,....". emitir parcer I).as. 'coJ1tâ ou pdidps .de paga

8) - conservar sob sua guar,da todos os 'documentos

mento referentes a materiaj, serviços ou obras aqquiridas
ou madadas executar pelo AIoxarifado;

9) - venderem hastá pblicaou por -fórma ais con
veniente a'os' interesses da Prefeitura, mediante 'à..u:torizaç'o

8) - controlar o consumo e aplicação de IJ1R-teriais d.es..

comprovantes das aquisiç<ies' de materiais;

do Prefeito, os materiais que, depois de examinados por



J!)

10) - Além das atribuições enumeradas,e por conve
niencia do serviço, outras poder..ão ser conferid.asj' p.eló Pre-

feito, ao Almoxarifado Geral-.
I

I

r

f·

•

J

tinados ao serviço da Prefeitura, mantendo rigorosamente

-9) -- s\lgerir ao Preféito, por escrito, a adoção dê me
didas q1J.e 'julgar neéessárias ao 'c'abal desempenho. da mis
são' atribuida ao Almoxarifado Geral; "

prestaveis para os serviços municipais,;

Ir

.

em dia toda a escrituração;

uma comissão riomeªdap,elo Prefjj;o, sejam julgé!dºs im

,I

4) - examinar e verificar a exatidão das faturas, con
tas 'e ,mai. dOGurnE;!nts, r,eferente?, a aquiiço, recebimento
eremssJ! de, mteriais _ou- execução de sr.viço e rubrica0.
los;

lativos ás concurrencias ou c6létas de preços; .

terial adquirido pela Prefeitura;

quente nas mesmas repartições;

3) -." presidir as concurrenCias para âquisição de ma
teriais;

'

;lO) ,- milJ.istrar. ao Prefeito todas as" informações de..

Artigo 3.0 - Sao atribuiçoes do J\lmoxarife:

t},"mipadas;.

_.'

11) - fiscala:r os serviços, proibindo qüalquer demo

1) - cumprir e fazer cumprir o disposto, neste Regu
lamento, as instruções e a's ordens qo Prefeito;

ra na distribuição de material ás Secções;

12) - consultar ao Pr.efeito. sobre' duvidas .que surgi-

'

."-

.

-52,-
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permanente, que poderá ser constituida de Chefes de Ser

rem a respeito do entendimento ou aplicação deste Regula
mento;

viço.

Artigo 6.0 - Revogm-se as disposições em contrário.

I •

, 13) -, levar ao conhecimento do Prefeito qualquer ir
regularidade ou falta funcional verificada na repartição qué
dirige;
i

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 26 de dezembro de 1940.

1'4) - além das atribuições acima, e por cOllveniencia
dos serviços, ao Almoxarife. podem ser atribuidas outras,
pelo Prefeito.

ir

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão
. 

Artigo 4.0 -, Os materiais adquiri,.dospel.Q h1moxari£
do Geral serão c1ass,ificados, em relação ao consumo e apli



• r"

cação, em quatro grupos:

• 

"11

!

DECRETO-LEI N.O 28

1) - materiais adquiridos' para estoque do Almoxa
rifado;

O PREFEITO MtfNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA'., na conformidade dó n.o 3 do
art, 1,2 do pecreto-Lei Federal I}.o 1.2.02 de 8 de abril de
1939 e nos têrmos do parecer q.° 1, Q35 de dezesete de de
zeII!bro sie 1940 do. Departamento Admínistrativo do Estado,

2) - materiais adquiridos para estoque de consUmo

mensal nas diversas Repartições;'

3) - materiais adquiridos para consumo imediato ou

DECRETA:

aplicação pré-indicàda;

I

h

4) - inateriais em transitQ.

I

1 i

outros serviços normais das repartições; pO, segundo grupo
pertencem os materiais de expediente das secções; ao ter
ceiro, omateríal para consUIíio imediato e indicado;
ao
quarto, o material que é fornecido pelo vendedor ao Depar

I

11'

Artigo 5.° - O Prefeito, quando julgar oportuno, no
meará uma Comissão de Compras, de caráter provisório ou

.J"

•
-..--

duzentos e oitenta e nove contoS" e quatrocentos mil réis) e

será constituida com 9 p,r9.dl,lto do- q1J..e for arrecadado sob
as seguintes rubricas:

tamento requisitante, por intermédio do Almoxarifado.

-

Art. 1.0 - A Receita do MUl}icipio de Curitiba, para o

. exercício de 1941 é orçada eJU B&. 8,289:400$000 (oito mil

 único - O peiro grupo comprender todo à ma
terial destingdo ao fornecimento periódiço do expedient e

----

-

.......... --;:::::-- -

'1

1-: 

'I

- -55 o.:...

54 CóDIGOS

-Receita

Mutação

Local Geral

Efetiva

Patrimonial

RECEITA ORDINAJUA

TOTAL

RECEITA TRmUTAJ.tIA
a) ]MlPOSTOS
0-1

0-11-1 - Imposto Territorial

Imposto s/fretes não edificadas e outras( Tabela apensa
a lei noa 45 de 8-1-1937 e Decreton.a 70 de 1928)
0-2

0-12-1 - Imposto 'Predial

.:.



•

-

1 - Imposto Predial - 5% e 10% sobre o valor locativo,
letra a do art. 42 da Lei Estadoal n.o 15 de 9-10-1935

.....
.., .••

(Lei Orgânica) .-:-":":""'.... .. .. .. . '. .. .. .. . _. .. ..

__.

,;o

1. 700:000$000

2 - Imposto Suburbano - 3% e 6%, sobre o valor lo
cativo, art. 400 da Lei n.a 768 de 24-5-29 .. •. .. .. .. ..
0-3

130:000$000

'

-.

0-4

50% do lança40 pelo Estad=-- letra f do art. 42 da Lei

1. 230 :000$000

0-18-3 - Imposto de J"jcença
.
" ,
1 - Alvará e Continuação (TaBela de impostos apensa

_lO,..-

a Lei noa 45 de' 8:'1-3'7) 00' .. ). .. 00' ;, .. 00 •• .. ..

-700:000$000

sa a Lei il,a 45 de 8-1'-37) .. '.. .. '.. -.. .: .. .. .. ..
3 '- Gado abatido fqra do Matadouro (Tabela 'apensa a
,Lei, n.o 45 de 8-1-37) .. .. .. .. .. .. .. .. .  .. .. ..

300:000$000

2 - Imposto sobre veículos (Tabela ,ele impostos a.peIí."

'i!



10:000$000

Lei n. 45 d,e '$-+31) ,,O .. .. ,", •• .. .. ':' .; : o .. ",

_5:OOO

7 - Locação para instálação de bombas de ,gazolina (Lei
n.a 763 de 24-5-1939) .. .. ..,. .: .. .. .. ..

1.365:000$000

160:000$000

0-27-3 - Imposto sobre logos e Diversões

Imposto sobre diversões públicas (10%
das entradas - Lei n.o 44 de 8-1-37)
b) TAXAS

1-1

30:000$000

Lei n.o 45 de S:,k37)':: .. ' ...... : .... : .. : .... o

6 -'- Marcaçãõ de veículos (Tabela de impostos apensa a

0-5

.;.

80:000$000

4, -"-Imposto de Pblicidade (Tabela de impostos apen..
sa a Lei noa 45 de 8-1-37) . o .. 00 • o 00 .. 00 .. 00 .. ..
5 - Matricula de auW1ais (Tabela 'de, impostos apensa a

:I

1;'836:000$000

.

0-17-3 - Imposto sobre Indúsmãse Profissões

Estadol n.a 15 de 9-10-35 (Lei Orgânica) ,!' •• ., •• ••
,

150:000$000

''ú''

s01:lre o

valor

. 280:000$000

1"

-

",.

r



1-14-4 - Taxas para fins Hospitalares

Quóta sobre gado abatido .. .. . o •• •• •• •• •• •• o o
Auxílio à Santa Casa de Misericórdia - Lei n.a 8 de
1()"'5-1900
..

-

60:000$000

......,.

.i

....

- 57 ..;.

- 56 .,..-

Receita

CóDIGOS

Efetiva

Local Gral
1-2

Taxa de Expediente (Art. 121 do Regulamento Geral

15:000$000

.,

1-22-4 - Taxas e Custas Judiciárias e emolumentos

Emolumentos em geral (Tabela apensa a Lei n. °45 de
8-1-37) .. .. .. "
., .. "
.. .. .. .. "
.. .. ..
1-4

1-23-4 - Taxa , de Fiscalização e Serviços Diversos

?5O:000$OOO



Taxa de aferição de pesos e medidas (Tabela apensa a
Lei n.o 45 de 8-1-3-7) e letra i do art. 42 da Lei Estadoal
n.o 15 de 9-10-35 (Lei Orgânica) .. .• .. .. .. .. .. .,
1-5

35:000$000.

1-24-1 - Taxa de Limpesa Pública

1 - Taxa de Limpeza Particular (Tabela apensa a Lei
n.o 45 de 8-1-37)
'
,
'
.
2 - Taxa de 1% s/ o valor locativo predial (Decreto n.o
33 de 26-2-38 e art. 5.° do Decreto n.o 104 de 29-12-38 ..
1-6

Total d1;l Receita Tributária ..

..

45

495:000$000

I

1':

•

1 - Diversos imoveis (Alugueis) "
.. .. ',' .. .. .,
2 - Laudemios (Dec. n.o53 de 30-3-38, 2, 5 do preço
da alineação) .. "
., .. .. .. .. .. .:. .. .. .. .. ..
3 - Fóros (Lei n.o 45 de 8-1-37) .. .. .. .. .. '..
Total da Receita Patrimonial

..

.,

..

.,

..

.,

RECEITA INDUSTRIAL



I'

20:000$000
160:000$000
45:000$000

.

80:000$000

'i''4'

3-05-0 - Estabelecimentos e Serviços Diversos

225:0CO$OOO
225:000$000

(7% s/a renda liquida

- Contráto)

5.940:000$000

5.940:000$000

2-01-0 - Renda Imobiliária

3-02-0 - Comunicações
Renda dos Serviços TelefônjcOB

230:000$000

.. "

RECEITA PATRIMONIAL

3-2

230:000$000

de

...

3-1

265:000$000

1-25-1 - 1 - Taxa de Viação
Taxa de calgamento (Tabela apensa a Lei n.o
8-1-37 e Dec. n. 103 de 28-12-38) .. .. .. .. ..

2-1

TOTAL

1-21-4 - Taxa de Expediente

que baixou com o Decreto n.014 de 28-4-31)

1-3

Mutação

Patrimonial

510:000$000

1 - Matadouro ('rabela apensa a Lei n.o 45 de 8-1-37)
2 - Depósito de Infiamaveis (Lei n.o 45 de 8-1-37, e art.
136 da Lei 527 de 27-1-1919) .. .. .,

200:000$000

710:000$000
790:000$000

Total da Receta Industrial

---

790:000$000

r
- 58 -=-

- sir-

CÓDIGOS
Loc81 Geral

RECEITAS DIVERSAS
4-1

Receita

Mutaçãó

Efetiva

PatriJJwnial

TOTAL

4-12-0 - Receita de Cemitério

Cemitérios - (Tabela de Imp9stos apensa, a Lei n.o 45
de 8-1-37 e art. 225 e seguintes da Lei5Z'l de Z'l-1-1919)
Total das Receitas Diversas

I.

o.

00

5O:ooo$OÕO

o.

50:000$000

5O:9P9$OOO

...

TOTAL DA RECEITA ORDINARIA

7.005:000$000

RECEITA EXTRAORDINARIA
5-1

6-11-0 .- Alienação de Bens Patrimoniais
Venda de Terrenos "

5-2

..

• •••• 0.

0_0

.'.

0.0

.0

••

10:000$000

6-12-0 - Cobrança da Divida Ativa
Divida Ativa "

5-3

"

.. .. .. ..

.0

.0

.0

00

.0

.0

.0

.0

600:000$000

6-16-0 - Quóta de Fiscalização Diversas
Quóta de Fiscalização de Contrátos

5-4

•••••

6-20-0

0

.0

2_8:

- Contribuições Diversas

1 -. Quta. para fiscalização especial de consumo de

energla eletnca "

.. .. .. .. .. o' o. o o •• •• • o o.

Lei n.o 725 de 4-5-928
Lei n.o 25 de 24-6-936

I
,

"

2to -dosConstribuições
especiais de calçamento, 2/3 do cus
serviços:
I

5-5

J

I"

11:400


6-21-0 - Multas



20:000$000
420:000$000

451:400$000

50:000$000
15:000$000

65:000$00O

110:000$000
20:000$000

130:000$000

1 - Multas s/impostos (10% - letra m do art. 54 das
isosições Gerais da Lein.o 15 de 9-10-35 (Lei Or-

ganlca) . o • o •• "
5-6

I

oo

••

2 - Multas por infragões .. '0 '0 o, 00 '0 " '0 00 "
6-23-0 - Eventuais

r

1 - Eventuais .. " " . o o o •• " •• o'
2 - Venda de placas .. o o .. " ......

:I

Total da Rec.eita Extraordinária o,,
TOTAL ERAL

r'

.0

.0

••

'- '''4,

"o

I •• 0

rI
r
ir-

-----

---

---.;:;;.

-------  ......-=------

.j.\iiiiiii

674:400$000

610:000$000

1. 284:400$000

7.679:400$000

610:000$000

8.289:400$000

r

-60'_

-61 .......

Art. 2.° - A Despesa do Município de Curitiba, para o
duzentos e oitenta e nove contos e quat'rocentos mil réis) e

exercício de 1941 é fixada em Rs. 8.289:400$000 (oito mil

distribuida pelas seguintes dotações:

CÓDIGOS'

Local Geral

Parcela

DESIGNACA() DA DESPESA

Coqsignações

-Dotação

Efetiva

Mutações
Patrimoniais

ADMINISTRACAO MUNICIPAL

Dotação n.o 1
O-Ql

GABINETE DO PREFEtTO

ª-02-0 - Pessoal Fixo

Subsidio do Prefeito .. "



..

24:000
12:000$000'

Representação do Prefeito ..
0-02

Funcionalismo

8-02-0 - Pessoal Fixo

1 - Oficial de Gabinete (Em comissão)

1 - Motorista .. .. .. .. .. "

.

.. "

9:600$000
5:040$000

1 - Contínuo " " .. .. " .. " " " .. .. .. ..

4:200$000

Dotação n.o 2



36:000$000

18:840$000

SECRETARIA DA PREFEITURA

1-01

1-03

l-M

1-05

8-04-0 - Pessoal Fixo

8-09-0

.. ..

.

Expediente e Pessoal

Pessoal Fixo

1 '- 2.° Escriturário
1 - 4.0 Escriturário
1 - 2.° Amanuense
1 - Contínuo .. "
8-09-2 - Material Permanente

.

"
..
"
..



1 - Moveis e Utensilios .. .. .. .. .. .. .. .•

2 - Livros, encardenações e impressões

8-09-3 - Material de consumo

1 - Material elétrico e accessórios .. " ..
2 - Material para limpesa e conservação ..

,

.

I

,

1-06

1 - .3.0 Escriturário .. .. "

1 ,- Telefonista "

!

L
r

Protocolo, Portaria e Arquivo

8-09-0 - Pessoal Fixo

1 - 1.0 Escriturário
1 - 2.° Escriturário

f

..

-

-.-.-- •..__ .......

-;! ,

8-09-4 - Despesas Diversas

1 ,- Publicação de atos oficiais .. .. _ _ .. .. .. .. ..
2 - Telegramas e portes de correio .. .. .. .. ..
3 - Despesas imprevistas " " .. " .. .. ..

'-

-54:840$000

54:840$000

Secretaria

1 - Secretário "

1-02

54:840$000
TOTAL ..

"

"

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

I,

. -..........- - -..:=

Jliiiiiio.==-.

14:

.21 :.0.OOJO(l9

2'1:000$000

7:200$000
5:400$000
4:200$000

4:200$000 .
1:000$000
3:000$000

4:000$000

1:000$000
3:000$000

4:000$000

4:000$000

2O:0()0$OOO
1:800$000
5:000$000

26:800$000

?6:

8:400$000
7:200$000
6:000$000'
5:040$000

',. .. ..

14:400$000

4:000$000

k-"-

r

-63''

-62CÓDIGOS
Local Geral

Consignações

Parcela
DESIGNAÇAO
1 1.1 2 1 -

DA

Efetiva

.

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

Mutações
Patrimoniais

5:040$000
4:200$000
.3:600$000
7:200$000 •
2:400$000

Porteiro .. .. .. .. .. .. ., .. .. .. '. ., "
.. ..
2.° Amanuense ..... , .. "
........ , ......
Guardião "
.. .. .. ., .. .. .. .. ., ., .. .. ..
Serventes a 3:600$000 ..
Ascensorista .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., .. .. ..
..

Dotação

DESPESA

49:080$000

49:080$000

Bibliotéca Pública
1-07

1-08

8-34-0 - Pessoal Fixo
1 - 2.° Escriturário
1 - 4.° Escriturário
1 - Contínuo .. ..
1 - Servente .. ..

(Bibliotecário) ..... , .,
.. .. ., ., .. .. .. .. ..
.. .. ., .. .. '.. .. ., ..
.. .. .. "
.. .. .. ." '.,

......
.. ... ..
..' .. ..
.. .. ..

8-34-2 - Material Permanente
1 - Aquisição e encadernaões de livros ., .. .. ..
2 - Moveis e utensllios .. .. ., .. .. .. .. ., c.". ••



7:200$000
5:400$000
4:200$000
3:600$000

g<J:@O$OOO

20:400$000
.

10:000$000
1:000$000..

..
••

11 :000$000.

150:680$000

11:000$000

TOTAL ..........

Dotação n.o 3

150:680$000

1\G£NCIA 'DE ESTATíSTICA
2-01

8-07 -O - Pessoal Fixo
1 - 2.° Escriturário
1 - 3.° Escriturário
1 - 4.0 Escriturário
1 - 2.° Amanuense'
1 - Servente .. ..

7:200$000

- Agente de Estatística ., .. .. ..
..... , ., .. "
..... , ......
.. .. ., .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. "
., .. '.' ...............
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

::'-02

8-07-2 - Material Permanente
l'4oveis e Utensílios ..

2-03

8-07-3 - Material de Consumo
Material paralimpesa e conservação

2-04

8-07 -4 - Despesas Diversas
Despesas Imprevistas ..

..

..

..

..

..

.,

..

..

..

..

..
.,
..

.,
.,
..

.,

..

.,

..

..

...

..

..

.•

,6:000$000 -

5:400$000

4:200$000
3:600$000

1:000OO'

..





.

..



- -

-,

- ...

l:ÓOO$OOÓ .

r

" I
I I
I

I

-

ri

Gabinete

S02

8-04-0 - Pessoal Fixo
1 - Diretor e Procurador Municipal .. .. .. ., .. "
1 - 4.° Escriturário .. .. ., ., .. "
"
.. .. "
..
1 - Contínuo .. .. .. .. ., .. .. .. .. ., .. , .. ..

..
..
..

8-04-2 - Material Permanente
Livros, encadernações e impressões ..

..

3-03

8-04-3 - Material de Consumo

3-04

Material para limpeza e conservação
8-11-4 - Despesas l)iversas

.30:400$000

1:000$000
,1:oo{}$OOO

30:400$000

l'

DEPARTAMENTO JURíDICO
3-01

.

TOTAL ..........

Dotação D.o 4

.1

2:000$000

2:000$000

..

..

26:400$000

26:400$000

..
.,

.,
..

.,
..

..

..

}..(

18:000$000
5:040$000
4:200$000

24:000$000
2:000$000

2 - Despesas Judiciárias .. .. .. .. .. .. ., :','.. ..

11
........

?7:600.$OOO
1:000$000

1:000$000,

..

1 - Percentagem sobre a cobrança da Divida Átlva ..

27:600$000

'1:000$000

1:000$000

26:000$000

26:000$000

..

I

r

-64-

-65"-

CóDIGOS
Local GeraI
3-05

DESIGNACAO

DA

Parcela

DESPESA

Consignações

.. .. "

9:600$000
7:200$000
10:800$000

..

27:600$000

Dotação n.o 5

8-04-0 - Pessoal Fixo

1  Diretor ral .. .. .. .. .. "

"

"

.. "

"

1 - Engenheiro Diretor .. .. .. .. .. .. ., ..

1 - Contínuo "

"

.. .. .. "

.• "

.. .. .. "

Secção de Expediente e Contrôle
8-89"-0 - Pessoal Fixo

1 - Assistente "

•. .. .. .. .. .. ..

1 - Chefe <le Secção .. .. .. .. ..
1 - 1.° Escriturário
.
1 - 3.0 Escriturário .. .. .. ..

1
1
1
1

-

1 - Engenheiro Auxiliar .. " .. .. .. .. .. .. ..
..

1 - 2.° Desenhista .. .. .. .. .. .. "
1 - Copista .. .. .. .. .. .. .. ..
Divisão de Obras e Pavimentação

1 ,- Engenheiro Chefe .. .. ....

"

.. .. "

..

'Li

8-81-0 - Pessoal Fixo

..

I

I
_._

28:200$000

28:%00$000

5:400$000
4:800$000
4:200$000
.3:600$000

56:400$000

56:400$000

12:000$000
8:400$000
6:600$000
4:800$000

31:800$000

31:800$000

i.2:000$OOO

f)
-_ia::i

18:000$000
6:000$000
4:200$000

16:200$000
14:400$000

1 - Engenheiro Awqliar .. .. .. ..

._-

30:840$000

, I

8-07-0 - Pessoal Fixo

•

30:840$000

.....

I



I
1
I

6:009$000

ti

Secção Técnica

1 - Engenheiro Ajudante .. "

18:000$00O
5:040$000
4:200$000
3:600$000

14:400$000
9:600$000
8:400$000

4.0 Escriturário ..
1.0 Amanuense ..
2.° Amanuense
Servente ..

1 - 1.° Desenhista

!,

83:200$000

tr

Diretoria de Obras e Viação
8-80-0 - Pessoal Fixo

1 - 3.° Escturário .. .. .. .. ..

4-05

27:600$000

Diretoria Geral

1  iMotorista .. .. .. .. ..
1 - Contínuo .. .. " .. ..
1 - Servente .. .. .. .. ..

4-04

83:200$000

TO T AL ..

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

4-03

Mutações
Patrimoniais

Divida Ativa

2 - 4.08 Escriturários a 5:400$000 "

4-02

Efetiva

8-11-0 - Pessoal Fixo

1 - Chefe de SecÇão (Bacharel em Direito)
1 - 2.0 Escriturário " .. .. .. .. .. .. ..

4-01

Dotação

,.

1

I

66

...... 67.'-

CÓ.D'IGOS
Local Geral

DESIGNAAO

DA

Parcela

DESPESA

1 - Condutor Técnico .. .. .. •. " .. .. ..
1 - 2.° Topógrafo .. " .. " .. .. " .. ..
1 - Feitor Geral .. " .. .. .. .. " .. ..

10:800$00(r
8:400$000
8:400$000
14:400$000
12:000$000
5:040$000

..,.;.

2  2,os Feitores a 6:000$000
1  Motorista .. .. .. ..

2 - Serventes a 3:600$000 ..
8-81-1 - Pessoal VariaveJ

..

1 - Pessoal operário para serviços de Obras
2 - Maquinistas, pedreiros e calceteiros para conserva

4-08

4-09

8-04-2 - Material Pennanente

8-81-3 - Material de Consumo

Materiais para obras "

.. .. "

...- .

.. .•

8-89-4 ,-- Despesas Diversas

Obras Públicas por contrato

108:840$000

108:840$000

150:000$000

300 :000$000

300:000$000

5:000$000
10:000$000

15:000$000

,'7:2.0

15:000$000

:OOO$OOO

280:000$000

450:000$000

450:000$000

3:600$000

43:440$000

43:440$000

10:800$000
6:000$000
3:600$000

20:400$000

20:400$000

38:400$000

38:400$000

"..

.

.....

Divisão de Viação, Saneamento e Limpeza P,ública
4-10

8-89-0 - Pessoal Fixo

1 - Engenheiro Chefe "

1 - Engenheiro Ajudante
1 - Motorista "
•.

1 - Contínuo ..

1 - Servente "

•.

4-U

h

..

Secção de Viação

'jJf

8-85-0 - Pessoal Fixo

2 - LOs Feitores a 7:200$000
2 - 2.os Feitores a 6:000$000
4 - Apontadores a 3:000$000

•

14:400$000

12:000$00O..

12:000$000

I

------_.

5:040$000,
4:200$000,

, i

1 - Condutor Técnico " .. .. .. .. .. .. ..
1 - Seccionista .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., ..
1 - Servente •. .• .. " " .• .. .. .. ..

4-12

16:200$000'
14:400$000

8-89-0 - Pessoal Fixo

Secção de Saneamento e Limpesa Pública

:Miltaçóes

80:000$000

de ruas e estradas .. .. .. .. .. .. .. ..

1 - Moveis e Utensílios .. .. ..
2 - Instrumentos e Apa,re1hos ..

Efetiva

70:000$00O

ç;ão de calçamento .. " .. .. .. .. " .. .. .. .. .. ..
3 - Pessoal operário para pavimentação e conservação
4-07

'Dotação

Patrimoniais

2 - LOs Feitpres a 7:200$000 .. .•.

4-06

Consignações

......

I

1

,.

-68-

-69"-

CÓDIGOS
Local Geral

DESIGNAÇAO

Parcela

DA. DESPESÀ

Dotação

Efetiva

Mutações
Patrimoniais

Secção de Fiscalização de Contrátos e de Concessões
4-13

Consignações

1 I

8-06-0 - Pessoal Fixo

1
1
1
2
4
1

-

Chefe de Secção .. .. .. .. .. .. .. .. " .. .. ..
1.° Escriturário ........................
Fiscal de La classe .. .. .. . o o. •• •• :. •• •• ••
Fiscais de 2.a classe a 5:04()$000 .• .. .. •• •• ..
Guardas Liphas a 3:600$000 ........ '_0 ••••••
Servente .............................



9:600$000
8:400$000
6:600$000
10:080$000
14:400$000
3:600$000

52:680$000

52:680$000

7:200$000
7:200$000
5:040$000
3:600$000

23:040$000

23:040$000

50:000$00O
40:000$000
25:000$000

115:000$00O

115:000$000

144:000$000

4.1;QOO.$OOO

l3():OOO$OOO

.130:000$000

300:000$000

300:000$000

Depósitos e Oficinas
4-14

4-15

8-89-0 - Pessoal Fixo

.1,
1
1
1

-.-

Encarregado
1.0 Mecânico
2.° Mecânico
Servente ..

8-89-1 - Pessoal Variavel

.. ..
o ••••
.. ..
.. ..

.. _o' •• ".
........
.. .. .. ..
.. .. .. ..

••
"
..
..

•• •• ••
••••• ,
.. .. ..
.. •• ..

••
.:
..
.

••
••
..
•.

1 - Motoristas para diversos serviços .. o o •• •• •• ••
2 - Pessoal operário para oficinas .. .. .. ., .. .• ..
3 -Camaradas de Engenheiros .. .. .. .. .. .. •. •. .•

4-16

8-81-1 - Pessoal Variavel

4-17

8-82-1 - Pessoal Variavel

4-18

8-85-1 - Pessoal Variavel

4-19

8-89-2 - Material Permanente

4-20

..
"
..
..

Pessoal operário para praças e jardins o' •• •• •• •• ••

Pessoal operário para estradas e caminhos ..

..

..

Pessoal operário para limpeza pública .. .. "

.. •. •.

..

1 - Veículos e accessórios ............." '.' ....
2 - Instrumentos e aparelhos .. .. .. ., .. ." .• .• ..
3 - Animais e pertences ..•....... " ••.•••..

r

4-21

4-22

2 - Material para oficina .. .'- .. " " .. .. .. .. ..
3 - Forragens diversas .. .. .. .. o. •• •• •• •• •• "

8-89-4 - Despesas Diversas
Concertos por oficinas particulares
8-88-4 - DeSpesas Diversas

50:000$000

5:000$00O

11

5:000$000

60:000$000

190:000$00O
45:000$000
35:000$000

270:000$00O

270:0P0

.18:000$000

18:000$000

800:000$000

800:000$00O

29:400$000

29:400$000

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

numinação pública .. .. .. .. .. .. .. .. "

.. .. ..

Diretoria de Edificações, Cadastro e Patrimônio
4-23



8-89-3 - Material

1 - Combustivel e lubrificantes .. .. .. .. .. .• .. ..

r o,

I


I

60:000$00O

8-80-0 - Pessoal Fixo

1 - Diretor ..............................
1 - 2,0 Escriturário .. " •. .. •. .. .. .. .. .. .. ..
1 - Cohtínuo .. .. .. .. .. .. .. .. . ......:. .. .. .. ..

18:000$00O
7:200$000
4:200$000

j!


r
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CÓDIGOS.
Local Geral
4-24

DESIGNAÇAO

DESPESA

Patrimoniais

8-89-1 - Pessoal Variavel

.

,

1 - Pessoal opeJ;ário do Cadastro pareelário •. .. .. ..
2 - Pessoal operário de Edificações .• .. .. .. .. .. ..

4-25

3 - Pessoal operário do cadastro .. .. .. ., ,"

8-80-2 - Material permanente

16:920$000
11:040$000
15:360$000

.'. '.. ..

1 - Moveis e Utensilios " .. •. .. •• •• •. .• .. '" "
2 - Instrumentos e aparelhos .. .. . . •. .. .. . . ..
3 - Cartas geográficas .. .. .. .• .. .. .. .. " . '. ..

43:320$000

.

43;320$000

2:000$001)

'*'

,

Divisão de Edificações
4-26

Mutações

Efetiva

Dotação

Consignações

ParceIa

..

DA

15:000$OOQ" .•
3:000$000
p

••

20:000$000

.

20:000$000

.-

8-87 -O - Pessoal Fixo

1 - Engenheiro Chefe •. .. .. •. .• .. .• .• .. .• ..

1 - Condutor Técnico .. .. •. •. •. .. ..' .'. "

1
1
1
2
I

-

16:200$000
10:800$000
9:600$000
6:000$000

'.. ..

Topógrafo .... " ..•...........•'._ .....
Seccionista ...•.....• " ....... '. '.. o.' .: ••
2.° Escriturário .. .. .. .... .'. .. ..' .. .. .. ..
2.os Amanuenses a 4:200$000 .• •. .. .. .. .. .. ..
Motorista .. .. .. .. " .. .. .. .. .. .• .. .• ..

1 - Servente .. .. "

I

I

." .. .. .. .. .. ". ',' .. •. .•

1:200$000

8:400$000 ,-

- 5:040$<!00

3:600$JOO

"66:840$000

..

66:840$000

Divisão de Cadastro
4-27

I

8-89-0 - PessoaÍ Fixo

1 - Engenheiro Chefe .. .• .• .. .. .• .. .. .. •. ..
1.-= Engenheiro Auxiliar •• .• .". '.. •• .• .. .. .. ..
1 - Condutor Técnico .. " .. .. .. •. .• .. .. •. ..
1  1.0 Topógrafo •. .. •. '.' .. .• " •• " " " " ..
1 - 2.° Topógrafo .. .. .. .. .. :. :. .. .. .. .. .• •.
1 - Seccionista .. .. .. .. .. .. .. .. .. .l. ."' .. •. ..
1 - Copista ." .. .. ., .. " .. " " .. .. .. '.. •. ..
1 - Chefe de Secção .... " ............. 0 ••••••
1 - 1.° Escriturário ..•....... : ..... ' ........
1 - 2.° Escriturário " •..........•••....•...
1 - 4.0 Escriturário .........•.•••.• " ......
1 - 1.° Amanuense .• .. " " " . ., '. .. .• .. :. ..
2 - 2.os Amanuenses a 4:200$000 .• .• .. .••.. .. .. ..
1 - Motorista ............ ',' ......•.......
l-.Servente ......•.•.. '........•...•.• " •.

'

Secção Técnica
,

I

4-28

"
h
I

9:600$000- ' 8:400$000
6:000$000
4:800$000
9:600$000

8:400$000
7:200$000
5:400$000
4:800$000
8:400$000'
5:040$000
3:600$000

120:240$000

120:240$000

1,

8-07 -O - Pessoal Fixo

1 - Engenheiro Ajudante .. •. •. •. •. .. •. •. •. •.
1 - 1.° Desenhista .. .. .. .. .• .. .. .. .. .. •. .• ..
2 - 2.os Desenhistas a 6:600$000 .. .• .. .. .. ,,'o ou ••

1 - Servente "

16:200$000
12:000$000
10:800$000

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

. o' •• o '.. o o o o

14:400$000. •
8:400$009

13:200$QOQ

3:600$000



39:600$00'0

'3.635:440$000

39:600$000

TO T A L ........

.......
"I

o,

3.635:440$000

T
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CÓDIGOS
Local Geral

DESIGNAÇAO

!DA

Parcela

DESPESA

Consignaçõell

Dotação

Mutações

Efetiva

PatrimoJliais

Dotação n,° 6

DEPARTAMENTO DE FAZENDA
Diretoria
5-01

8-04-0 - Pessoal Fixo

1 - Diretor .......................' .......

5-02

5-03

1 - Contínuo .. .. "

8-09-2 - Material Permanente

Move e lJtensitios .. "

8. 09-3 - Material de Consumo

•. "

..•..•.••••..•••••••

Material para pesa e conservação "

5-04

r

•• .• .• •• ....... •. .• ••
•• •• •• •. "

..

5-05

76:809$bOO

t

9:600$000
8:400$000 c
7:200$000
10:800$000
14:400$000
8:400$000

1)8: 800$000

58:800.$0(10

f

14:400$000
600$000
9:600$000

24:600$000

24:600$000

r'

16:200$000
'14:400$000
7:200$000
6:000$000
5:040$000
4:200$000

56:640$000

56:640$000

.'. •• •• •.

- Servente .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Secção de Receita
8-11-0 - Pessoal Fixo

1
2
3
2
5-06

- 2.° Escriturário .. " .. .. .. .. .• .• ,"
- 4.os EscritUrários a 5:400$000 .• •. " '..
- 1.0sAmanuenses a 4:800$000 " •......•
- 2.os Amanuenses a 4:200$000 ..•...•.•.

.:
",
"
"

.. ..
. .•
.•••
.••.

Tesouraria
8-09-0 - Pessoal Fixo

1 - Tesoureiro .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Quebra de Caixa " •• •• ,. '. ,. " ,. .• ,. " •• ..
1-Fiél ...••..••..•.•••••••••..••..•.••
5-07

Inspetoria de Rendas e Fiscallzasão

8-13-0 - Pessoal Fixo

1 - Inspetor .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
1 - Ajudante d Fiscalização .. .. .. .. .. .. " .. ..

1 - 2.° Escriturário •. •. .• •• •• "

•• •. •. ',' .. ..

1 ...,. 3.° Escriturário .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
1 - Motorta .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. •. .. .. ..

1 ....",Contínuo •• ", .• .. •• " •. •• •. ...., •. .• "
1 ...,. Servente .. .. •. .• •. .. •. •• •• •• .• •. •• •• ..

5:000$00O

76:800$000

- Chefe de Secção .. " .. .. .. •. •. .. .. .. .. ..
- 3.0 Escriturário .. .. .. .. .. .,. .. .. .. .. .. ..
- 4.0 Escriturário .. .. .. .. .. .' • .. .. ..'.. .. ..

1 - Chefe de Secção ..' .: .. .. .. .. .. •• •• .. .. ..
1 - 1.° Escriturário •. •. •. .• •. .. .. •. •. .• .. .•

5:000$000

16:200$000
12:000$000
9:600$000
9:600$000
6:000$000
5:4OG$OOO
14:400$000
3:600$000

- Contador .• •• •• .• .• •• .. .. •• •• •• ,. ". ••
- Sub-Contador •• .. .. .. .• .• .• .. " " " •.
"

22:200$000

2:000$000

1 - Chefe de Contabilidade .. .. .. .. .. .. .... ..

- 1,os Amahuenses a 4:800$000 .. .. "

22:200$000

2:000$000

Divão de Contabilidade
8-08-0 - Pessoal Fixo

1
1
1
1
1
3
1

18:000$000
4:200$000

3:600$000

;a-

,

1
,

- 74--

- 75'':'"

CÓDIGOS

Local Geral
5-08

DESIGN,AÇão

8-la-0 __

DA

Parcela

DESPESA

36:000$000
28:800$000

18 -- Guardas Fiscais de a.a classe a 5:040$000 ., ',.. ..
2 = Motoristas a 5:040$000 .• .• ., " " .. ", •. " ..
1 -- .Servente .. .. .. .. .. .. " .. " .. .. .. .. '. ..
Locomoção de Fiscais " " ',' .. .. " .. ' .. .. ..

8-12-1 -- Pessoal Variavel



..

54:000$000'
90:720$000
10:080$000

3:600$000
6:000$000

229:200$000

8-11-0 - Pessoal Fixo

5-11

5-12

8-12-3 - Material de Consumo

Chumbo para aferição .. .. .. .. .. .. "

5-13

I

i

"

5-14

I

I

5-15

'

f r,

5-16

l

n

5-17
5-18

._'__'._',, 

_

.

7:200$000

15:600$000

15:600$000

1:000$000

1:000$000

25:200$000

25:200$000

37:000$000

37:000$000

8:400$000
5:400$000

13:800$000

13:800$000

12:000$000
5:400$000
3:600$000

21:000$000

21:000$000

83:400$000.

83:400$000

10:000$000

10:000$00O

-

8-89-0 __ Pessoal Fixo

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

....

I

.1 -- Ajudante " .. .. .. .. .. .. .. '. " .. ,. " "
3 - Guardiães a 4:200$(l00 •. .. .. .• •. .. .• .• •. .•

8-89-1 -- Pessoal Variavel

7:200$000'
5:400$000



12:600$000

I

Depósito de lnfIamaveis
8-69-0 -- Pessoal Fixo

\

f

Matadouro

8-69-0 -- PeSsoal Fixo

1 -- Administrador .. .. .. .. .. .. .. " .'. .. .. .'. . .
1 -- 4.° Escriturário .. " .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
1 -- Servente .. .. " " .. " .. .. " .. .. .. .. ..

8-69-1 -- Pessoal Variavel

Pessoal operário para diversps serviços "

8-69-3 - Material de Consumo

Combustivel e outros teriais .. "

.1

.. .... . .

1 -- Admiriistrador " " .. " .. .. " " .'. .. .. ..
1 -- 4.° Escriturário " ........•....•....••..

.

[

•'

8:400$000
7:200$000

Pessoal operário para diversos serviços .. .. .. .. .. ..

I 

7:200$000 -

....

Cemitérios

1 -- Administrador .. "

rr
I

l

1 -- 1.° Escriturário .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

!

22:000$000
F

1 - 2.° Escriturário .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .,. ..

r ir

229:200$000

22:000$000

Veículos

Merição de Pesos e Medidas
8-12-0 - Pessoal Fixo

.. ., ., .. ..

f'.7
I

i

'.

"

"

"

. .. ..

Mutações

Patrimoniais

Pessoal operário para péga de animais .. .. .. .. .. ..

5-10

Efetiva

Dotação

Fiscalização
Pessoal Fixo

3 -- Fiscais Gerais a 12:000$000 .. .. .. .. .. .• " ..
3 -- LOs Fiscais a 9:600$000 .. .. .. " .. .. .. •. " ..
9 -- Guardas Fiscais de 1.a classe a 6:000$000 .•..

5-09

CollSlgnações

"

-,76 -

...... 77:..-;.



CÓDIGOS
'Local Geral

D E_ S I G N A ç A O

D A

Parcela

D E S P. E S A

Consignações

Dotação

Efetiva

Mutações
Patrimoniais

InspetQria Sanitária
5-19

8-46-0 -- Pessoal Fixo

.

1 - ]dédico Chefe
"
2 - Médicos Veterinário a 9:600$000

5-20

"
o o.

1 - Veterinário AUxiliar .. .. .. . o o o .. ..
4 -- Guardas Sanitários a 4:200$000 o o • o • o
I-Servente.. .... .. o. o o •• •• o. •• o.

8-46-3 -- Material ,de Consumo

I

10:800$000
19:200$000
8:400$000
16:800$000
'3:600$000

111

Medicamentos, etc. .. o. •• o o • o o' o. ••

,

58:800$000

58:800$000

1:500$000

1:500$000

18:0Q0$000

18:000$000

Agências Distritais
8-21

5-22
,r

8-13-0 -- Pessoal FiXo

2 - 4.os Escriturários a 5:400$000 .. . o •• "
2 - Serventes a 3:600$000 " .. "

I

8-13-4 -- Despesas Diversas
Asseio e higiene

[.

3:000$000

3:000$000

792:740$000

ALMOXARIFADO GERAL
8-07-0 - Pessoal Fixo

i - Almoxarife .. .. .. .. .. ..

12:000$000
6:000$000

1 -- 3.0 EscritUr!Í,rio o. o. o o o. o o
1 - Contínuo . o • o o. • o o. •• o o • o ••

6-02

792:740$000

TOTAL ... : .••...

Dotagão n.o 7

6-01

,

10:800$000
7:200$000

4:200$000.

1 - Servente o. o. •• • o o o o. • o o. • o • o

8-07-2 -- Material Permanente

Moveis e utensílios .. . . "

6-03

8-09-3

6-04

8-07-4 - Despesás Diversas

3:600$000

.. .. .. o.

25:800$000

25:800$000

2:000$000

- iMaterial de Consumo
1 -- Livros de escrituração, impressos, etc.
2 - Placas .. .. .. .. .. ..'

"

Despesas imprevistas

40:000$000
15:000$00O

55:000$000

55:000$000
1:0oo$OO(l

Dotação n.o 8

83:800$000

1:000$000
83:800$000

T O TA L ,'0

j

DíVIDA PUBLICA

2:000$000

Interna Consolidada

I

I I

f I

7-01

8-73-4 -- Despesas Diversas

7-02

8-74-,4 -- Despesas' Diversas

I

:'

r 'r

1,
r ,:

I

Amortização e resgate .. .. .. .. "

Juros .. .. o' •• •• •• • o o. •• o. ••
E,J:npJ:stimo Caixa Econômica Fedeal

7;:,01

8-73-4 - Despes1U? Diversas

7-02

8-74-4 - Despesas Diversas

,

.

Emissão Unificação e Consolidação

Amortização e Resgate "

.o •o

:ooo$OOO
...

o. •• • o OcO • o • o o o ••

JU;ROS



332:000$000

181:510$000

181:510$000

358:533$000
1.040:724$600

1.040:724$600

358:533$000

-78-

- 79 2.:

CÓPIGOS
Local Geral

7-03

DESIGNAÇAO

D4.

ci9, em 13-6-37 .. .• .. .. ..

'. .. ..

Ditaçáo n.o 9

AUXll..IOS E SUBVENÇõES

Efetiva

Mutações

Patr!moniais

l

44:653$500
55:000$00O

450 :0()í)$QOO

519:6.!í3$,100. _

. 4.62:421$OQ

549:65:)$500

2.462:421$100

TOTAL ..

8-29-4 -. Despesas Diversas

Amparo às Sociedades. de Socorro

Hospício Nossa Senhora da Luz

Azilo .São Luiz .. '. '.' .. .. ..

8-02

Dotação

Interna Flutuante

3 - ComproII!issos a Liquidar .. .. .. .. .. "

•

Consignações

8-79-4 - Despesas Diversas

1 - Depósitos a Restituir .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2 -Restituição do imposto de Licença, de 1936 e 1937,
conforme protocolo firmado entre o Estado e o Comér

8-01

Parcela

DESPF;SA

"

.

.. ..

Sociedade de SO<::011"o. aos Necessitados .. ..
Azilo Cajuru' " .. .. " .. .. " " " ..
Albergue Noturno
"
.

8-48-4 - Despesas Diversas

54:000$000
24:000$000
20:000$000
6:000$000
10:000$000

114:000$000

114:000$000

12:000$000
20:000$000
12:000$00O

44:000$00O

44:000$000

"16;000$000

1:000$000

60:000$000

60:000$000

16:000$000

16:000$000

Hospitais e Casas de Saude

!

Santa Casa de Misericórdia .. .. .. .. .. .. .. ..
Hospital de Crianças .. .. .. .. .. .. .. .. ..

I

I

I I

8-03

Mate;nudade Dr. Vitor do Amaral .. .. .. .. ..

8-48-4 - Despesas Diversas

à Maternidade e à Infância

Escola Maternal da. Sociedade Socorro aos Necessitados

,

I

8-04

8-48-4 "- Despesas Diversas
Assistência Social

8...05

8-98-4 - Despesas Diversas
Outros Auxílios

8-06

8-38-4 - Despesas Diversas

I'

,

I

; 'I
I

I
I

1

IrIr
I

I

I .r I

1r1 i

Sa!1ta Casa de Misericórdia (Lei nP .IJ de 19(0) .. •• .•

Soe. Ben. dos Servidores do Municipio ..
Educação e Cultura

Faculdade de Medicina (Laboratório) .. .. .. .. .. ..
Faculdade de Direito .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Faculdade de Engenharia (Gabinete de Resistência dos

Materiais) .. "

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

Escola Agronômica do Paràná (Laboratório) ..
Escola Superior de Veterinária (Laboratório)'
Desenvolvimento da Arte e da Cultura .. ..

f.
j,

Con,str. de escolas e parques infantis

24:000$000
12:000$000
24:000$000
7:500$000
.7:500$000
25:000$000
167:280$100

267:280$100

517:280$100
TOTAL ..



267:280$100
517:280$100

r

-80

- 81'-

CÓDIGOS

LocaI GeraI

DESIGNACAO DA DESPESA

rarcela

Consignações

Efetiva

'Dotação

PatrimQniais
Mutações

Dotação n.o 10

PREVID:eNCIA MUNICIPAL
9-01

8-00-4 - Despesas Diversas

9-02

8-95-4 - Despesas Diversas

.Funcionários aposentados "

F,'ensões .. .. "

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

159:268$800

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

.'

Dotação n.o 11

9-04

9-05

I'
,

.

9-06

I'

: I

I

.

I.

,

i

'I

I

MaJiuteno de próprios municipais

8-99-4 - Despesas Diversas
1 - Seguros e Conservação
2 - Iluminação
.

15:000$000

15:000$000

Assistência aos Municípios
8-98-4 - Despesas Diversas

Comissões de Lançamentos
8-11-0 - Pessoal Fixo
Gratificações .. " " ..

'.

Adicionais
9-07

Ij
•

"

"

"

I

l

.

:fJ

8-99-0 - Pessoal Fixo

J;

:fi

Descontos s/Impostos

8-11-4 - Despesas Diversas

Desconto de 5% sobre pagamentos antecipados "

I

9-09

"

..

Outras Despesas

8-99-4 - Despesas Diversas
Eventuais "

"

..

6:600$000

6:600$000

30:000$000

30:000$000

52:650$000

52:65O$OQO


22:00ó$OOO

22:000$00O

64:000$00O

64:000$000

9O:ooo$09Q

90:000$000

.

-'
••

"

.,

.'

••

"

•••••• _e •••••••

50:000$000
TOTAL

fi

'if I'"

163:348$800

I

Gratificações adicionais Decreto n.o 16 de 1936 .. .. ..

9-08

4:080$000

Junta de Alistamento Militar
8-99-1 - Pessoal Variavel
Gratificações .. .. " .. .. ..

Contribuição confOl1'me Uecreto Estadoal !!l.o 5.983 de
15-12-37 .
•

.

163:348$800

TOTAl. ..

I

ENCARGOS DIVERSOS
9-03

4:080$000

159:268$800

TOTAL DA DESPESA
"
I

.di;;;;;;;,

315:250$000
..

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

50:000$000

6.929:213$500

:U5:250$OOO

1. 360:185$500
8.289:400$000

\

(
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DECRETO N;o 29

Art. 3.° - A arrecadação das tributações consignadas
nas diversas rubricas orçamentárias, será fe'ita de acôrdo
com a legislação e os regulamentos em vigor e demais ins

truções expedidas pelo Prefeito Municipal.
Art. 4.° - As copsignações destinadas à aquisição de
material de consumo e a pagamento do pessoal, serão dis

tribuidas por duodécimos nas respeçtivas dotações, e qual.;,
quer excesso que por ventura se venha a verificar implica
rá na responsabilidade do Diretor do Departamento.



I

26 de fevereiro de 1938, continuará a ser aplicada aos ser.

Palá.co da Prefeitura ;Municipal deCuritibà, Capital

Art. 6.0 - A dotação orçamentária é caracterizada por
I

.

I

,!I
I'

•

'll
li,. :
I'

I.

! .

I II
I

I

,[ ;
I

, i

JI

I:

para todos os efeitos legais, o período Gorrespondente a 1
(um) ano elO (déz) mêses (de 23 de maio de 1921.' a 22 de

março de 1923), em que o referido funcionário prestou. ser
viços ao Municipiocomo Guarda FscaL .

Art. 5.° - A taxa creadél pelo Decretó-Lei n.O 33, de
viços de limpesa da cidade.

O PREFEITO MuNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo
Sr. José Tadeu Pietruza, 4.° Escriturário do Departamento
de Fazenda,le em face do vencido no processado: n.O 7 .520,
do corrente ano, resolve, de acôrdo com as d,isposições le
gais em vigor, mandar incorporar ao seu acêrvo de serviços,

do Estado <lo' Paréll1á, em 31 de dezembro de 1940.

unidades administrativas ou por serviços e dividida por ele
mentos.

 1.° - Os elementos são: pessoal fixo, pessoal varia
vel, material permanente, material de consumo e despesas
diversas.
 2.° - As parcelas dos elementos são transferiveis

(a) Rozáldo G. de Mello Leitão
•

.1

DECRETO N.o 30

dentro da respectiva dotação, sempre que as necessidades
do serviço assim determinarem,.

Art. 7.° - A abertura de créditos suplelllentares, espe

ti

ciais e extraordínários depende de recursos para atender á
despesa, que deverá ser acompanhada da exposição justifi
cativa, observadas as disposições em vigor.

.. "

Palácio qa Prefeitura Mqp-ipipal de Curitba, Capital
do Estado do Paraná, em. 28 .ele _d.zembro ,de 1940.

nrs. 189 a 391, de 31,

DECRETA.:

Art. 1.0 -. Fica aprovado o quadro do pessoal que com

Art. 8.° - O exercício financeiro começará em 1.0 de
janeiro e terminará em 31 de dezembro, com um mês adi
cional para a sua liquidação e encerramento.;
Art. 9.° - Revogam-se as disposições em contrário.

b PREFEITO MUNÍCIPAL DE CURITIBA, CAPITÀL

DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto..Lei
n.O 23 de ,16 d'o niês corrente, 'e tendo em vista os atos de

este baixa, e que entrará em vigôr a partir de 1.0 de janeIro-

[j

de 1941.

GABINETE DO :r.RFEITO
Motorista -" Paulo Pontarolli.
Contínuo - Aristides Costa e Silva.

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão
'\

L..

r
,
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SECRETARIA DA PREFEITURA
Secreúuia:

DEPARTAMENTO JURIDICO

•

Gabinete

Secretário - Antônio Gomes.

Diretor e Procurador Municipal - Bél. Teófilo Morei

ra Garcez.
4.° Escriturário - Djanira CresP9 Rocha.

Expediente e Pessoal:

'2.° Escriturário - Murilo Costa Pinto.

Contínuo - Lauro Silva.

4.° Escriturário - Afonso Coelho dos Santos.

..

Contínuo - Moacir Potier.

Chefe de Secção (Bacharél em Direito) - Bél. Odilon

Protocolo, Portaria e Arquivo

Viana de Araujo.

1.° Escriturário - Brasilio Peri Moreira.
2.° Escriturário - Abelardo Reis Petra.

f

2. ° Escriturário - Argeu de Loiola Pinho.

4.° Escriturário - Aline Cunha Braz.

3.° Escriturário - Maria Zenita Franco 'J;'eígão.
Telefonista - Rosemira Pereira da Silva.

,

i

4.° Escriturário - Nelson da Cunha Gomes.

Porteiro - Julio Alves Conceição.
Guardião - Francisco Azevedo.
Servente - Alcir Pospissil.
Servente - Carlos Amaro.

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Diretoria Geral:

Diretor Geral '- Eng.o Civil Neison de Sousa Pinto.
Motorista --"" PedroScuissiatto.
Contínuo - João Guilherme Pereira.

I

I
,

I

I

I I

I

I

!

I

I I

ri' i

I

i

I

I I

Bibliotéca Pública:

2.° Escriturário (ibliotecário) - Saul Lupion Qua-

dros.

4.o Escriturário - João Ferreira, Leite Neto.

I.

,

II
I

L

IJ

Servente Arsênio Miski.

 ,f

3.° - Escriturário -, Dino Gasparin.

4.° Escriturário - Edith Bandeira _Rocha..

l

Eng.o Diretor - Eng. Civi1loão Macedo Sousa.
3.° Escriturário - Mercedes Mende Morais.
Contínuo - Manoel Ferreira de Miranda.

1. ° EscriturárÍo - Bento Dias de Gracia.
3.° Escriturário - Zuleika Maranhão.
4.° :gscriturário - Albano' Cunha.
. Servente -, Arcelino Rosa.

I

I
,I

I

Il
I,

j
! .
,

I
J

Assistente - João Américo de Oliveira.
Chefe de Secção - Manoel Teixeira Machado.

1.0 AmanueIíse - Edmundo Leinig Saporski.

Servente - Sezinando Ribas.

,:j

:Ii

1:1
. .J

,

.,j

I

I I

r'r

Diretoria de Obras e Viação:

Secção dé Expediente e. Controle:

.l\GENCIA DE ESTATISTICA
xeira da Silva.

11:

Servente -' Valdomiro Mandulaç. -

Contínuo - Virgilio Manoel Bini.

2.° Escriturário (Agente de Estatística) _ José 'Tei-

Dívida Ativa

It

1

,el

!

I
I

I

I
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Secção Técnica:

t

1.° Desenhista - Valentim Maria de Freitas.
2.° :Desenhista .- Lucio Augusto de Oliveira.

Copista - Edgard Thielen.

Divisão de Obras e Pavimentação:

Eng. Ajudante - Nestor Nivaldo Ditrich,.Eng. Civil.



2. ° Topógrafo -, Frederico Kirchgassner ..

I

Feitor Geral - Angelo Gottardi.
1.° Feitor - Vitor Benato ..
1.° Feitor -. Antônio Brandalize.
2.° Feitor -. João. Sezileski.
2.° Feitor - João Fernandes.
Motorista - Henrique SilIlÓ da. Costa.
Servente - Bento José da Luz.
Servente - João Cardoo.

l

Servente - Pedro Stmplício Moreira Filho.

I

"

.1:

1.o Feitor - Domingos Petrelli.

]f
, '
!

4

"-----

2.° Feitor -' Ernesto Tiradentes de Souza.
2.o Feitor - Angelo Faoro.

-

1.0 MecániCo - AntÔnio Pontarollã.
2.0 Mecanico - José Dumas.
Servente - Antônio Garcia.

Diretoria de Edificações, Cadastro e Patrimônio:
Eng. Diretor - Eng. Civil Arnaldo Isidoro Becrt.
2.° Escriturário - João Loiola Pires.
Contínuo - Ricargo Bigatto.

Servente -. Adilson, de Oliveira Werneck.

. ,

I'

"

Seccionista - Arides Gerber:

Secção de Saneamel).to e Limpeza Púb,lica:
1.° Feitor - .José Olintodos Santos'.

J

Encarregado - Feliciano de Oliveira.

Motorista - João BordignoI!.
Contínuo - José dos Santos.

I I

Chefe de Secção - Bernardo Correia.
1.0 Escriturario -, José Paladino.
Fiscal de La classe - Raul Costa.
Fiscal de 2.? classe - Eleutério Gasparin.
Fiscal de 2.a classe.- Napoleão de Miranda.
Guarda Linhas -" Albano Casagrande.
Guarda Linhas ._' Domingos Barberi.
Guarda Linhas - Delbos Zola Leodoro da Silva.
Guarda' Linhas - Ursulino Hosa.
•

Eng. Ajudante -' Eng. Civil Armando Miguel Matte.

J.

Otílio Werneck de Capistra:q:o.
Rotilio dos Sa:ntos.
Emp.rson Tiradentes d Souza.
Feliciano de Oliveira Filho.

Depósito e Oficinas:

Eng. Chefe -" ng: Civil Sadi Souza.

I'

-'
"
-

Servente -'"Reinald Pedroso-.

Divsão de Viação, Saneamento e ,Limpeza Pública:

Secção de Viação:

Apontador
Apontador
Apontador
Apontador

.

Seççij() ele Fiscalização de Contratos e de Concessões:

Eng. Chefe - Eng. Civil Rafaél Klier de Assunção.

,

-.87':.....



Divisão de Edificações:

r
....

Eng. Chefe - Eng. Civil Henrique Estrela Moreira.

Condutor Técnico - Eng. Civil Augusto Viana Klin
gelftiss.
1.0 Topógrafo, -" João Fagundes Barbosa.
2.o Escriturário - Cid. Mar.condes de Albuquerque.

I

I

11
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Chefe de Secção - Amazônas dê Souza Azevedo.
3.0 Escriturário - Violeta Maranhão.
'

Motorista - Miguel Milleck.

Servente - Hortêncio R. de Almeida.

4.0 Escriturário -, José Matucheski Junior.

Divisão de Cadastro:

,

I

I
I

: f
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r
I

! I

.

I:


1.0 Escriturário - Inácio Lombardi.

2.0 Escriturário - João Correia de Souza Pinto.
4.0 Escriturário -'" Raul Kormanrh
.4.0 Escriturário - José Tadeu Pietruza.

1.0' Amanuense - Elizabeth Pereira Cordeiro.
1.9 Amanuense. - Aldo Fernandes.

Inspetória de Rendas e Fiscalização:
Inspetor - AÍvaro de Andrade.

.

Ajúdante de Fiscalização -' :R,omulino 'Requlão.

. 2.0 Escriturário - Durval França.

3.0 Escriturário - Euclides Vieira Alves.

"-í

Diretoria:

Diretor _" Carlos Antônio ,de Azevedo.

I,

Contínuo - José Scuissiatt().

,

,

I

Divi$ão de Contabilidade:

'J!j,í

I

'1.0 Fiscal - Miguel Babi.

Guarda Fiscal de La c1asse- Alvaro José da Costa.

t
•

1

]
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I

I
1

I
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Fiscal Geral - Flávio Ribeiro.

Guarda Fiscal de 1.a classe - Pedro Gasparello.

I' ,
,

Fiscalização:

1.0 Fiscal - João Aguida.

Contador - Benedito Costa Coelho.
Sub-Contador -. Teodomiro Furtado.

d

COI}tínuo - Francisco L<;>pes Vieira.
Servente -... Demétrio Brandalize.

Fiscàl Geral ,-,. Clodoaldo Macedo p,Qrtugªl:
Fiscal Geral - Alv:aro Luiz Picheth.

Chefe d Contabilidªde - Ezequiel Honório Viale.

.. I

"

I

Motorista - Agnelo Batista.

f.

I'

; !:I
\ ;',

Tesoureiro -' Olavõ Chagas' Correia.
.Fiffil - Lu Felipe de Andrade.

Secção Técnica:

DEPARTAMENTO DE FAZENDA:

1,. I'

Tesouraria:

2.° Desenhista -. Auroel Schleder Negrão.
2.° Desenhista -.. Osvaldo Kuss.
Servente - Antônio 'Coelho dos SanJos.

iI I

•

Chefe de Secção - Evaldo Weigert.

Eng. Ajudante - Eng. Civil Elato Silva.
1.° Desenhista .- Manlius Hehl Pereira de Melo.

;I[
,

Secção de Receita:

Eng. Chefe -. Eng. Civil João Pereira de Macedo.
Condutor Técnico - Eng.Civil Raul Bruel Antônio.
1.° Topógrafo - João Schleder Sobrinhe;>.
2.° Topógrafo - Gastão Marques da Silva.
Seccionista - Celso Lacerda.
Copista - Rubens poria de Oliveira.
Chefe de Scção -. .f\pgeloScuissiatto.
1.° Escriturrio - Antônio Cunha Braz.
2. ° Escriturário - Alberi,co Cama:rgo Ribas.
4.° -Escriturário - Daniel Luiz.
1.0 :Amanuense -' Newton' Guimarães Sotomaipr.
Motorista - João Brand>ize.
Servente- Edgard Antunes da Silva.

\I
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Guarda. Fiscal de 1.a classe -' Manoel Ribeiro de Ma

Veículos:

cedo.

Guarda Fiscal de La classe - Ulisses José Ribeiro.
Guarda Fiscal de 1.a classe - Ildefonso Penaforte Mar-

li'.

Aferição de Pesos e Medidas:

ques.

Guarda Fiscal de 1.a classe - José Perelles.
Guarda Fiscal de 1.a classe - Manoel Taborda Ribas.
Guardá' Fiscal de 1.a classe - Pedro Mainka ..
Guarda Fiscal de 1.a classe - David da Rosa.
Guarda Fiscal de 2.a classe - Abilio Rodrigues dos

1.0 Escriturário - Waldemir Costa Lima.

2.° Escriturário - Julio Richter Filho.
..

Guarda Fiscal de 2.a classe - André Brusamolin.
Guarda Fiscal de 2.a classe.. - Benedito Correia de

Freitas.

I
I

Lima.
:f

I,

I

I

I

I'
I

I, i
I I
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-

Guardião -- Joao de Deus Vidal.
Depósito de Inflamaveis:
Administrador - Lauro Ribeiro de Macedo.
4.° Escriturário - Manoel Otacilio da Silva.
Matadouro:

Administrador - Carlos Weiger.t Filho.


.. ,

J

I

f

Médico Veterinário - Leônidas Vicente de Castro.
Veterinário Auxiliar - João Carlos de Souza Castro.
Guarda Sanitário - Teófilo de. Olíveira Camargo.

Guarda Sanitário -' Eduardo Machado.
Guarda Sanitário - Bonifácio Furquim de Siqueira.

M;ptorista - Davino Teixeira de Faria 
Servente - Ari Borges do Cant9.

SerVente - Teófilo Luiz dos. S.antos:

I

f "1"

Inspetoria Sanitária:

Guarda Sanitário ' João Furquim de Siqueira.

Motorista - José Cruz.

J

..t_ _

4.° Escritprário - José Nascimento Rozeira.
Servente - Joaq"y-im de Barros.

'Médico Chefe - Adalberto Scherer obr.inho.
Médico Veterinário - Antônio Carlos de Araujo Mo:dtz

_

Guarda Fiscal de 2a classe - Raul Correia Pinto.
Guarda Fiscal de 2.a classe -" Reinaldo lVrion.
Guarda Fiscal de 2.a classe - Valfrido Bqeno Ferreira.

I

I

rães.

Guarda Fiscal de 2.a classe - Mário Libanio Guima-

Cemitérios:.
Administrador - Frederico Weiss.
Ajudante - João Zaniolo.
Guardião - Avelino Pereira da Silva.
Guardião - Francisco Leôncio dos Santos.

Santos.

Guarda Fiscal de 2.a classe ...,--.. Artur Chaves Barros.
Guarda Fiscal de 2.a classe - Francisco Grande.
Guarda Fiscal de 2.a clase - Gumerç41do Godoi.
Guarda Fiscal de 2.a classe - Honório José Bruno.
Guarda Fiscal de 2.a classe -' João Raul BaumI.
Guarda Fiscal de 2.a classe - José Domaria.
Guarda Fiscal de 2.a classe - José Sá.
Guarda Fiscal de 2.a classe - Lauro Sodré Feijó.
Guarda Fiscal de2.a classe - Marciano Marques de

2.° Escriturário -'" Olegário Aires de Arruda.

!li

r

I
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tre os 1.os Amanuenses, e s vagas de 2.° Amanuense serão
preenchidas por concurso, de 1.a entrancia, ao qual concor
rerão funcionários do quadro, de mais baixa categoria, dia
ristas e "extranhos a Prefeitura, tudo dentro da regulamen-

,

Agências Distritais:
4. ° Escriturário -. .Hermnegildo de Lara.
4.° Escriturário - Antônio Puppi.

tação aprovada.

. Servente -. Domingos Lazarotto.

Servene _. Randolfo Siquir,a.

Almoxarüado Geral:

ou transferidos sem prévia autorização do Prefeito.
Art. 8.0 - Em virtude de terem sido feitas por antigui

t

Art. 2.° - As vagas existentes serão preenchidas, de

acôrdo com as necessidades dos serviços, efetuando-se, pa

ra isso, as promoções e transferências que se tornarem pre
cisas, aproveitando-se o pessoal extranumerário, ou admi
tindo-se novos elementos para os cargos inci!lÍs de carrei
ra.

Art. 3.° - Os novos elementos necessários ao preep.
chimento de cargos técnicos serão admitidos mediante pro
va de títulos, sendo o cargo de Condutor Técnico considera
do como o de inicio da carreira de Engenheiro Municipal,
titulado, com todas as atribuições previstas nos arts. 28 e 29

do Decreto Federal n.O 23.569 de 11-XIJ-1933.

tados, para obras, com salários autorizados pelo Prefeito
dentro de tabela aprovada, e que não poderão ser admitidos

*

Almoxarife -. Wilson Portugal Lobato.
3.° Escriturário - alio Weigert.
Contínuo - Nei von Meien.
Servente - Jaci Rodrigues Gomes.

.

Art. 4.° - O cargo de Oficial .de Gabinete será exer
cido em comissão por pessQa de 'imediata confiança ,do Pre
féito.

1

dade todas as ultimas promoções constantes do qqadro aci

ma, as próximas, em todos. os cargos, deverão obedecer ao
critério de merecimento.

Art. 9.0 _.
. Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

I

..

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

I
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Art. 5.° -. As vagas de Guardas Fiscais serão preen

chidas por merecimento e seleção entre os funcionã:rios do

qua"dro que ás mesmas se candidatarem com prévia permis

"'I

são do respectivo Chefe de servço"
I

\'

Art. 6.0 - As vagas de 4.° Escriturário serão preenchi-,
das por seleção em concurso de 2.a entrancia, realizado en-

!l

I

J
I
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Art. 7.0 _" Além do pessoal previsto no quadro, exis
tirão operários, artífices e profissionais, diaristas ou contra

c,L

...

I
I,.

I
!

,

r
Átos de 1940

1;0

ATON.O 1
o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao- requerido pelo

,

I

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

I

I

I

,i

f'! I'
,

",

Contador do Departamento de Fazenda Sr. Benedito da
Costa ColhQ, conforme despacho exªrÇldo na petição n.°
3841 de dezembro p. findo, e tendo em vista o láudo do De
partamento de Saudedo Estado, resolve conceder-lhe ses
senta (60) dias de licença para tratamento de saude, na for
ma do disposto no art. n.O 165 do Decreto Lei 1713 de 28
de outubro de 1939.

III

do Estado do PariilPá, em 3 de janeiro de ,1940.
(a) -J. Moreira Garcez

Lo

,

I I

ATO'N.O 2
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao pedido f.ormu
lado em requerimento n.o 4.009 de 26 de dezembrop. fin

1i

do, resolve exonerar o Sr. Frederico Sena Calderari, do car-

i.
.[

, r
,

11

f
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go de 2.° Desenhista da Diretoria de Edificações e Cultura

ATO N.o 5

do Departamento de Engenharia.
...

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Parâná, em 5 de janeiro de 1940.

DO ESTADO DO PARANA', tendo em vista que o orça
mento vigente não consigna verba para o cargo de Auxiliar

(a) J. Moreira Garcez
..

ATO NO 3

"

O PREFEITO MUICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', resolve conceder ao Sr. Dr.
Artur Juvencio Mendes, Diretor Geral do Departamento
JuridiGo, as féria d que trata o M. 145 do Decreto Lei
Federal n.O 1. 713 de 28' de outubro de 1939, a contar ds..

ATO N.o 6

O 'PREFITO MüNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do-:stado do Paraná, em 6.de janeiro de 1940.

DO ESTADO DO PARANA', atendend<;> ao requerido pe

lo Contínuo da Diretoria de Edificações e Cultura, Sr. Ma

noel Ferreira çl Miranda, de acôrdo com <> despacho exa

(a) J. Moreira Gárcez

---

I

ATO N.O 4
•

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO no PARANA', IlClmeia o Sr. Dr. TeofiIo Mo

I

I

reira Garcez, Diretor adido ao Departamento Juridico, pa

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, eIl). 8 d_ejaneiro de 1940.
(a) J. Moreira Gar.cez

ta data.,

•

do Gabinete do Prefeito, resolve aproveitar a respectiva
serventuária, SeI1horinh Edith Bandeira Rocha, na função
q.e 4.° Escriturário do Departamento de Fazenda.

rado na petição n.o 271 de 11 do corrente, resolve conce

der-lhe vinte (20) dias de férias na fórma da legislação em



.

vigor.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 16 de ,janeiro de 1940.
(a) J. Moreira Garcez

ra exercer o cargo de Diretor "Geral do mesmo Departamen

to, durante o impedimento do efetivo serventuário que se

acha em gozo de férias.

Palácio da Prefeitura- Municipal de Curitiba, Capital

do Estado .do Paraná, em'-6 de janeiro de 1940.
(a) J. Moreira. Garcez
j

t
I
I

I

,

ATO N.o.7
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO PARANA', atendendo ao requerido .pelo Mo
torista do .Depgrtamento de Engenharia, Sr..Pedro Scuissia:"
to, conforme despacho exarado na petição n.o 197 de lO do

I

1
.1
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corrente, resolve conceder":lhe -vinte (20) dias de férias de

1I

I

acôrdo com a legislação em vigor.

férias de acôrdo com a Legislação em vigor, a contar do dia
12 último.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 16 de janeiro de 1940.,

Palácio da .Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 18 de janeiro de 19'40.

(a) J.Moreira Garcez
.jr,

ATO N.o,g

I

O PREFEITO MUNICIPAL 'DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO,PARANA', resolve, por conveniência do

Diretor Geral do Departamento Jurídico, o Sr. Dr. Artur
Juvencio Mendes, que s achava em gozo de férias, na con-

I:

Palácio da .Prfeitura 'Municipal de Curitiba, Capital

biretor adido aó mesmo Departamento,Sr. Dr. Teofilo Mo

do Estado do Pa:raI1-á, em 18 de j.p.neiro de 1940.

reira Garcez que, nos têrmos do Ato.n.o 4, vinha exercendo
•

(a). J. Moreira Garcez

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado dOParaIl.á, em 17 de. janeiro de 1940.




(a) J. Moreira Garcez

I

I

J

I

/

'I I

O PREFEITO MUNICIPAL "DE CURITIBA, CAPITAL

I



I

I

i

I

;

ATO N.O 11

O .PREFEITO WJNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO- DO PAÃNA', atendendo ao requerido pelo
Guarda Fiscal Sr. Gumercindo de Oliveira Godoi, confor

!

me despacho exarado na petição n.Q 3087 de 19 de Setem

bro de 1939, resolve conce(ier-lhe doze (12) mêses de li

ATO N.O 9

DO EsrrADO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo
Guard.a Fiscal do Departamento, de Fazenda, Snr. Pedro
Gasparelo, conforme despacho exarado na ptição n.° 308
de 11 do corrente, resolve conceder-lhe vinte (20) dias de

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

tição n.o 313 d,e 11 do corrente, resolve conceder-lhe vinte
(20) dias de férias de acôrq,o com a legislação em vigor, a
contar do dia 12 último.

formidade do Ato n.O 3 de 6 do mês em curso.
.
Consequentemente, reverte ás funções do Seu cargo o

as funções de Diretor Geral.

ATO N.O 10

DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo
Guarda Fiscal do Departamento de Fazenda, Snr. Ildefon
so Penaforte Marques, conforme despacho exarado na pe

serviço, fazer reassumir, nesta data, o exercicio do cargo de

I

"

(a) J. Moreira Garcez

-

i

,I

. ri.

r

cença para tratamento de saude, nos têrmos dos arts. 158 e
168 do Decreto Lei Federal n.o 1.713 de 28 de outubro de
1939.

Palácio da Prefeitura MUnicipál de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 22 de janeiro de 1940.
(a) J. Moreira Garcez

t

I

I

, I

'I

T
,

'"
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ATO N.o 12

366 de 15 do corrente, resolve conceder-lhe vinte (20) dias
de férias, de acôrdo com a legislação em vigor.

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', atendendo aó req\lerido pelo
Porteiro Sr. Julio Alves da Conceição, de aeôrdQ com o des
pacho exarado na petição n.° 464 de, 18 do corrente, resolve

•I

-

tamento Juridico, em petiçãO xi..o 761 desta data, resolve

ATO N.o 13

rr

. 

, I!

r 't'

,

i I, 
I

! 1"

.j .
,/.,

'r'
I

I'

!.

l-c

ATON.o15
DO ESTADO DO PMANA', atendendo ao requrido pelo
Snr. Dr. Artur Juvêncio Mendes, Diretor Geral do Depar

,..,

d

I

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

(a) J. Morç4"a Garcez
; I

I

(a) J. Moreira Garcez

,i"

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 22 de janeiro de 1940.

I,

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do, Estado do Paraná, em 6 de janeiro de 1940.

conceder-lhe vte (20) dias de férias; na fórma da legis-

lação em vigor.

I 'I

conceder-1J;1e ;30 dias de licença para tratar de seus interes

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÜRITIBA, CAPlTAL

Palácio da prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
dQ Estado do Paraná, em 31 de janeiro de 1940.

1.° Escriturário da Divisão do Cadastro, Sr, Odilon Vianá
de Araujo, conforme despachoe)CaJ:ado na petição n.o 314

de 11 do corrente, resolve concder"lhe vinte (20) dias de
férias de acôrdo com a legislação em vigor, a contar do dia

I

,

'I

(à) J. Moreira Garcez
..

13 do mês em curso.

'.

,

,

,

1,1

Gabinete do Prefeito Municipal de Curitiba; Capital
do Estádo do Paraná, em 22 de janeiro de 1940.



(a) J• Moreira Gm"cez

"I



O PREFEITO MUNICIPAL PE CURITIBA, CAPITAL

; l,

ses, na fórma das disposições legais em vigor.

DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo

ATO N.o 14

i

1r6

DO ESTADO DO PARANA', áteIl;dendo ao requerido pelo

ATO No 16
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DOPARt\NA', nomeia o Sr. Dr. Teofilo Mo
reira Garcez, Diretor da Secretaria da Camara, adido ao
pepartamento Juridico, para exercer, interinamente, o
cargo de Diretor Geral do mesmp Departamento, durante o

impedimento do efetivo serventuário; que se acha licencia



l,

, ,I
I

I

, ,I
,• '

do nos têrmos do Ato nP 15 desta data.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de janeiro de 1940.

Guarda Fiscal do Departamento de Fazenda, Snr. Alvaro
José da Costa, conforme despacho .exarado na petição n.o

I'

(a) J. Moreira Garcez

,

,

,

'I

1

1

I'

n

.1

T

\

J

!
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ATO N.O 17

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO STADO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo
Sr. Domingos Petreli, FeitQr da Secção de Limpeza Pública,

conforme despacho exarado na petição sob IÍ.o 609 de 25 do

Cunha Braz, 2.a Datilógrafa da 'Secretaria da Câmara, adi

\

\.

da á Agência,. de Estatíst,icil 

Palácio da Preteitura Municipal de Curitiba, Capital

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba" Capital

do Estado do Paraná, em 31 de jaeiro de 1940.

(a) J. Moreira Garcez

(a) J.Moreira Garcez .

Ii

,

29 do corrente, resolve concedçr-lhe vinte (20) dias de fé

ATO N.o 21

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Parapá, em 31 de janeiro de 1940.
.

(a) J. Moreira Garcez

d
"

I-I

ATO N.o 19

I

O PREFEITO MUNICIPAL DE-CURITIBA, CAPI.TAL.
DO ESTADO DO PARANA', tendo em vista o resulta,.9.o do
concurso procedido nos termo da Portaria n.o 246 de. 15

l

,I

\

de dezembro de 1939, resolve aproveitar no cargo 'de 3.° Es
criturário do Departamento Juridico a Senhorinha Aline

li

I'
'1

.

.

.0 PREFEITO ).\IIUNICIPAL PE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', tendo em vista o resultado do

concursO procedido nós têrmos da: portaria n.o 271 de 29 de

deembro de 1939, nomea o Sr, José Matucheski Junior
para exercer o cargo de Praticante da Diretoria de Edifica

I

\

(à) J. Moreira Garcez


rias, de acôrdo com a legislação em vigor.

! •

'

do Estado do Paraná, 'em 2 de fevereiro de 194:0.

tística, conforme despacho exarado na petição n.° 703 de

I.

O PREFEITO MUNICIP.f\L DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', resolve promover ao cargo de
2.a Datilógrafa da Agência .de ,.Estatística, a Senhorinha

Palé\çio da Prefetura Municipal de ClJ.ritiba, Capital

Snr. Augusto MuIler Picheth, servente da Agência de' Esta

t

l

ATO N.o 20

mento d Fazenda.

O PREFEITOMUNICIPAL DE CtrRITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao reqUerido pelo

,

I

Edith Bandeira Rocha, atual 4.° Escriturário do Departa-

ATO N.OI8

I
I

I

...

I

1

do Estado do Paràhá, em 1.0 de fevereiro de 1940.

corrente, resolve conceder-lhe vinte (20) dias de férias, de
acôrdo com a legislação em vigôr .

I

'I

I'r,

ções e Cultura do Departamento de- Engenharia.

Palácio da prefeitura Mu.nicipal de Curitiba, Capital

do Estado do Pa,.rilná, em 2 de fevereiro de 1940.
(a) J. Moreirà;Garcez

'I

1
I

\

,

I

'I
'1

I
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ATO N.o 22

,

forme despacho exarado na petição ,n.o 836 de 2 de feverei
ro corrente, resolve conceder-lhe vinte (-20) dias d férias,
de acôrdo com a legislação em igor.

, o SUBSTITUTO DO PREFEITO MUNICIPAL DE
€URITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PAR1\NA',

atendendo aQ requ_erido pelo Sr.. Arseni9Misk.er, Porteiro

da Bibliotéca Pública Municipal, conforme despacho exara
do na petição n.° 669 de 27 de janeiro último, resolve con
ceder-lhe vinte (20) dias de férias,
de acôrdo com a legislação em vigor.
.

Palácio da Prefeitura Municipal d Curitibª, Ca,pital
do Estado do Paraná, em 9 q. fevereiro d 1940.
(a) Angelo' Lopes

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 9 de fevereiro de 1940.
I

"r
"

i

f 'I'.:
,

. i

! r.

I r,
I

Ir

i)
rr

I,
'f

:r

_..

(a) AngeloLope

ATO N.O 25

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

}



atendendo ao requerido pelo Sr. Fràncisco Azevedo, Guar
dião da Prefeitura, conforme despacho exarado na petição
n.o' 863 de 7 do corrente, resólve conceder-lhe vinte (20)
dias de fé,rias, de acôrdo com a legislação em vigor.

ATO N.o 23

O SUBSTITUTO DO PREFEITO MUNICIPALe DE

CURITIBA, CAPITAL PO ESTADO DO PARANA,

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

atendendo ao requerido plo Sr. Alcyr 'Pospissil, Servnte

da Secretaria da Prefeitura, conforme despacho exarado na

do EstadQdo Paraná, em 9 de fevereiro de 1940.

petição.n.o 875 de 7 de janeiro último, resolve conceder-lhe
vinte (20) dias •de férias, de 'âcôrdo com a legislação em
vigor.

(a) Angelo Lopes,

Palácio da Prefeitura unicipal .de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, .em 9 de fevereiro de 1940.
(a) Angelo Lopes

ATO N.p 26
O SUBSTITUTO DO PREFEITO MUNICIPAL DE

h

---.'

AO N.o 24

O- SUBSTITUTO DO PREFEITO MUNICIPAL DE
ÇURITIBA, 'CAPI'.'AL DO ESTADO no Pi\RANA',
atendendo ao requerido pelo Sr. Manoel Teixeira l\iachado,

"1I.

CAPITAL

DO

ESTADO

DÓ

PARANA',

atendendo ao requerido pelo Sr. Aristides Costa e Silva,
Contínuo do Departamento de Engenharia, conforme des
pacho exarado na 'petição n.o .88B de 8 do corrente, res.olv.
conceder-lhe vinte (20) dias de férias, de acôrdo com a le
gislação em vigor.

Palácio da Prefeitura MUl1icipal de Cqritiba, Capital

c;lo Estado do Paraná, em 9 de fevereiro de 1940.

Chefe de Secção da Diretoria de Edificações e Cultura, con-

(a). Angelo Lopes
li

I

]f

=..:--"'===-,,=-="="=-=--,,-==--

CURITIBA,

1

'I"

..

I
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ATO N.o 27

ATO N.O 29

O SUBSTITUTO DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANA',
atendendo ao requerido pelo Guarda Fiscal do Departamen
to de Fazenda, Snr. João Raul Bauml, conforme despacho
exarado na petição n.o 861 de 7 do corrente, resolve conce

1

der-lhe vinte (20) dias de férias de acôrdo com a Legisla

ção em vigor, a contar do dia 10 último.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 15 de fevereiro de 1940.

O SUBSTITUTO DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANA',
atendendo ao requerido pelo Guarda Fiscal do Departa:rnen

to de Fazenda, Sr. João Furquim de Siqueira, conforme des

pacho exarado na petição n. o 932 de 9 do corrente, resolve
conceder-lhe vinte (20) dias de. férias de acôrdo com a Le
gislação em vigor, a contar do dia 10 último.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 22 de fe,!,ereiró de 1940.
(a) Angelo .Lopes

(a) Anglo ,Lopes

-

ATO N.030

ATO N.O 2
I
I

i I.

I

II
J

; I'

iI

I,

,
I I

rr

O SUBSTITUTO DO PREFEITO MUNICIPAL DE

CURITIBA,

O SUBSTITUTO DO PREFEITO MUN!CIPAL DE
CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANA',
resolve, por conveniência do serviço, fazer reassumir, nes
ta data, o exercício do carg de. Diretor Geral do Departa

I

I

I

j

mento Juridico, o Sr. Dr. A;rtur .Juvêncio Mendes, que se

achava licenciado, na conformidade do Ato n.O 15 de 31 de

'janeiro p. findo.

Consequentemente, reverte ás funções do seu éargo o

,

I

,

J
,

ESTADO

DO

PARANA',

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 27 de fevereiro de 1940.
(a) Angelo Lopes

reira Garcez que, nos têrmos do Ato n.o 16, vinha exercen
do as funções de Diretor Geral.

,

ATO N.O 3l

,

O

SUBSTITUTO DO PREFEITO MUNICIPAL DR

CURITIBA,

CAPITAL

DO

ESTADO

DO

PARANA"

atendendo ao requerido_ p_elo Guarda Fiscal do Departamen

(a) Angelo Lopes

to de Fazenda, Snr. Marciano Marques de Lima, conforme
I

I

r',

DÓ

je datada.

Diretor adido ao mesmo Departamento, Sr. Dr. Teófilo Mo

J;>alácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 16 de fevereiro de 1940.

CAPITAL

nos têrmos do art. 247 do Regulamento Geral em vigor, re
solve suspender das suas funções, o Sr. Raul Correp' ;Pinto,
Guarda Fiscal do Dep3.rtamento, d Fazenq;:i, até conçlusão
do inquérito mandado instaurar pela Portaria n.o 28 de ho

I

4

,

I
l..L

f

T-

"I
I'

i

1,

\ .

I
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

despacho exarado na petição n.o 1316 de 24 de Fevereiro
p. findo, resolve conceder-lhe vinte (20) dias de férias de
acôrdo com a Legislação em vigor.

do Estado do Paraná, em 29 de fevereiro de 1940.

'

-l.



I

(à) Angelo Lopes

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 1.0 de março de 1940.
ATO N.o 34;

(a) Angelo Lopes'

O SUBSTITUTO DO PREFEITO MUNICIPAL DE

CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANA',
atendendo ao requerido pelo ervente dp Departamento de

Fazenda, Sr. Delbos Zola Leodoro dà SUva, 'conforme des
pacho exarado na petição n.o 1513 de 4 de março corrente,
resolve concederlhe vinte (20) dias de férias de acôrdo com

ATO N.9 32
I
I

" -"

J

O SUBSTITUTO DO PREFEITO MUNICIPAL DE

CURITIBA,

CAPITAL

DO_ .ESTADO

DO

PA,RANA',

a legislação em vigor.

atendendo ao requerido pelo Sr. Edmundo Leinig Saporski,

Praticante do Almoxarifado desta Prefeitura, conforme des

I

i

I

I

.

I

\, :,',

,

I

,

II

I'

(a) AngelQ Lopes

O

I

1

.

DO

ESTADO

DO

,

PARANA',
\

.

b;;

,,'

I
1

il
"

11

forme despacho exarado na petição n.o 1299 de 23 de fe
vereiro p.findo, resolve conceder,.lhe vinte (20) dias de fê
rias de acôrdo com a Legislação em vigor, a contar do dia

I'

mento de Fazenda, Sr. AbUio Rodrigues dos Santos, con

1.0 último.

Palácio da Prefeitura Municipal de Cu.ritiba, Capial
(a) Angelo Lopes

..

f

l'

1.

atendendo ao requerido pelo Guarda Fisal do Departa

do Estado do Paraná, em 7 de março de 1940.

1

n

'

CURITIBA, CAPITAL DQ ESTADO DO PARANA',

I

1','1'
')

ATO N.o 35

O SUBSTITUTO DO PREFEITO' MUNICIPAL DE

Auxiliar da BibliotécaMunicípal, conforme despacho exa
rado na petição sob n.o 1178 de 20 do corrente mês, resolve
conceder-lhe vinte (20) dias de férias, de acôrdo com a le
gislação em vigor.

,H
'di

,

CAPITAL

atendendo ao requerido pelo Sr. João Ferreira Leite Netto,

,

I

SUBSTITUTO DO PREFEITO MUNICIPAL DE

CURITIBA,

\
j

I,

ATO N.O 33

i
,

.

(a) Angelo Lopes

,

_

-

do Estél.Çlo do Paraná, em 5 d março de 1940.

pacho 'exarado na petição sob n.O 1373 de 27 de fevereiro
p. findo, resolve conceder1he vinte (20) dias "de férias, de
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 5 de março de 1940.

-

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

acôrdo com a legislção em vigor.

 ,

1

1,

1

'1

1

i





,

-I

I

1

:
"
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ATO N.o 36

I

I;

mento e Limpeza Pública conforme despacho exarado na
petição n.o 1315 de 24 de fevereiro- p. findo, resolve conce

O SUBSTITUTO DO PREFEITO MUNICIPAL DE

CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANA',

I.

der-lhe vinte (20) dias de férias, de acôrdo coma legislação
em vigor e a partir de 11 do corrente.

atendendo ao requerido pelo Sr. Valentim Maria de Freitas,



desenhista da Diretoria de Obras e Viação desta Prefeitura,
conform despacho exarado na petição n. ° 1230 de 21 de
fevereiro p. findo, resolve conceder-lhe vinte (20) dias de
férias de acôrdo com a Legislação em vigor, e a ptir de 11

I,
;.

Palácio da Prefeitura MUl1!cipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em7 de março de 1940.
(a) Angelo Lopes

do corrente.

I

fi
I
I

}
I

I I

I"
I,

I i

I

,

Palácio da Prefeitura 'Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em ,7 dê março de 1940.
(a). Angelo Lopes

O SUBSTITUTO DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CURITIBA, CAPITAL no ESTADO DO PARANA',
atendendo ao requerido pelo Sr. João Sezileski, 2.0 Feitor
da Diretoria de Obras e Viaçao; desta Prefeitura, conforme
despacho exarado na petição ;n.o 1220 de 21 de fevereiro p.
findo, resolve conceder-lhe vinte (20) dias de férias, de

último; resolve conceder-lhe vinte (20) dias de férias de
acôrdo com a legislação em vigor, a contar do dia 2 do cor
rente.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Es41do do Paraná, em 7-de março de 1940.

(á) Angelo Lopes

aéôrdo com a legislação em vigor.

I

,

(a). Angelo Lopes
,

Ir

I
I
r

r.!

ir

,..

ATO N.O 38

O SU:BSTITUTO DO PREFEITO MUNICIPAL DE

O SUBSTITUTO DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CURITIBA,. CAPITAL DO ESTADO DO PARANA',
atendendo ao xequerido pelo Snr. Afonso Coelho dos San
tos, 4.° Escriturário do Departamento de Fazenda, confor
J:Ile despacho exarado na petição n.o 1393 de 28 de fevereiro

ATO N,o 37

Palácio da P,refeitúra Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, ein 7 de março de 1940.

ATO N.O 39

'I

)

ATO N.O 40

O SUBSTITUTO DO PREFEITO MUNICIPAL DF
CIJITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANA',
atendendo ao requerido pelo Contínuo da Inspetoria de
Rendas e Fiscalização Francisco Lopes Vieira, conforme
despacho exarado n,apetição n.o 4016, de 26 de dezembro
p. findo e tendo emvi:;;ta O laudo do DepaI:"tamento de Sau
de do Estado, resolve conceder-lhe 45 dias de licença para

CURITIBA, CAPITAL DÓ ESTADO po PARANA',

atendendo ao requerido pelo Sr. Dr. João Macedo Souza,
Engenheiro Chefe da piretoria .de Obras e Viação, Sanea-

tratamento de saude;

:

I'

t

T
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ATON.O 43

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 7 de. março de 1940.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao rquerido pelo
2.0 Escriturário.do Departamento de Fazenda, Snr. Julio
Richter Filho, conforme despacho exarado na petição n.o

(a) Angelo LOJJes

ArrO Lo 41

O SUBSTITUTO DO PREFEITO MUNICIPAL DE

CURITIBA,

CAPITAL

DO

ESTADO

DO

PARANA',

..'



ATO N.o 44

1


O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo
Guarda Fiscal do Departamento de Fazenda, Sr. Davi da
Rosa, conforme despacho exarado na petição n.o 1.915 de
20 de 'março .p. findo, resolve conceder,.lhe vinte (20) dias
de férias de acôrdo com a legislação em vgor, a contar do,

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 15 de março de 1940.
(a) Angelo Lopes

I

dia 20 do mesmo mês ..

ATO N.O 42

Pereira Cordeiro, conforme despacho exarado na petição
n.o 1876 de 18 do corrente, resolve conceder,.lhe vinte (20)
dias de férias de acôrdo com a Legislação em vigor.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
(a) J. oreira Garcez

mento de Fazenda, Snr. Eduardo Machado, conforme des
pacho exarado na petição n. ° 1681 de 9 do corrente, resolve
conceder-lhe vinte (20) dias de férias de acôrdocom a le
gislação em vigor, a partir de 21 do mês em curso.

Praticante do Departamento de Fazenda, Snrá. Elizabeth

contar do dia 20 do mesmo mês.

do Estado do Paraná, em 2 de abril de 1940.

atendendoaõ requerido pelo Guarda Sanitário do Departa

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

1.913 de 20 de março p. findo, ,resolve conceder-lhe vinte
(20) dias de férias de acôrdo com a legislação em vigor, a

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital,

II
I

do Estado do Paraná, em 2 de abril de 1940.
. (a) J. Moreira Garcez

t
I

I



11:,

Palácio da- Prefeitura Municipal de Curitiba, 'Capital
do Estado do Paraná, em 27 de março de 1910.
(a) J. Moreira Garcez

ATO N.O 45

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo
Sr. Feliciano de Oliveira, 1.° Feitor da Secção de Obras Pú
blicas e Pavimentação do Departamento de Engenharia,
,

1

I

1

V'

-1,15 ....:...

--114 ..-'

I

conforme despacho exarado na petição sob n.o 2071 de 30
de março p. findo, res9lv conceder-lhe vin,te (20) dias de



f

\.

férias de acôrdo com, a legislação ,em vigor.'

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, 'Capital
do Estado do Paraná, em 5 de abril de 1940.
,

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

I

'1

i

ATO N.o 46

,

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CA;PITA.L

1

r
I



Sr. Antonio Pontarola, :1,.0 Mecanico da Diretoria de Obras
e Viação do Departamento de .Engenharia, conforme despa
cho exarado na petição n.-o 685, de 29 de janeiro do corren

te ano, resolve conceder ao aludido funcionário vinte (20)

!

I

I l
I t
!

te ano, e tendo em vista º ludo do Departamento ge Saude

do -Estado do Paraná, em 9 de abril de 1940.

Palácio a Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado, c9Pcede ao aludi<;lo funcionário 30 (trinta:) dia
sições legais em vigor.

1

Palácio da Prefeitura Municipal d'e Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 5de abril de 1940.

(a) J. Moreira Gaicez
f

+.'..

ATO N.O 47

I

O PREFEITO MUNICIPAI; DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA',atendéndo ao requerido pela
..2.a Datilógrafa do Departmento de Fazenda, Senhorinha
Zuleika Maranhão, conforme despacho exarado na petição

I

n.o 2219 de 4de abril corrente, 'concede á mesma funcioná

11 I

--lI?

II
I

1.1

I

I

t-

ATO .N.o 49

Ii

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo
Sr. João Fagundes Barbosa, 1.0 Topógrafo da Diretoria de
EdificaçÕes e Cultura, ,conforme de!:lpacho exarado na peti
ção sob n.O 199:1. de março p. findo, re;;olve conceder ao alu
diofuncionário vinte {20) dias de férias, de acôrdo com a

I

legislação epl vigor .

(à) J. Moreira Gârcez
"

1

1 :

I

do Estado do Paraná, em 9 de abril de 1940.

vigor.

,

I

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, CapitaJ,

tia, vinte (20) dias de férias, de acôrdocom a legislação, em

,I

I

I'

1

(a) J. Moreira Garcez

,

!

l
•

dias de férias, de acôrdo com a legislação em vigor.

de licença para tratamento de sa'!lde, riâ fçmhé! ds d..sPQ;';

I f

Q. PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTAbODO PAR.A:NA', atendendo ao requerido pelo
Sr. João Loiola 'Pires', 2.° Escriturário da Secretaria da Pre
feitura, servindo no Departamento Juridico, conforme des

pacho exarado na petição sob .n.o 1958 de março do corren

DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo

,I

;

ATO N.O 48



I

{a) J. Morira Gárcez

(a) J. Moreira Garcez

'

I

do ES,tadp elQ Parãná, em 9 de abril de 1940.

1




1

I

I


I

!

I

I

.
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DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo
Sr. Brasilio Pery Moreira, 2.° Escriturário da ,Secção Por
taria e Arquivo da Secretaria da Prefeitura, conforme des
pacho exarado na petição sob n.o 2200, de 3 do corrente, re

solve conceder ao aludido funcionário vinte (20)' dias de
férias, de acôrdo com a legislação em vigor.

'I

I

,

i

,

,

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', promove ao éargo de 4.° Es

\

. t
I ;

,l

(
I

.

Cultura.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 12 de-abril de 1940.
(a) J. Moreira Garcez

do Estado do Paraqá,em 9 de abrjJ de 1940.

!

i i J I'
i

.( ql;.'

I:

O PREFEITO MUNICIPAL D:E CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', atende:p.do ao requerido pelo
Sr. Albano Cunliá, 2:° Datilógrafo da Diretoria dé Obras e

O PREFEITO MUNIeIPAL DE CURITIB,A, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA,', promove ao ca,rgo de 2;° De

senhista da Diretoria de Edificações e Cultura do Departa

Viação do Departamento de Engenharia, conforme despa
cho exarado na petição sob n.O 2163 de 2rdê abril corrente,
concede ao mesmo funcionário vinte (20 dias de férias, de
acôrdo com a legislação em vigor e a contar do dia 10 úl-

mento de Engenharia, o Sr. .t\ul'oel Schleder Negrao, atual
Praticante da mesma Diretoria.
.

Palácio da Prefeitura Muicipal q.e Curitiba, Capitãl

do Estado do Paraná, em. .12 de abril de 1940.

timo.

(a) J. ,Moreira Garcez
I

'tI 
li
,
,
,

ATO N.O 52,

O PRÉFITO MUNICIPAL'DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', nomeia o Sr. Rubens Doria de
Oliveira para exercer o cargo de Praticante da Diretoria de
I

I

:I f:i
'I'

Edificações e Cultura do Departamento de E!igenharia.
Palácio da Prefeitura MUJ;1icipal de Curitiba, Capital

]

ATON.O 54

ATO N!o 51

1.,

1

criturário do Departamento de Fazenda o Sr. José Matu
cheski J:r., atual -Praticante dél Diretoria de Edificações e

(a) J'.l\Joreira Garcez

I I

i



ATO N.O 53

Palácio da Prefeitura Municipal de' Curitib, Cpita1

,
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ATO N.O 50

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

!

! ..

t

do Estado do Paraná, em 12 de abril de 1940.

.

Palácio da Prefeitura 'Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 16 de abril de 1940.

I



I

,

,

.

I

j

1

'I

I
,

(a) J. Moreira Gatcez
'l'_'

 .... 

...,

'

i:1 .t !-º;"'" .

..

;;t-

l\,TO N.O 55

O PREFEITO MUNICIPAL D:E CU:RITIA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA'" atendendo aO requerido pelo
zenda, Sr. José Nascimento Roseira, conforme

\

1

j

AUxiliar da Inspetoria Sanitária, do Departamento de Fa

(a) J. Moreira Garcez

\

li

"
:j
I

despacho
I'

1
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-,.,118 -,

exarado na petição n.o 2215 de 6 q abril Gor::rente, concede
ao msmo funcionário, 20 (vinte) dias de" férias, de acôrdo
com a legislação em vigor.

ATO N.o 58
,

I

I

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitib, Çaptal
do Estado do Paraná, em 19 de abril de 1940.

J

(a) J. Moreira Garcez

I

I:
,

.
.'

I

J

rll

Sr. Manoel Taborda Ribas, Guarda. Fiscal do Departamen
to de Fazenda, conforme ,despacho exaraqQ na ptição n.o
2377 de 10 do corrente mês, concede ao mesmo Í'qnc!onário

J

I I I

Sr. Valentim Maria de Freitas, 1.0 Desenhista da Diretoria
de Obras e Viação do Departamento de Engenharia, con

forme despacho exarado na petição n.o 2577, de 16 de abril

do corrente ano, e tI.1clO em vista o laudo do Departamento

de Saude do Estãdo, concede ao aludido fupcioIlário 30
(trinta) dias de licença .para tratamentp de sauq,e, na forma

() J. M,oreira Garcez


ATO N.O 57

O PREFEITO MuNICIPAL DE' CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA7m>meia o Sr. Augusto Viana
Klingelfuss para exercer o cargo de Fiscal da Divisão de
Edificações da Diretoria d Edificações e Cultura.

Palácto da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do l?araná, em 22 de abril de 1940.

" fi r

Q. PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DQ FARANA', atendendo ao requerido pelo

.

I

I

Palácio da Prefeitura Municipal de Curttiba, Capital

ATO N.O f}9

vinte (20) dias de férias, de acôrdo CQIp. a legislação em vi-

Palácio da Prefeitura :Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 19 de abril de 1940..

f'

dia 11 último.

DO ESTADO DO PARANA',atendendo ao requerido pelo

IJ

. 'I

te mês, concede ao, m:eSglQ funcionário vipte (20) dias de
férias, de acôrdo com a Legislação em, vigor e a contar do

(a) J. Morira Garcez

O PREFEITO MUNICIPAb DE CURITIBA, CAPITAL

gor e a contar dp dia 11 último.

t',

Sr. Carlos Weigert Filllo, Administrador do Matadouro,
conforme despacho' exarado na petição 2444 de 2 docorren

do Estado do Paraná, em 23 de-abril de 1940.

ATO N.o 56

I".

I'

O' PREFEITClMUNICIPAL
DE
CURITIBA , CAPITAL
'.,
.
'.,

DO ESTADO' DO PARANA", atendendo aa .reqlJ.erigo pelo

(a) J. Mprira Garcez

,,.

I

.I.

das disposições legais em vigor.
.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 24 de abril de 1940.
(a) J. Mo:reira Garcez

ATO N.O'60

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, GAPITAL
DO ESTAD.O DO PARANA', atendendo ao requerido ,pelo

Sr. Daniel Luiz, 4.° EscritlJ.:rário do. D.epartamento de Fa-

I

1
I
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zenda, conforme despacho exarado na petição n.° 1719 de
12 de Inarço do corrente ano, e tendo em vista o la4do do

(a) J. Moreira Garcez

cionário 90 (Noventa) dias de licença para tratamento de
saude, na fórIlla das disposições legais em vigor.

O P$FEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, GA.PITAL
DO ESTAnO DO PARANA', atendendo ao :requrido pelo
Sr. Mario Libanio Guimarães, Guarda Fiscal do Departa
mento de Fazenda, conforme despacho exarado na petição
sob n.O 2691 do corrente m,c..oncede ao mesmo funcioná
rio vinte (20) dias de férias de acôrdo com a Legislação em

(a) J. oreira Garcez

,"
II

r
h



n

,!

ATO N.O 61

vigor.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao pedido formu
lado em petição sob n.o ,2.846 desta data, e em face dos mo
tivos expostos,exoI}era p Sr. Bacharel ,Arthur Juvencio
Mendes do cargo de Diretor Geral do Departamento. Juri

Palácio da Prefeitura Municipal de Ctlritiba, Capital
do Estado do Paraná,em 30 de abril de 1940.
(a )J. Moreira Garcez

dico.

1
I



1
I

I

I

I

r

I

,I
1

A'lO N.o 64

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 30 de abril de 1940.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CIJRITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA',a_nte a comunicação apresen

(a) J. Moreira Garcez

I

i

,

ATO N.O 63

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 25 de abril de 1940.

Ii 

I f

PaláciQ da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 30 de abril de 1940.

Departamento de Saude do Estado, concede ao aludido fun

I't
I'

....,.121.-

'I

.:"!I.I:

ATO NP 62 J'"\

r
,

mento de Fazenda, com perda .integral dos vencimentos, vis

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo
Sr. Durval França, 2.° Escriturário da Diretoria de Edifica
ções e Cultura do Departamento çle Engenharia, conforme
despacho exarado na petição sob n.O 2693 do corrente mês,
concede ao mesmo funcionário vinte (20) dias de férias, de
acôrdo' com a Legislação, em vigor.

tada pelo Sr. Diretor Geral d.o Dpartamento de Fazenda,
em oficio n.o 88 e em harmonia com a Portaria n.o 82, de
hoje datados, suspende do 'exercício das respectivas funções
o Sr. Lufrido Costa Cabral,. Cbefe de Secção do Departa

I

to estar materialmente cpnstata,da fi existencia da falta que
lhe é atribuida, até que o mesmo apresente defesa, nos têr

';... ""

mos das disposições legais em vigor.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 30 .de abril de 1940.
(a') J. Moreira Garcez

I:I'

1

I
I

1

I
I

I
....

1

i
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ria, vinte (20) dias .de .férias de acôrdo com a legislação em

ATO N.O 65
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', nomeia a Diretor da Secreta
ria da Camara, adido ao I)epªrtamento Juridico, Sr. Dr.

Theofilo Moreira Garcez, para exercer, em comissão, o car
go de Diretor Geral do mesmo Departamento.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado .do' Paraná, em 30. de abril de 1940.

vigor, a contar .do dia 1.0 último.

,

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

"

do Estado do Paraná, em 1 de maio de 1940.
"

.

(a) J. Moreira Garcez

J

1\TO N.o 68

O.PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', àtendendó ao requerido pelo

(a) J.. MQreira .Garcez

Sr. Delbos Zola Leodoro da Silva, SerVente doDepartamen

"to de Fazenda, conforme despacho exarado na petição n.o

ATO N.O 66

2263 de5 de abril p. findo, concede ao mesmo funcionário
seis mêses de licença para tratar de seus interesses, na fór
ma das disposições legais em vigor e a -partir de 25 .do mes-

O PREFITO MUNICIPAL D;E CT,JRITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo
Sr. José Paladino, 1.° Escriturário da. Secção de Fiscaliza
ção da Iluminação Pública da. Diretoria de Obras e Viação,
conforme despacho exarado na petição sob n.O 2782 de abril

mo mês.

1

p. findo, concede ao mesmo funci6i1ário vinte (20) dias de
férias, de acôrdo co. a .Legislação em vig<;n;".,

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 7 de maio de 1940.
(a) J. Moreira Garcez



I:li

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado doParan, em 7 de maio de 1940.
(a) J. Moreira Garcez

ATO N.o 69

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', em face do Decreto Estadual

n.o 9.827 de 29 de abril p. findo, e nos têrmos dos despa

ATO N.o 67

O PREFEITO MUNICIPAL DE CUftITÍBA, CAPITAL

cô'



. .,

DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pela

1.a Datilógrafa do Departamento de Fazenda, Senhorinha

Violeta Maranhão, conforme despacho exà:rado n,a petição
n.o 2870 de 3 de maio corrente, concede á mesma funcioná-

chos exarados na petição n.o 2126 de J.o de abril último,
concede à exoneração solicitada pelo Sr, Eng.o Civil Odilon
Mader, que, assim fica dispensado do exercício interino dó
cargo de Diretor de Obras e Viação do DepPr1;amento de
Engenharia.

_t
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Palácio da Prefeitura: Municipal' de Curitiba,
do Estado dó Paraná, em 7 d maio de 1940.

I

I'

I

Capital

4) -', Betume superficial com sargetas e entrevia de

(a) J. Moreira Garcez

"/r

paralelepípedos rejuntadós com betume.

-

r,

,li

Largo Dr. Baima.

5) - Btume superficial com sargetas de paralelepí.

ATQN.? 70

pedos çomuns.

O PREFEITO MUNICIPL DE CURITIBA, CAPITAL

i::jir

IJ

DO ESTADO DO PARANA', resolv executar, por inter

f:

entre a rua Pasteur e a avenida República Argentina.

construção depontiIhões e de tJ:rapleagem, rm,odelaçãq

'i

6)- Terraplenagem

fic,adas, observando as condições 'técnicas aprovadas;

RlJ.ª 15 de Novembro, entre ª rua Dr. Ubaldino do
rn.,aral e a avenida ,SuburQatlª; rua ComendadOJ;' Macedo,

PA.VIMENTO NOVO

el}tre as'ruas Conselheiro Laurindo e Dr. Ub,aldil1o do Ama

ral; ruas Saint'Hilaire e Padre Ildefonso, en:tre a p'raça D.
Luiz de Souza e a avenida !\gua Verde; Avenida Ivai, en

1) - Paralelepipedos comuns.

Rua Cabral, entre a rUa Martin Afonso e avenida Dr.
Jaime Reis.

j

2) - Betume superficial com sargetas d.e paralelepipedos.
"

-

bf,

.

Rua Lamenha Lins, entre as avemdas Ivai e IguaçU'.

Avenida Silvª, Jardim, entre as ruas Buenos Aires e

Coronél Dulcidio, venida Iguaçu' (caixa de 12 'mts.) entre

'

I,.

'

neiro 'Lobo e avenida Visconde

de Guarapuava entre as

ruas Conselheiro Laurindo. e Ubaldino do Amaral.
7) -'
o' Pontilhões

Com lage de concreto armado sobre encontros de al
venaria d pedra argamassada com -cimento.

Verde, na rua Lamenha Lins; um pontilhão de 4.00m de

,

Rua Chile entre as ruas Marechal Floriano Peixoto e
Dr. Reinaldo Machado; prolongamento da avenida Repu
blica Argentina, entre a. avenida Iguaçu' e praça D. Luiz
de Soúza.

tre a rua Lamenha ,Lins e a avenida República Argentina;
Avenida Silva Jardim, entre as ruas Cél. Dulcidio e Car

Um 'pontilhão de 4. OOm de vão, sobre o cqrrego Agua

a avenida Republica Argentina e a rua Çarneiro Lobo.
3) - Maçadam hidraulico



.'"",

vão, sobre o corrego Bigorrilho, n,o cruzamento das alame
das D. Izabel ,e Presidente Prudente de Morais; um ponti
lhão de 3. OOD,l de vão, sobre o corrego Pilarzinhogue atra'"
vessaa avenidé,t Simão Bolivar e um pontilhão de 3. OOm de
vão, sobre a cabeceira do corrego Bigorrilho que atravessa

a alameda p. Julia da Costa na quadra entre a rua Briga'"
deiro Fral1co e Prudente deMorais.

I

MÀ
........-_".-"", - --

.

I

Avenida Iguaçu', com caixa dupla entre as ruas Bue.,.

do leito e pavimentação das ruªs e avenidas abaixo especi

I'

..

nos Aires e Pasteur e com caixa de 12;00, tipo avenida Ivai,

médio da Diret<:>ria d Obras e Viação" correndo as respecti..
yas depesas peJa verba "Obras' Públicªs", Os !?rviço.s d

rli

j

REMODELAÇÃO.

r:

I,

I
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8) - Assentamento de meios fios.

ATO N.O 73

Rua Brigadeiro Franco, etre as ruas Augusto Stell

feld e D. Julia da Costa e D. JuUa da Costa .entre Presidente

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo
Guarda Fiscal do Departamento .de Fazenda, Sr. Manoel Ri
beiro de Macedo, conforme despacho exarado na petição n.o
3114 de 13 de .maio corrente, concede a9 mesmo funcioná

Taunay e Visconde do Rio Branco.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 16 de maio de, 1940.

.

rio vinte dias de férias de acôrdo com a Legislação em vigor.

( a) J..],\foreira Garcez

Palª-CiQ d ;Prfeitura M-q,niçipal de.Curitiba, Capital
do Estagogo Parapá, eJ.P. 29 e :r.nio de 1940.

ATO N.O 71

(a) J. MorejIa GaJ;'cez

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo
Sr. Antonio Brandalise, 1.0 Feitor da Diretoria de Obras e

I.
,

I

Viação, conforme despacho exarado na petição n.o 2609 de
abril p. findo, concede ao mesmo funcionário, vinte (20)
dias de férias de acôrdo com a Legislação em vigor.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 22 de maio de 1940.
(aJ J. Moreira Garcez

DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo
Guarda Fiscal do Departamento de Fazenda, Sr. Reinaldo
Mion, confol'ple despacho exarado na petição n.o 3147 de
14 de maio corrente, concede ao mesmo funcionário vinte

dias de férias -de acôrdo com a Legislação em vigor.
Palácio da Prefeitura Mqnicipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 29 de maio de 1940.




II 

:;;: I'.'"

,
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3.° Escriturário do Matadouro Municipal, Sr. Olyo Weigert,
conforme despacho exarado na petição n.o 3085 de 11 de
maio corrente, resolve conceder ao mesmo funcionário vin

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, éapital
do Etad9 do Paraná, em 29 de maio de 1940.
(a) J. Moreira Garcez

ATO N.O 75

(a) J. Moreira Garcez.

--

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO'PARANA', atendendo ao requerido pelo

te (20) dias de férias, de acôrdo com a Legislação em vigor.

ATO N.o 72

O PREFEITO MUNICiPAL DE CURITIBA, CAPITAL

ATO N.O 74

O PREFEITO M1,JNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA:'., aendendo ao requerido pelo
Chefe de Secção do Departamento de Fazenda, Sr. Amazo
nas Souza Azevedo, confotme despacho exarado na petição
n. (j 3005 de 8 de maio corrente, concede ao mesmo funcioná
rio vinte dias de férias de acôrdo com a Legislação em vigor.

J

I

r
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
dpEstado. do J;'araná, em 30 d maio de 1940.

ereto Lei n.o 3 de 30 de maio proimo £indo, exonera do
serviço do Municipio o Fiscal Geral da Inspetoria de. Ren
das e Fiscalizaçã<;> <lo Departento de Fazenda, Sr. Lauro

() .J. Moreira Qcez

.'

Ribeiro de Macedo,. que, nos termo('l do Ato "n.O 100 de 28

de novembro de 1939, se achava desempenhando as funções
de Administrador da Usina de Leite.

ATO N.O 76
I

J
Ir

'I

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA,. CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', atelldendo ao requerido pelo
2.0 Escriturário do Departamento.de Fazenda, Sr. João.Cor
reia de Souza Pinto, conforme despacho exarado na peti
ção n.o 3246 de 18 de maio correpte, concede ao mesmo fun
cionário vinte dias de férias de acôrdo com a Legislação em
vigor.

I!

.

'C,¥

(a) J. Moreira Gareez

- 

ATO N.O 79

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

1 :'

,"

Ü 'PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAl;..
DO ESTADO DO PARANA', tendo em consideração os

do Estado do Paraná, em O de maio de 1940.
(a) J. Moreira Garcez

bons serviços que o Sr. Flavio Hibeiro, '1.0 Escriturário do

ATO N.O 77

I
,

!

I

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
pO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requez:ido pelo
1.0 Fiscal do Departamento de Fazenda, Sr. João Aguida,
conforme despacho exaradc;> na petição n.o 3282 de 21 de

maio corrente, concede ao mesmo funcionário vinte dias de
férias de acôrdo com a Legislação em vigor.

I

1
I
I

I"li

'"l: I

Palácio da Prefeitura Muniêipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná,em 31 de maio de 1940.

r

!

J;>alácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 1.0 de junho de 1940.

calização, 'em cujo exercicio se acha, interinamente, ha mais
de 6 meses, conforme Ato n.o 101 de 28 de' novembro de
93g,

.

.

PaJácío da Pre£etura Municipal de Curitiba, Capitaf
do Estado do Pará,em .o de junho. de .1940.
(a) J. Moreira Garcez

(a) J. Moreira Garcez
-.I j

ATO N.o 78

Departamento de Fazenda, vem prestando ,ao Municipio,
prOmove, por merecimento, o msmo funcionário, efetivan
do-o no cargo de Fiscal Geral da Inspetoria de Rendas e Fis

ATO N.o 80
O PREFEITO MUNICIJ;>AL DE CURITIBA, CAPITAL

•

DO ESTADO DO PARANA' transfere o Sr. Angelo Scuis
siatto, atual Administrador do Depósito de Inflamáveis da

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', em conformidade com o De-

Inspetoria de Rendas e Fiscalização d.o Departamento de

_l

'to

1

r

,

.

,

I

'1

r

I

-130 -

Fazenda, para o cargo de, 1.0 Escriturário da Diretoria de
Contabilidqde e Tesouro do mesmo Departamento.

Mac-edo para execer o cargo de Administrador do Depósi
to de Inflamaveis. da Insptoria de Rendas e Fiscalização,

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Éstado do' Paraná, em 1.0 de, junho de 1940.

ATO N.o 81

".
I

dos em lei.
.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado dq ,prná, em 1.0 de junho de 1940.

,J,

I

(a) J. Moeira Garcez
..

DO ESTADO DO PARANA', nomeia o Sr. Ezequiel Ha

ij:

i'I i
. I'

': '

fli I

I

J

..

40 :PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL.
DO STADQDO' PARANA', tndQ em vita o resultado dq

Palácio da Prefeitura, Mu:ni.cipFlI de Curitiba, .capital
do Estado do Paraná, em 1.0 de j.nho de .1940.

n.o 28 de 27 de £everei;rp ultimo e na fárma do despa,cho

;

--

!nqué:rito administrativo prQçed,.id() nos têrmos da Portaria

exarado no respectivo processo, aplica a pena de suspensão



(a) Jô JVIoreirl;! Garçez,

do exercicio das funções; por trinta ,(3Õ) dias, ao Guarda

Fiscal Raul Correia Pinto.

Palácio da Prefeitura MuniCipal de Curitiba, Capital

ATO "N.o 82

do Estado' doará, m l.Q'de junho de 1940.

Q PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', digna o Sr. Ezequiel Hono

tio Vialle, Chefe de Secção interino do Departamento de Fa
zenda, para exercer, em comião, o cargo de Diretor de
Contabilidade. e Tesouro do mes.mo Departamento; revoga-

'

y

(a) J.' Moreira Garcez

1/ 

.;;n

:1

ATO N.o 83
O ,PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, 'CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', nomeia oSr. Laur,O Ribeiro de

I
,

(a) J'. Moreira Garcez
, \'

Palácio da Prefeitura Municipal .de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 1.0 de junho de 1940.

i

ATO N.O 84

norio Vialle para exercer, interinaw-ente, o cargo de Chefe
de Secção do Departamento .<;te :rô,enda.

dos os atos nrs. 30 e 31 de 6 éle maio de 1939.

,

do- Departamento de fazenda, com os vencimentos marca-

O PREFEITO MUNICIPAL, DE CURITIBA, CAPITAL

,

,1

.-,.131',-

(a) J. Moreira Garcez

; li:

\

ATO N.O 85

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CA,PITAL
DO ESTADÓ DÓ PARANA', atendendo ao requerido pelo
Sr. Francisco Lopês Viéira, Contínuo da Inspetoria de Ren
das e Fiscalização do Departamento de Fazenda, conforme

despacho exarado na petição n.? 2.843 do corrente ano, e

tendo em vista o laudo do Departamento de Saude do Esta
do, resolve conceder ao mesmo funcionário em prorrogação

qú'arenta ,e éinco (45) dias .de licença para tratamento de
saude..

il
I

Ir
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 3 de junho de 1940.
(a) J. Moreira Garcez
I
I

I

I I'

!

 Ir

I I

Senhorinha Edith Bandeira Rocha, 2:a Datilógrafa que ser
ve na Agncia de statística, conforme despacho exarado
na petição ob n:o 3.619 de 5 do cQrrente mês, resolve con

ceder á mesma '£ncion,ária, vinte (20) dias de férias, .de

(a) J. Moreira rc

I

)' .

acôrdo com a legislaçã.:o em vigor.

ATON.O 87

O PREFEITO MUNICIPAL DE' CURITIBA, CAPITL
DO ESTADO DO Pf\NA'JJa.tndndp, ao requerido pelo
Contínuo do Almoxarifado, Sr. Ney vonMeien, conforme
despacho exarado na petição sob n.O 3297 de 28 de maio p.
findo, resolve conceder ao meSII10 funcionário vinte (20)
dias de .férias de acôrdo coma legisla.ço em vigo;r.

PaláciÇ>.da Preftura MUJ.ücpal de C:qritiba, Capital
do Estado q,o Ptaná, em J2 ;de hlnbo de 1940.
(a) :J! Morira G_rc

ATO N.O 90

111"

Palácio da Prefeitura MUniçipald Guritil.?a, Capil

do Esado do Paraná, em 4 q, junhQ qe t94Q.
(a)- J. Moreira Garcez

----

"'i'

do Estado <;lo Pa.:raná, em 12 de junho de 1940.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIB:A,CAPITAL

I"

O PREFEITO MUNICIPALDE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo
médico veterinário da Inspetoria Sanitária, Sr. João Carlos
de Souza Castro, conforme, despacho exarado n,a. petiçã() n.o
3542 de 1;° do corrente, concede ao mesmq funcionáro vin
te dias de férias de acôtdo com a legislação ern vigor.
PalácioedaPrefeitura, Municipal de Curitiba, Capital

ATO N.O 88
DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo

(a) J. Moreira Garcez

O PREFEITO MUNICIP:4 DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pela

do Estado do Paraná, em 4 de junho de 1940.

I

Palácio' da' Prfeitura Municipal de' Curitiba, CapitÇll
do Estado do Paraná, em 10 de j'unJ;1.O de ,1940.

ATON.O 89

Palacio da Prefeitura Municipl de Cu.ritiba, Cptal

n

conceder ao mesmo funcionário vinte (20) dias de férias,



de maio -6.Itimo, resolve conceder .ao mesmo funCionário
vinte dias de férias, de acôrdo com R-legislaç,ãoem 'vlgor.

jíi

"

I

.

conforme despacho exarado na petição sob n.O 3.210 de 17

i

li'

DO ESTADO DO P..t\RANA', atendendO' ao requerido pelo
1. ° Topógrafo que serve na Divisão de Edificações da Dire
toria de Edificações e Cultura, Sr. João Schleder Sobrinho,

rado na petição sob n.O 3414 de 29 de maio p. fi'ndo, resolve
de acôrdo com a legisfação em vigor,

ATO N:o 8'6

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

I;;

ih

----

I

I

1. ° Feitor da Diretoria de Obras e Viação do Departamento

de Êngenharia, Sr., Victor Benatto, cOliforme despacho exa

1



(a)J. Moreira Garcez

I"

l'
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dido funcionário vinte (20) dias de licença para tratamen
to de saude, Il forma das disposições legais em vigor.

ATO N.o 91

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO :00 PARANA', atendendo ao requerid,o pelo

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

4& 

do Esta.elQ do Paraná, em 14 de. junho de 1940.

Guarda Fiscal do Departamento de Fazenda, Sr. José Do

maria, conforme despacho exarado na petição n.° 3648 de 6
do corrente concede ao mesmo funcionário vinte (20) dias

" ,

de férias, de acôrdo com a legislação em vigor.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

(a) J. -Moreira Garcez

i(:\...

ATO N.o 94

O PREFEITO MUNICIPAL DE CüR1TIBA,CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo
Sr. Raul Costa, Guarda Fiscal da Secção de Iluminação Pú
blica do Departamento de Engenharia, conforme despacho
exarado na petição sob n.O 3501 de 31 de maio p. findo, con
cede ao mesmo funcionário yinte(20) dias de férias, na for
ma das disposições legais em vigor.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 14 de junho de 1940.

do Estado do Paraná, em 12 de junho de 1940.
(a) J. Moreira Garcez

ATO N.O 92,

O PREFEITO MUNICIPAL DÊ CURITIBA, CAPIT.A.:£'"

I:
I'
I

If

"

"

01
,

DO ESTADO pO PARANA', atendendo ao requerido pelo
2.° Escriturário do Departamento de Fazenda, Sr. Inâcio
Lombardi, conforme despacho exarado na petição n.o 3703
de 7 de junho corrente, concede ao- mesmo funcionário vin
te (20) dias de férias, de acôrdo com a legiSlação em vigor.

(a) J. Moreira, Garcez

Palácio da Prefeitura Muniei.pal .de Curitiba, Capital

ATO N.o 95

do Estado do Paraná, em 12 de junho de 1940.
(a) J. Moreira Garcez
't"'j tf

ATO N.o 93

Sr. Albano Cunha, 2.° Datilógrafo que serve no Departa

.Ii
..,'

..

mento de Engenharia, conforme despacho exarado na peti
ção n. ° 3556 de 6 de junho corrente, e tendo em vista o lau-'
do do Departamento de Saude dO' Estado, concede ao alu-

Sr. João Guilherme Pereira, Contínuo adido ao Departa
mento de Engenharia, confqrm despacho exarado na peti
ção sob n.O 3524 de 1.° de junho corrente, concede ao mes

mo funcionário vinte (20)- dias de férias, na forma das dis

O PREFEITO MUNICIPALDE CVRITIB"A, CAPJTAL

DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao reql,lerido pelo

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

l

,

r
\

'I

f

",.J=l.

posições legais em vigôr.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitlba, Capital

do Estado do Paraná, em 14 de junho de 1940.
.( a) J. Moreira Garcez

1

.-,.136 -
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ATO N.O 96

'de 14 do corrente, concede ao mesmo funcionário vinte dias
de férias, de acôrdo com a legislação em vigor.

O PREFITd MuNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO ;PARANA', atendendo ao requerido pelo

Sr. Dr. Sadi Souza, Engenheiro da Diretoria de Obras e Via

Palácio da Prefeiutra MuniCipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 20 de junho de 1940.

ção, conforme despacho exarado na petição sob n.O 3665 de
6 do corrente mês, concede ao mesmo funcionário 20 (vin
te) dias de férias, de acôrdo com a legislação em vigor, e a
contar do dia 10.

Palácio da Prefeitura Municip.al de Curtba, Capil

do Estado dq Paraná, em 14 de junho de 1940,.
(à) J. Moreirà Garcez

ATO !'l.o 97
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

I,

I

I1

(a) J. Moreira Garcez

( a) J. Moreira Garcez
'

"

ATO N.O 98

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURlTIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo
1.0 Escriturário do npartameIito de Fazenda,' Sr. Angelo
Scuissiatto, conforme despacho exarado na petição n.o 3879

I'

genharia.

despacho exarado na petição n.O 3915 de 17 de junho cor

Fiélde Tesoureiro, Sr. Luiz Felipe de Andrade, 'conforme

Palácio da Prefeitura Municipa,l de Curitiba, Capital

,I :

O PRFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO .ESTADO DO PARANA', em confqrmidade col11 o re
sultado do concurso procedido nos têrmos da Portaria n.o
271 de 29 de dezembro de 1939, nomeia o Sr. Newton Gui
marães Sotomaior para exercer o cargo de Praticante da
. Diretoria de Edificações e Cultura do Departamento de En

Palácio da Prefeitura MuniCipal de Curitiba, Capital
do Estado' do Paraná, em 24 de junho de 1940'.

do Estado do Paraná, em 20 de junho dê 1940.,

jI

ATO N.o 99

DO ESTADO DO PARANA', atendendo' o requerido pelo

rente, concede ao mesmo funcionário vinte dias de férias de
acôrdo com a legislação em vigor.

iI

(a) J. Moreira Gadcez

ATO N.O 100
UPEFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DQ PARANA', ,atendendo ao requerido pelo
Servente d Secretaria da Prefeitura, ,Sr. Waldomiro Man
dulac, conforme despacho exarado 'na petição sob n.O 3878
de junho corrente, concede ao - mesmo funcionário vinte

(20) dias de férias, de acôrdo com a legislação em vigor.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do. Estado do Paraná, em 26 de junho de 1940.
(a) J. Moreira Garcez

-..,... '138.
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ATO N.O 101

n.o 4198 de 29 de junho p. findo, resolve exonera-lo do car
go de Servepte da Agência de Estatística.

O PREFEITO MUNICIPALD.;!!:: CURITI13A,CAPITAL

DO ES!ADO .DO PARANA', atendendo ao requerido pelo

Pa.-lácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capita

S,r., Jose NascImento Roseira, Auxiliar da Inspetoria Sani
tarJa do Dea:tamnto de Fazenda, çonforme despacho exa
rado .na petIçao n. 3971 de 19 de junho corrente; e tendo

do 'E.stado do Paraná, em' 3 de julho de 1940.;
'(a) J. Moreira Garcez

em VIsta o laudo do Departamento de Saude do Estado con

cede ao altldido funcionáro trinta .(30) dias de licena pa

ra tratamento de saude.

,

ATO N.O 104

Palacio da Prefeftura Municipal de Curitiba Capital

O'PREFEITO MUNICÍPAL DE CUIHTIBA, Ci\PITAL

do Estadó do Paraná, éhi 26 de junho de 1940.'

DO ESTADO Dà PARÁNA', atendendo ao requerido pelo

Feitor da Limpeza. Pública e Particular do Departamento
de Engenharia, Sr. José Olintho dos Santos, conforme des
pacho exarado na petição sób n.O 4161 de junho p. findo,
resolve conceder ao mesmo funcionário vinte (20) dias de

(a) J. Moreira Garcez
I,

,

,

I

••

I

ATO N.O 102

férias de acôrdo com a, legislção em" vigor.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL

Palád.o da Prefeitura. MuniCipal de Curitiba, Capital

DO ESTADO DO PARANA',atendndoao reqheriao pelo

do .Estado do' ,ParHJ;lá, em 3 de julho de 1,940.

Inspetor Médico da Inspetoria, Sanitária Dr. Adalberto
Scherer Sobrinho, conforme despacho exarado na petição
n.° 3995 de 21 de junho corrente, concede ao mesmo funcio
nário vinte (20) dias de férias, de acôrdo com a legislação

em vigor.

-



(a) J. Moreira Gatcez'
.-

ATO N.O 105

.

O- PREFEItO MUNICIPAL DE. êURITIBA, CAPITAL

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

DO ESTADO DO' PARANA', a..tendendo ao requerido pelo

do Estado do Paraná, em 28 de junho de 1940.

Chefe de Secção de Iluminação Pública e Particular do De

(a) J.'Moreira Garcez

partamep.to de Engenharia, Sr. Bernardo Coreia, conf?rme
despa'cho exarado na petição n:o 4143 de Junho p. fmdo,
concede ao mesmo funcionário vinte (20) dias de férias, de

ATO N.O 103

acôrdo com a legislação em vigor.

Palácio da -Prefeitura Municipal ,de Curitiba, Capit,al

O PREFEITO MlTNICIPAL DE" CURITIBA, CAPITAL
-DO ESTADO DO PARANA' atendendo ao pedido formúlá

do Estâdo do Paraná, em 3 de julho de 1940.

do pelo Sr. Augusto Muner Piçheth em requerimento sob

(a) J. Moreira Garcez

\

..Ir"

,

....
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ATO N.o 106

Paláéio da Prefeitura Municipal de Curitibà, Capital

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL
-

,

-

do Estado do Paraná, em 4, de julho de 1940.

,

DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo

(a) J. Moréirá Garcez

2.° Escriturário da Divisão do Cadastro do Departamento
de Engenharia, Sr. Alberico Camargo Ri,bas, conforme des
pacho" exarado na petição n:o 4085 de junho p. findo, con
cede. ao mesmo funcionári<í'vinte (20) dias de férjas, de

ATO N.O 10,9

acôrdo com a legislação em vigor.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', nomeia 9 Sr. Sezinando Ri

- Palácio da Prefeitura. Municipal de Curitiba, Cpital
do Estado do Paraná, em 3 de julho de, 1940.

bas para exercer o cargo de Servente da Agencia de Esta
tistica.

(a )J. Moreira Garcez

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 4 de' julho de 1940.
(a) J Moreirà Garcez

.,ATO. N.o 107

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao 'requerido pelo

ATO N.o 110

mento de Engenharia, Sr. AngelóGotardi, conforme despa

b PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PA1\NA', atendendo o r:quedo, pelo

Feitor Geral da Diretoria de Obras e Viação do Departa

cho ,exar.ado na petição sob n.O 4144 de junho p. findo, re
solve conceder ao mesmo fuiiCionário vinte (20) dias de fé

Guarda LÍnhas da' Fiscalízação da Ilummaçao PublIca. e

Particular do Departamento de Engenharia, Sr. Domingos

rias, de acôrdo com a legilaçã6 em vigor.

Barberi,' cemfq:rm,e despacho exarado na. petição sobn.o ..

Paláci<? da Prefeitura Municipql de Curiti'!;>a, Capital
do Estado do Paraná, em 3 de julho de 1940"
-

4191 de 29 de, junhQ p ..£indo; resolve" conceder ao mesmo

funcionário vinte (20) dias de férias, de acôrdo com a legislação em vigor.

(a) J. Moreira Garcez



.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 8 de julho de 1940.

ATO N.O 10S

(a) j. :Moreira Garcez

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', re:r:nove o 3.° Escriturário da
Diretoria de Edificações -e Cultura, Sr. Dino Gasparin para
igual cargo no Departamento Jurídico.

ATO N.o 111

.,

. O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTA,DO DO PARANA', .atendendo .ao requerido pelo
I

I

,

=-.14 -

-.142 ....-

1.0 Escriturário da Diretoria de Obras e Viação, Sr. Wilson

Portugal Lobatô, corifórme despacho

rente mês resolve conceder ao mesmo funcionário vinte
(20} dias .de férias, de acôrdo com a legislação em igor.
,

exarado na petição

sob h.O 4240 de 2 do corrente mês, resolve conceder ao mes
mo funcionário vinte (20) dias de férias, de acôrdo com a
legislação em vigor.

Pálácio da Prfeitura MliIiicipal de Curitiba', Capital
do Estado do Paraná, em 9 de julho de 1940.

-

(a) J. Moreira Garcez

Palácio da Prefeitura' Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do 'Paraná, em 9 dé julhó de '1940.

r

(a) J. Moréira Garcez

ATO N.O 114

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPIT,A;L
DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo
Guarda Fiscal do Departamento de Fazenda, Sr. Honorio
-"

• AO N;o'112

.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, CapU,ll

do Estado do Parâ, em 9 de julho de 190.
(a) J. Moreira Garcez

Palácio da Prefeifura Muniipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em '9 de jiIlho de 1940'.

,-

ATO N.o 113,

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao reqerido pelo

2.0 Escriturário da Secçãq de Protocolo e Arquivo da Se
cretaria da Prefeitura, Sr. Abelardo, dos Reis Petra confor

me despacho ,exarado na petiçã.o ;sob n.o 4394, de 8 do cor-

,

vigor.

.

(a) J. Moreira Garcez

,

20 ( vinte) dias de férias, de ,acôrdocom a legislação em

de 2 do corrente mês, resolve conceder ao mesmo funcioná
•

,

4126 de 26 de junho p. findo, concedo ao mesmo funcionário

ro vinte (20) dias de férias, de aéôrd cpm a legislação em
.

'

José Bruno conforme despácho. exarado na petição n.o ..

O PREFEITO MUNICIPAl., DE, CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo
Engenheiro Sub-Chefe da DiVisão de Viação e Saneamento
da Diretoria de Obras e Viação, Si. Dr. Rafaél Klier Assun
ção, conforme despacho e,xarado na petição sob n.O 4.254

VIgOr,.

.

ATO N.O 115
.....

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', atendend,o ao requerido pelo
Sub-Contador desta Prefeitura, Sr. Teodomiro Furtado,
conforme despacho exarado na petição n.o 4242 de 2 do cor
rente, concede ao mesmo funcionário vinte (20) dias de fé
rias, de acôrdo com ? legislação em vigor.

Palácio da Prefeitura. Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 9 d julho de 1940 ..

(a) J.. Moreira Garcez

1

-- --..-

---

-----
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n.O 4268 de 3 de julho corrente, concede ao mesmo funcio
nário 20, (vinte) dias de férias, de acôrdo com a legislação

Aro N.O 116

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL

em vigor,.

DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao reqerido pelo

Palácio dá Prefeitura :Municipal de Curitiba, Capital

Médico Veterinário do Matadouro Municipal, Dr. Leónidas
Vicente de Castro, conforme despacho exarado na petição
n.O 4080 de 24 de junho findo, concede ao mesmo funcioná

do Estado do Paraná, em 17 de julho de 1940.
(a) J. Moreira Garcez

rio 20 (vinte) dias de férÍas, de acôrdo com.a legislação em
vigor, no periodo de 1.0 a 20 do corrente mês.

ATO N.o 119

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado dó Paraná, em 10 dé julho ,de 194U.

(a) J: More4'a Garcez

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

ATO N.õ 117

Juridico, conforme despacho exarado na petição n.o 3 .. 509
de3 de maio últimQ,concede 20 (vinte) dtas de féria ao
alud,ido funcionário, nos termQs da legislação em vigor e a

Sr. Argeu Loiola Pinho,. 2.0'Escriturário do Departamento

contar do dia 15 do corrente.,

O _;PRFETO MUNICIPl\ DE- CURITIBA, CAPITAL

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Guardião do Cemitério "Municipal, Sr. Avelino Pereira da

do Estado do 'paraná, em 1.7 de julho de 1940.

Silva, conforme déspachoxarado na petição n.o 4197 de
29 de junho findo, concede ao mesmo funcionário 20 (vin
te) dias de férias, de acôrdo' com a legislação em vigor.

(a) J. Moreira Garcez

Palácio da Prefeitl,lra Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 10 dé julho de 1940.

ATO.N.O120

O PREFEITO MUNICIPAL D CURITIBA, CAPITAL
:OOESTÁDO 'DO PARANA', designa o Sr. Engenheiro Ci
vil João de Macedo Souza, Chefe da Divisão de Viação, Sa

(á).J. MOl;eira Garcez'

neamento e Limpeza Pública para éxercer, interinamente,

ATO N.o 118'
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL

DO ESTADO DO PA:RANA', atendendo ao reqerido pelo

J

Médico Veterinário desta Prefeitura, Sr. Ántonio Carlos

,[
,.

de Araujo Moritz, conforme despacho xarado na petição

o cargo de Diretor .de Obras e Viação, durante o impedi

r

mento do respectivo -serventuário efetivo.

Paláció da P:lefeitura Municipal de Curitiba,. Capital

do Estado do Paraná, em 17 de julho de 1940.
(a) J. Moreira Garcez
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ATO N.O 124

O'PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', designa o Sr. Engnheiro Ci
vil Rafaél Klier de Assunção, Sub"Chefe da Divisão de Via .
ção, Saneamento e Limpe:za Pública para exercer, interina

ó PREFEITO MYNICIPAL DE CURITIBA, CAPIT

DO ESTADO DO PA,RANA', promove ao cargo de Chee
de Secção da Secretaria da Prefeitura; o Sr. Dr. Antomo

mente, o cargo de Engenhetro Chefe da mesma Divisão.

Gomes

Palácio da Prefeitura Mun.icipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 17 de julho de 1940.

cargo de Secretârio da P:efetura, para o qual fOI desIgna
do por Ato h.o 5 de 2 de JaP.-erro d 1939.

(a) J. Moren-a Garcez
I

Palácio da Prefeitura .Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 20 de julho e 1940.

,

ATO N.o 122,

(a) J. Moreirâ Garcez

O ESADO DO PARANA,', designa o Sr. Efigenheiro- Ci
VIl Sadl Souza, Engenheiro da 'Divisão de Viação, SaIlea

ATO N.O 125

q PEFEITO MeJ:NICIPAL DE GúíUTIBA, CAPITAL

, OPR:gFlTO MUNICIPAL DE CURITIBA, CPITAL
DO ESTADO DO PARANA', atendendo a? requerIo peo

mento e Limpeza Pública, para exercer,interiiiàmente, <>
argo de Sub-Chefe da inesma Divisão.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba Capital
do Estado do Paraná, 'em 17 ele jtJ1ho de 1940.'

Sr. Valentim Maria de Freitas, 1.0 Dese}l1sta da Dlret?r!a
de Obras e Viação, conforme despacho exarado na petlço

)

sob h.O 3380 de 27 de maio do çorrente ap.o, e tendo em VIS
ta o laudo do Departamento de Sade do stado, concede
ao aludido funcionário trinta (30) dIas de lIcença ara tr:
tamento de saude, em prorrogação, e a contar do dIa 25 e
maio último.

(a) J. Mreir Garcez

.,

'I

I

-

!

1\TO N.9 123

,

,11

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA :CAPITAL

I
I

O ESTADO DO PARANA',nomeia o Sr. EngIÍheiro CJ:

vil Nestor Nivaldo Dittrich para "exercer, interinamente, 9'
Lcrgó de PúE?bgl:nhediro da Divisão' de Viação, SaheamentQ e
Impeza

I,'
I(

[,

I!

. Ica a Diretoria de Obras e Viação.

Palácio da Prefeitura Municipal de, Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 20 de julho de 1940,-

,

1

I

atual 1.° Escriturário do Departamento d7 nge

haria;' continuando. o mesmo a exercer, em comsso, o

(a) J. Moreira Garcez

l
.

l'

'

Palácio da prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estdo do ;J?araná, em ?O de julho de 1940,.
(á) J. Moreira Garcez

ATO N.O 126

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CPITAL

DO ESTADO DO PkRANA', atendendo ao requerIdo pelo

l
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I '

Sr. Antonio CUnha Braz, 2.° ,Escriturário da Diretoria
de .Eificações e Çultura, conforme despacho exarado na
petIçao n.o 3.746 de junho último, conCêde ao aludido fun

conário O (virite) dias de férias, de acôrd.o com'a legisla

çao em vIgor.

Palácio da Prefeitura lY,tunicipal de Curitiba Capital

do -Estado do Paraná, em 2Q de julho de 1940',

?

(a) '.T. Moreira Garcez

ATO N.O 129

O PREFEITO MUNICJPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', promove ao cargo de 2.° Es
criturário da 'Secretaria -da Prefeitura o Sr. Murilo Costa
Pinto, atual 3.° Esriturário adido á mesma Secretaria.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 20 de' julho de 1940.
(a) J. lV,Ioreira Garcez

ATO N.O 127

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL

D? EADO DO PARANA', pr,omove ao carg de 1.° Es

crIturarIO do Departamento de Engenharia o Sr.- Antonio
C_unha Braz, atual '2.° Escriturário da Diretoria. de Edifica
çoes ,e' Cultura do mesmo Departamento.
Palácio da Prefeitura Municipal de Cútitiba" Capital
do Estado do Paraná, em 20 de julho -de 1940.
(a) J. Moreira Garcei

_TO No 130

O SUBSTITUTO DO PREFEItO MUNICIPAL DE

CUR'rTIBA,CAPITAL no' ESTADO DO PARi,\.NA',

atendendo ao requerido pelo 2'.° Escriturário da Inspetoria

de Rendas e 'Flscalízação, Sr. Bento Dias de Grácia, confor- ,
m despacho, exarado na ptiçãoíl.o '4670 de 18 de julho
corrente, concede ao Ill,esmo funcionário vinte (20) diqs de

férias, de acôrdo co:r.n a legislação em vigor.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 24 de julho de 1940.

(a) Hostilio C. de Sousa Araujo

ATO N.O 128

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO pO PARANA', remove o '20 Escriturário da
Secretaria a Prefeitura, Sr. João Loola Pires, para igual
cargo na DIretoria de Edificações e Cultura do Departamento de Engenharia.

-

Palácio da Prefeitura Muniêipal de Curitiba Capital

do Estado do Paraná, em 20 de julho de 1940.(a) J.Moreil"a Garcez

'

ATO N.o 131

O SuBSTITUTO 'DO PREFEITO MUNICIPAL DE

CURITIBA,

CAPITAL DO

ESTADO

nO

PARANA',

atendendo ã.ô requerido pelo 4.° Escritúrário do Departa

mento de "Fazenda, Sr. Raul Kormafifi, conforme despacho

exarado na petição n.o 4761 de 22 de julho corrente, con..l

- 150 .....
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cede ao mesmo funcionário vinte dias de férias de acôrdo

Palácio da Prefeitura Munidpal de Curitiba, Capital
do Estado do PaJ;"aná, em 5 de agosto de 1940.

com a legislação em vigor.

.

(a) Hostilio C. d, Sousa Araujo

Palácio da Prefeitur.a MUI)icipal de Curitiba, Capital
do Estac;lo do Paraná, em 25 de julho de 1940.
(a) Hostilio C. de Sousa Araujó

A-TO N.o 134

O súBSTITUTO DO PREFEITO MUNICIPAL DE

CURITIBA,

ATO N.O 132'
O SUBSTITUTO DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANA',

atendendo ao requerido pelo Sr. Arthur Rego Barros, Guar
da Fiscal do Departamento de Fazenda, e tendo em vista o
laudo do DepaI;tamento deSaude do' Estado, concede ao

aludi<io funcionário trinta {30) dias de Hcença para gata

mento de -l?auÇle, na fórma das disposições legais. em vigor.
o

•

Palácio da Prefeitura Municipal de CuritiBéi, Capital

f

f

'1"
'I

DO PARANAi,

Palácio da Prefeitura l\1:unicipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 6 de agosto de 1940.

(a) Hostilio C. de Sousa Araujo

do Estado do Paraná,em 25 de julhó dê 1940 o -

"


I

CAPITAL DO ESTADO

'atendendo. ao. requerido pela Sra. D.a Rosemira Pereira da
Silva, Telefonista do Departamento de Engenharia, confor
me despacho exarado na.petição sob n.o 5060 de 5 do cor
rente, concede a mesma funcionária vinte dias de férias, de
acôrdo com a legislação em vigor e a contar do dia 8.

(a) Hostilio C. de Sousa Araujo

ATO N.O 135

O SUBSTITUTO DO PREFEITO MUNICIPAL DE

I

ATO N.O 133
O SUBSTITUTO DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CURITIBA,' CAPITAL, DO ESTADO DO PARANA',

tendo em vista o resultado do inquérito administrativo pro

CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANA',

atendendo ao requerido pélo Guarda Fisc,al do Departa
mento de Fazenda, Sr. Benedito Correia de Freitas, confor
me despacho ,exarado na petição no 4906 de 30 de julho p.
findo, concede ao mesmo funcionário ?O (vinte) dias de fé

çeqJdo J,1QS têrmos da Portari.a n.O a2 <ie 30 de ap,ril último,
demite, a bem <lo serviço ,público, o Sr. iLufridoCqsta, Cá

rias, de acôrdo com a legislação em vigor.

bral, Chefe de. Secção 40 Departalllen.to de Fq.zenc;la, c;l
acôrdo com o estabeleci<lê> llO art,igo n.o 439. p..o VI do De,,:

do Estado do Paraná, em 6 de agosto de, 1940.

ereto Lei n. o 1 i 713 de 28 de outqbro <;le 1939.

Palácio da Prefeitura Municipal de CUritiba, Capital
(a) Hostilio C. de Sousa Araujo

r-

I
I

I

'I

I

f I
!

I
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ATO N.o 136

O SUBSTITUTO DO PREFEITO MUNICIPAL DE

CURITIBA,. CAPITAL DO EStADO DO PARANA'
atenden? ao requerido pelo Sr. Ernesto Tiradentes de Sou
sa, AIhar da Limpeza Pública do Departamento de En
genharIa con£ore despacho xarado na petição sob n.o

4892 de Jlho p. fmdo, concede ao mesmo funcionário vin
te (20) dIas ,d, feria;s; deac:ôdo com a legislàção em vigor

e a -contar do dIa 1.0•

.'

Palácio da Preeitura Municipal de Curitiba, C

do ,Estado do Parana, em 7 dê, agQstó de 1940.

atendendo ao requerido pelo Sr. Moacyr Potier, Contínuo
da Secretaria da Prefeitura,con.{orme d,espacho exarado na
petiçao sob n. o 5176 de 9 do corrente mês, concede ao mes
mo funcionário vinte (20) dias de férias, de aéôrdo com a
legislação em vigor,

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado dó Paraná, em 10 de agosto de 1940.
(a) Hostilio C. de Sousaaujo.

'ta.!

• apI"

(a) Hostilio C. de Sousa Araujo

ATO N.O 139
O SUBSTITUTO DO. PREFEITO MUNICIPAL DE

CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO ,DO PARANA',

,ATO N.o ,137

O SUBSTITUTO .DO PREFEITO .MUNICIPAL DE
CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANA'
at:nded? ao requerido pelá.Sra. D.a Djanira Crespo Rocha:
2. Datilografa do Departamento Juridico, conforme despachoexarado
na fpetição sob .n.o '4919 de J'ulh o p. f'm do,
d

cOI1ce. e a msma uncionária vinte dias de férias de acôr-

do com a legIslação eD:1 vigor e a contar do dia 1.b .

Palácio da Prefeitura.: Muniéipal de Curitiba Cap't I
do Estado do .Paraná, em 7 de agosto de 1940."
,
Ia
( ) lÍostilio C. de Sousa Áraujo
ATO N.O 138

-I

O SUBSTITUTO DO'.PREFEITO MUNICIPAL DE
CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PA,RANA',

atendendo ao requerido pelo Contínuo do Departamento de

Fazenda Sr. José dos Santo's, conforme despacho exado
na petição n.o 5061 de 5 de agosto corrente, concede ao mes
D:10 funcionário 20 (vinte) dias de fé,rias, de acôrdo com a
legislação em vigor.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estadó do Paraná; em 10 de agosto de 1940.
(a) Hostili C. de Sousa Araujo

I ATO N;O '140

O SUBSTITUTO DO PRÊFEITO MUNICIPAL DE

CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARAN1\.',
atendendo ao requerido pelo 4.0 Escritur.ário do Departa
mento de Fazenda Sr. Euclides Vieira Alves, conforme des

pacho exarada" na petição n.o 5140 de 8 de agosto corrente,

concede ao mesmo funcionário 20 (vinte) dias de férias, de .
acôrdo com a legislação em vigor.

I
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

ATO N.o 143

do Estado dOi Paraná, e 14 de agosto de 1940.

O StrBSTITUTO DO PREFEITO MÜICIPAL D

(a) Hostilio C. de Sousa Ar,aujo

CURITIBA, CAPITAL DO "ESTADO DO PARA..A ,
demite, por àbandono do cargo, o Sr. Jbube_rt Goms Fe:
reira Guarda Linhas da Secção de numinaço da Dll'etorIa

de Obras e Viação, em conformidade com o  2.° do art. 238

ATO N.O 141

do Decreto Lei Federal n.O 1713 de 28 de outubro de 1939.

O SUBSTITUrO .DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANA',
atendendo ao requerido pelo Chefe de Secção do Departa
mento de Fazenda Sr. ,Evaldo. Weigert, conforme despacho

Palácio da Prefeitura MtiniCipal de Curitiba, Capital
do Estado do J;lraná,. em 20 agosto de 1940.

.( ã) Hostilio C. de Sousa Araujo

exarado na petição n.o5206 de 10' do corrente, concede ao
mesmo funcionário 20 (vinte) dias de férias, deacôrdo com
a legislação em vigor.

ATO N.O 144

.Palácio da Prefeitura Municipal de Curitlba, Capital

O 'SU:SSTI'Í'tJTO DO 'PREFEITO MUNICIPAL,. D

do Estado do "ParaI1-á, em, í9 de ag9sto de 1940;

CURIT1BA

CAPITAL

DO

.ESTADO

DO

PARANA ,

atendendo o 'requerido pelo Sr. Alban CasagraÍlde, Guar

(a) Hostilió C. de Sousa Araujo

da Linhas do' Departamento de Engenharia, conforme des'"

pacho exarado na petiçã,o so,? n:q. 532. de 17 do. correne
mês concede ao mesmo funclOnarlO vmte (20) diaS de fe

rias; de acôrdo com a legislaçãõ em vigor.

ATO N.ó 142

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

O SUBSTITUTO DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANA',
atendendo ao requeridopeló Sr. Cid Marcondes de Albu
querque, 2.° Escriturário da Diretoria de Edificações e Cul
tura,conforme despacho exarado na ,petição sob n.° 4619
de 17 de julho p. findo, .concede. ao mesmo funcionário vin
te (20) dias de férias, .de acôrdo. com a legislação em vigor.

do ,Estago do Paraná, em 26 de agosto de 1940


ATO N.O 145

O SUBSTITUTO DO PREFEITO MUNCl!?AL., D

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

CURITIBA, CAPITAL DO .ESTADO l?? PAR;\NA,
atendendo ao .requerido pelo Guarda. SamtlO, adid a.o
Cemitério da Agua Verde, Sr. Armando Ferreira de OhveI

do Estado do Paraná" .em .20 de agosto de 1940.
(a) Hostilio. C.de Sousa Araujo

ra confrme despacho exarado na petição n.o 5385 de 20
,

jp

-

(a) HostiliÔ"C. de Sousa Araujo

I
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de agosto corrente, concede ao mesmo funcionário vinte
dias de férias de acôrdo com a legislação em vigor.

ATO N.o 148.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
ç10 ,Etado do Paraná, em 29 de agosto de 1940.
(a) Hostilio C. de Sousa Araujo

O SUBSTITUTO DO PREFEITO MuNICIPAL DE
CURITIBA CAPITAL DO ES'tADO DO PARANA',
atendendo ão requerido pelo Sr. José Dumas, 2.° Mecanico
da Diretoria de Obras e Viação, conforme' despacho exarado

na petição n.o 5533 de agosto p. £indo, concede ao mesmo

funcionário vinte (20) dias de férias, de acôrdo com a le

gislação em vigor.

ATO N.O 146

O SUBSTITUTO no ,PREFEITO MUNr'CIPÀL DI:

CURITIBA,

GAPITAL

no

,ESTADO

DO

PARANA',

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 2 de setembro de 1940.
(a) 'Hostilio C. (,1e Sousa Araujo

atendendo ao requerido pelo Guarda Fiscal, Sr. Lauro So
dré de Souza Feijó, conforme despacho exarado na petição
n.o 5482 de 24 de agosto cótrénte, concede ao mesmo fun
cionáriç:> vintdias de férias .de acôrdo com a legislação em
vigor.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba,. Capital
do Estado' do Paraná, em '30ç1e agosto de. 1940'.
(a) Hostilio C. de Sousa Aràüjo

ATO ;N.o 149

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO :DO PARANA', atendendo ao requerido pelo
4 o Escriturárío do Úepartamento de Fazenda, Sr. José Ta
du Pietruza conforme despacho exarado na petição n.o

5602 de 30 d agosto p. passado, concede ao mesmo funcio

nário vinte dias de férias de acôrdo coma legislação em

ATO- N.O 147

.,

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

Palácio daPrefeltura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 9 de stembro de 1940.

atendendo ao requerido pelo Sr. Lauro Silva, Contínuo do

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

tição sob n:O 5591 de agosto ,p. findo, concede aO mesmo fun
cionário vinte (20) dias de férias, de acôrdo com a legisla

ATO N.o 150

Departamento Juridico, . conforme despacho exarado na pe

ção em vigor.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 2 de setembro de 1940.
f

vigor.

(a) Hostilio C. de Sousa Araujo

,

'"

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
no ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo
Senhorinha Maria Zenita Franco Teigão, 2;a Datilógrafa da
Secretaria da Prefeitura, conforme' despacho exarado na

I
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p.etiç,ã so,? n.o 5766 do corrente mês, concede a mesma fuh

c:onanél mte (20) di?s de férias, de acôrdo coma legisla

Palácio da Prefeitura MUnicipal de Curitiba, Capital
do Estado dq Paraná, em 10 de setembro de 1940.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba Capital
do Estado do Paraná; em 9de setembro de 1940. '

(a) Rozaldo G. de MeDo Leitão

() Rozaldo G. de Mello eitão

ATO N.o 153

çao em VIgor.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', tendendo ao requerido pelo

Sr. Manlius Behl Pereira de Melo, Cartógrafó que serve na

ATO N.O 151

S._EngenhelI'o CIvil Joao Pereira.,de Macedo, Chefe da Di

. Diretoria de Edificações e Cultura do Dp'atamento de En
genharia, conforme despacho exarado na petição n.o 5.187
do corrente ano, e tendo em vista o laudo do Departamento
de Saude do Estado, concede ao aludido funcionário sessen

conforme desl?acho exar::Hlo na petiçãpsob n.° 5324. do cor

mos'das disposições legais em vigor, e a contar do dia 9 de

O PREFEITO MUNICIPÀL DE CURITIBA CAPITAL

DO ESTAD? D ARA, ,atendendo ao reqerido pelo
VIsa0 do Çadastro da Diretoria de Edificações e Cultura,

rnt: o, concede 20 .(vinte) días' de férias ao aludido fun
c:o;nano, nos têrmos das dil3Poslções em vigore a partir do

dIa  do corrente mês.

,"

Palácio da Prefeitura MUriiéipal de Curitiba Capital
do Estado do Para.ná; em 10 dê setembro de 1940.'
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

ta (60) dias' de licença para tratamento de saude, nos têr
agosto último.

.

Palácio da Prefeitura MuniCipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 13 de setembr.o de 1940.

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

ATO N.o 154
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

ATO N.o.152

O REFEITO Millp:CIp'AL PE CURITIBA, CAPITAL

D EA?9 .DO PMANA', atendendo ao requerido pelo

4. . EscrIturarlO do Departamento de Fazenda, Sr. Daniel
Lu, conforme .despacho••exarado na petição' n.o 5690 de 5
de s.etembrorrente, concede ao 'mesmo funcionário vin
te dIas de fenas de acôrdo com 'a legilasção em vigor.

DO ESTADO Do' PARANA'; atendendo ao requerido pelo
4.° Escriturário do Departamento de Fazenda, Sr. Nelson
Cunha Gomes, conforme despacho exarado na petição n.o
5819 de 10 d,p corrente, concede ao mesmo funcionário vin
te dias de férias de acôrdo com, a legislação em vigor.

Paláci() da Prefeitura., Municipal de Curitib.a, Capital
do Estádo do Paraná, em 17 de setembro qe '1940.
(a) Rozaldo G. de Mello J.,eitão

r
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ATO N.O' 155

.
o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo
Guarda Fiscal do DepartamentC? de Fazenda, Sr. Pedro
Mainka, conforme despacho exarado na petição n.o 5891 de
13 do corrente, concede ao 'mesmo funcionário vinte dias de
férias de acôrdo com a legislação em vigor.

rado na petlçãõ numero 5862 de 12 do corrente, concede ao
aludido funcionário 20 (vinte) dias de férias, de acôrdo. com
a legislação em .vigor.

Palácio qa: Prefeitura 'Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paráná, em 28 de setembro de 1940.
,( a) RozaIdo G. de Mello Leitão
-

PaláciQ -da PrefeitUJ; MunicipaJ de' Curitiba, -Capital

-

do. Estado do Parflná,elp. 19 de setembro de 1940.
• (a) 'Rozaldo G. de Mello Leitão

ATO N.o 156
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
I'

I

"
I

DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao réqueridó pela

Senhorinha Aline Cunha Braz, 3.a Escriturária do Depar
tamento Juridico, conforme despacho exarado na petição
n.o 6.077 do corrente ano, concede á aludida' funcionária

20 (vinte) dias de férias de acÔrdo com as disposições le
gais em vigor, e a contar do dia.25 do corrente mês.

Palácio da Prefeitura; Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 23 de setembro de 1940.

(a) RQzaldo G. de Mello Leitão
j

p
,

ATO N.0157

O .PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADq DO PARANA', atendendo ao requerido pelo

Sr. Gastão Marques"da Silva, 2.° Topografo que serve na

Diretoria de Edificações e Cultura, confórme despacho exa-

.

ATO N.O 158

O PREFEITO MUNICIPAL PE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO: DO PARANA', em conformidade 'COm o De
creto n,o 25, de'1939,resolv,e organizar as comissões que
deverão proceqet ào lançamento e escrituração de imp0s.tos
e taxas municipais para o que faz as seguintes designações:
Imposto predial e suburban,o e taxa de limpeza particular.
Dr. Arnaldo Izidoro Beckert, Dr. João de Macedo Sou

sa, Dr. Henriql1e Estrela Moreira, Dr. João Pereira de Ma

cedo, João Aguida, ManóelTeixéira Machado, Angelo Scuis
siatto, Newton Guimarães 8.otQmaior, Antonio Cunha Braz
e Nelson Gomes.

Impostos sobre terrenos sem edificação, casas sem platiban
'das 'ou 'em rUÍJ:}.as, frentes não regu}.;umente murada, guias
sem passeio.  taxa.,de calçamento.

pr. Rafael de Assunção, Alvaro de Andrade, Evaldo

Weiger.1;, lhnazonas. de Souza Azevedo e Abilid Santos.
.Wipostos .de' licença,: ,de publ,icidade.e aferi.ção de pesos e
,medidas.

Dr. Teofilo ,Moreira, Garcez, Alvaro L:u.iz Picheth, Clq
doaldo Macedo Portug, Romulino Requião, Valdemir Cos
ta Lima, Manoel Taborda Ribas, HerIl1eegildo de Lara e
Antonio Puppi.
Comissão de escrituração.
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Wilson Portugal Lobato, Bento Dias de Grácia, Raul
Kormann,Euclides Vieira Alves, João Corri.a de -Sousa

ATO N.o 161

O PREFEITO MUNIc.IPAL DE CURITIBA, CAPITAL

Pinto e José Tadeu Pietruza.

DO ESTADO DO PARANA', tendendo ao requerido pelo

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 3 de outubro .de 1940.

Contador desta Prefeitura, Sr. Benedito da Cósta Coelho,
conJorme despacho exarado na petição n.o 6250 de 2 de ou
tubro corrente, concede ao mesmo funcionário vinte (20)
dias de férias, de acôrdo com a legislação em vigor.

(a) Rozaldo G. de ;Mello Leitão

,I

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

ATO N.O 159

dó Estado do Paraná, em 8 de' outubro de 1940.

"

:1

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

(a ) Rozaldo G. de Mello Leitão

DO ESTADO DOPARANA', atendendo ao :requerido pelo
Auxiliar do Departamento -de. Fazerldã, Sr. Aldo Fernandes,
conforme despacho exarado na petição sob n.O' '6238' de 1.0
do corrente, concede ao mesmó funcionário.20 (vinte) dias
de férias, de acôrdo com a legislação em vigór. .

ATO N.O 162

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

no ESTADO rio PARANA', tendo em vista o laudo de ins

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 5. de outubro de 1940'.

peção de saude, a que se submeteu no Departamento de
Saude do Estado o Sr. João de Deus Vidal, Guardião do Ce

(.a) Rozaldo G. de Mello Leitão

ATO.N.O 160
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo
Guda Fiscal da Inspetoria de Rendas e Fisclizáção do

Departamento de Fãzenda, Sr. Ulisses José Ribeiro, con
forme despacho exarado na petiçãosób n.o 6297 de 4 do cor
rente, concede ao mesmo funcionário vinte (20) dias de
férias, de acôrdo com a legislação em vigor.

Palácio da Prefeitura Municipàl de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 8 de outubro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello itão

:initrio M\lnilcipal, resolve licenciar compulsoriamente, por

I

seis (6) mêses, o aludido funcionário, na fórma o disposto
no art. 168 do' Decreto-Lei Federal n.O 1.713 de 18 de ou

tubro de 1939.

Palácio da Prefeitura Mu'licipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 9 de outubro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

I'

ATO N.O 163
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido' pelo
Guarda Sanitário do Departamento de Fazenda, Sr. Bonifá-

- -----..........----------------
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cio Furquim de Siqueira, conforme despacho exarado na
petição sob no 6316 de 4 dq corrente, concede ao

mesmo

funcionário O (vinte) dias de. férías, q.e âêôrdo com a legislação em vigor.
1 .

Palácio da Prefeitura Municipal dturitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 11 de op,tubro de 1940-.
(a) RoZàldó G. de- 'Mello Leitão

Palácio da"Prefitura Municipal de Curitiba; Capital
do Estado do, P.at:a,ná, em 21 de outubro de 1940.

(a) Rozaldo G.dé Mello Leitão

ATO N.O 166

O PREfEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADOí>O PARANA', atendendo ao requerido pelo
ATO N.O.164

O PREFEITO MUNICII? DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DQ..PARANA', atendendo ao requerido pelo
Guarda da Inspetoria Sanitária. ,desta Prefeitura, Sr. Teofi

lo de Oliveira Camargo, confôrme despacho exarél.do na pe

tição n.o 6306 de 4 de outubro corrente, conce9.e ao mesmo
funcionário vinte dias deferias de âcôrdo com a legislação.
em vigor.

Sr. Manlius HelilPereira de Mello, Cartógrafo que serve
na Diretoria de Edificações e Cultura, conforme despacho
exarado na petição n.o 6474' do' corrente ano, concede ao

aludido funcionário 20 (vinte) dias de férias, de acôrdo
com a legislação em vigor e a contar do dia 18.
•
PaláciQ da Prefeitura lYIunicipal de Curitiba, Capital

,do Estado do Jaraná, em 24 de outubro de 1940 ..
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

Palácio da Prefeitura. Munid.pal de Çuritiba, Capital
do Estado do Paraná, em 11 de outubro de. 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello' Leilão

ATO N.o 167
O PREFEITO MUNICIPAL DE. CURITIBA, CAPITAL

ATO N.O 165

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBÂ, CAPITAL

DO EST1\DO DO PARANA' resolve licenciar, a contar de
9 do corrente, o Sr. Dr. Nelson- de Sousa Pinto, Engenheiro

Diretor de Obras e Viação do Departamento de Engenha

ria, de acôrdo com o laudo de inspeção de saude a que o
mesmo se submeteu no Departamento de Saude do Esta

do, e, em êonformidde com o' art. 168 dó Decreto-Lei Fe

deral n.O 1.713 de 28 de outubro de í939.

DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo
Contínuo do Departamento de Fazenda, Sr. José Scuissiat
to, conforme despacho exarado na petição n.o 6648 de 21
de outubro corrente, concede ao mesmo funcionário vinte
diaS de férias' de acôrdo 'com a legislação .em, 'Vigor.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estadó do Paraná, em 25 de outubro de 1940.

(a) Rozaldo G..de Mello Leitão

I
I
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ATO N.O 168

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURIT1BA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', atendeIldoao requerido pelo
1.0 Fiscal do Departamento de Fazenda, Snr. Miguel Baby,
conforme despacho exarado.na"petição n.o 6664 de 21 de
outubro corrente, concede ao mesmo funcionário
dias de férias de acôrdo com a legislação em vigor.

três (3) mêses de licença para tratamento de interesses
erp, prorrogação a .que lh foi concedida por Ato n.o 68 de
7' d,e maio do corrente, aQ.o.

Palácio ,da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de outubro de 1940.

vinte

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

Palácio da Prefeitura ,.Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 26 de outubro de. 1940.

(a) Rozal4o G. de Mello Leitão

I .
11

,"

O PREFEITO 'MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pe
lo Assistente da Diretoria de Obras e Viação, Sr. João

Américo de Oliveira, conforme 'despacho exarado na pe

ATON.O 169
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo
Guarda Fiscal do Departamento de Fazenda, Snr. José Pe
relles, conforme despacho exarado' na petição n.o 6651 de
21 de outubro corrente, concede ao mesmo funcionário
vinte dias de férias de acôrdo com a Legislação em vigor.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 26 de outubro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

ATO N.O 170

ATO N.o 171

"

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

Sr. Delbos Zola Leodoro da Silva, Servente do Departa

mento de Fazenda, cop..forme despachoexârado na petição
n. o 6761 de 29 do corrente, concede ao mesmo funcionário

tição n. o 1995 do corrente ano, concede ao aludido funcio
nário 20 (vint) dias de férias de acôrdo com a legislação
em vigor.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estaao do Paraná, em 4 de novembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

ATO N.O 172

.

O PRElfEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', atendendo áo requerido pela

La Datilógrafa do Departamento de Engenharia, Sra. D.a
Mercedes Mendes Morais, conforme despacho exarado na
petição n.o 6843 de outubro p. findo, concede á aludida
funcionária 20 (vinte) dias de férias, de acôrdo com a. le
gislação em yigor.

Palácio da Prefeltura Municipal de Curitiba, Capital
do :E;stado do Paraná, em 8 de novembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Melo Leitão

--
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i\TOo 173

'O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA,.CAPITA'L
DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pe
lo G1,1arda Fiscal do Departamento de Faznda, Sr. Artur
Chaves do Rego Barros, conforme dspacho exatadona
petição sob n.o 7062- de 12.. do- c9rr:ote, concede ao mesmo

"=" 169 -

tição n.o 6706 do correJlte aná, e tendo em vist.a o laudo

do Departamento de Saude do Estado, concede ao aludido

funcionário sessenta (60) dias de licença para tratamento
de. saude, nos têr:rp.os das disposições legais em vigor.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 18 de novembro de 1940.

funcionário vinte (20) dIas de férias, de acôrdo com a le-

gislação em vigor.

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

-

Palácio da Prefeitura MufiiCipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paral1:á, em 16 de novembro de 19.40.

ATO N.O 176.

(a) Rozaldó G. det.Mello'Leito

O P:R,EFEITO MUNICIPAL DE. CURITIBA, CAPITAL
ATO N;O'174

O PREF;EITO MÚNICIPALDE CURITIBA, CA:PITÃL
DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pe

lo Guarda Fiscal do Departamento qe Fazencia, Sr. Wal
frido Bueno Ferreira, c,on£orme, despacho exarado na pe
tição sob n.o 7035 de 11 do corrente, 'concede ao mesmo
funcionário vinte (20) dias de férias, de acôrdo com a le

DO ESTADO DO PARANA', tendo em vista a comW;lÍc

ção formulada pela Diretoria de Obras e Viação, em oficio

no 37'8; resolve suspender do' seu cargo o Sr. 'Domingos Pe
trelli, Feitor qaLimpeza Pública, por 8 (oito) dias, e a

contar de 8 do mês em curso .
Gabinete do Prefeito MuniCipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 20 de-novembro de 1940.

(a) Rozaldo' G. éle eJlo Leitão

gislação em vigor.

falácio da PrefeitUl:a Mun,iciI?al de Curitiba, Capital

do stado do Paraná, em 16 e novembro de 1940.

ATO N.O 177

(a) Rozaldo G. de .Mello Leitão

"I
I

ATO N.O 175

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

Sr. Armando de 'Oliveira, Guarda Sanitário adido ao Ce

mitério da Agua Verde; êÔflfotme despacho exarado na pe-

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURI'rIBA, CAPITAL
DO ESTADO no PARANA', atendendo ao requerido pelo
Administrador do Depósito de Inflamáveis, S;r. Lauro Ri
beiro de Macedo, conforme despacho exarado na petição

sob n.o 7066 d 12 do' corrente, concede ao mesmo funcio
nário vinte (20) 4ias de férias, de acôrdo com a Legisla
ção em vigor.
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Palácio da Prefeitura Municipal de- Curitiba, Capital
do Estado d? ParâIlá, em 21 de novembro de 1940.

ATO-N.O 180
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo
Sr. Olegário Ayres de Arruda, 2.° Escriturário da Secção
Protocolo e Arquivo da Secretaria da Prefeitura,. conforme
despacho exarado na petição n.o 7342 de novembro 'p. findo,
concede ao mesmo funcionário vinte (20) dias. de férias, de
acôrdo com a legislação em _vig!?r e a contar do dia 4 do

(a) RozaIdo G. de J.\'Ielo Leitão

TO N.O 178

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANN; 'atendendo ao requerido pe
lo Contínuo da Inspetoria de Rendas e Fiscalização, Sr.
Francisco Lopes Vieira, confOrnié despacho exarado na
petição sob n.O 6784 de 29 de outubro último, concede ao
mesmo funcionário vinte (20) diâs'de férias, de acôrdo com

corrente.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capitl

do Estado do Paraná, em 2 de dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

I

a legislação em vigor.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba Capital

do Estado do Paraná, em 21 de novembro de 1940'.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

I

ATO N.o 181

i

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', atoo.dendo ao requerido pelo

Sr. Julio Alves da Conceição, Porteiro desta Prefeitura, e
tendo em vista o laudo dé inspeção médica a que o mesmo
se submeteu no Departamento de Saude do Estado, conce

ATO N.0179
O PREFEITO MUNICIPAL.DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo
Sr. Dr. Henrique Estrella Moreira, Engenheiro Chefe da
Divisão de Edificações da Diretoria de Edificações e Cultu
ra, conforme despacho exarado na petição soh Ii.O 7336 de
novembro p. findo, concede ao mesmo funcionário vinte
(20) dias de férias, de acôrdo com a legislação em vigor.

Palácio da Prefeitura Municipal de'Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, m 2 de dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

de ao aludido funcionário 90. (n<venta) dias de licença pa
ra tratamento de saude, de acôrdo com as disposições legais
em vigor.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 3 de dezembro -de 1,940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

ATO N.o 182

O PREFEITÔ'MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO ,pARANA", atendendo ao requerido pelo

Sr. Frederico Kir,chgassner, 2.° Topógrafo da Diretoria de

.
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Obras e Viação, conforme dspacho exarado na petição sob
n.o6546 de outubro p. findo, concede ao mesmo funcioná.:.
ro vinte (20) dias de férías, de acôrdo com alegislação em

vIgor e a contar desta data.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 6 de dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

Sr. RIcardo BIgatto, Contmuo da DIretoria de Edificações e
Cultura do Departamento de Engenharia, conforme despa
cho exarado na 'petição sob n.° 7245 de novembro p. £indo,
concede ao aludIdo funcionário vinte dias de férias de acôr'

Palácio da Prefeitura' Múnicipal de Curitiba Capital

d Estado do Parná, em, 7 de dezembro de 1940. '
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão
•1

"

'I
,I

"

I

samolin, conforme despacho exarado

na petição n.o 7456

de 2 de dezembro corrente, 'concede ao mesmo funcionário

do Estado do Paraná, em 7 de dezembro de 1940.

O PREFEITO MUNICIPAL DE'CURITIBA, CAPITAL

I

GuardaeFiscaldo DepãttãíIíénto de Fazenda, S. André Bru

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

DO STADO.DO PARAA',atenendo ao requerido pelo

1

O PREFEITO 'MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO D-O PARA'NA', atendendo ao requerido pelo

vinte dias de férias de acôrdo com a legislação em vigor.

ATO N.O 183

do com a legislação em vigor.

ATO N.O 185

ATO N.O 184

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTA:D0 DO PARANA', atendendo ao requerido p'elo

Guarda FIscal do Departamento de Fazenda, Sr. Franci.,co
Grande, .conforme despacho exardo na petição n.o 7450 de
2 de dezembro corrente, concede ao mesmo funcionário vin
te dias de férias de acôrdo com, á legislação em vigor.
Plácio da Prefeitura Municipal de CUritiba Capital
do F;stado do. Parariá, em 7 de dezembro .de 1940.'
(a) ROZaldo G. de Mello Leitão

(a) Rozaldo G. de. Mello Leitão

ATO N.O 186
O PREFEITp MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', atendendo ào requerido pelo
. Fiscal Geral do Departamento de Fazenda, Snr. Flávio Ri
beiro, conforme despacho exarado na petição n.O 7646 de
.10 do corrente, concede ao mesmo funci<;mário vinte (20)
dias de férias, de acôrdo com a legislação em vigor .

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do 'Paraná, em 10 de dezembro de 1940.
( a) Rozaldo G. de Mello Leitão

ATO 'N.o 187
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', tendo em vista o oficio n.o 318
do Juizo de Direito da 1.a Vara Criminal dã Comarca des
ta Capital, datado de 20 do corrente, resolve suspender,
preventivamente, de acôrdo com, o artigo n.o 247 do Regu-

1'-.'
.
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lamento Geral desta Prefeitura, o Sr. Albano Cunha, 2.°
Datilógrafo do Departamento de Engenharia, até solução do
processo a que o mesmo respoJ;le naquela Vara CrimiIlal.

prestados ao Município, e que ha 2 anos vinha exercendo
em comissão o aludido cargo de Secretário, com os mesmos
vencimentos de' 14:400$000.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná,. em ,27 de dezembro- de 1940.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

(a) ltozaldo G. de Mello Leitao

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

"

ATO N.o 188
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo
Sr. José dos Santos, Contínuo do Departamento de Fazenda,

ATO N.O 190

O PREFEITO :MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO' PARANA? de acôrdo com, o decreto n.O
23 de 16 do corrente; resolve aprovéitar no cargo de 2..° Es

em requerimento sob n.O 7027 do corrente ano, e tendo em

criturário (Agente de Estatistica),

vista o laudo de inspeção de saude, a que se submeteu no
Departamento de Saude do Estado" resolve conceder ao allJ

anuais de 7:200$000, o Sr. José Teixeira da Silva, Agente de

dido funcionário 60 (sessenta) dias de licença paa trat
mento de saude, de acôrdo com aI) disposições legais em
vigor.

Palácio da PrefeitJ.lra.Municpal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

com

os

vencimentos

Estatistica, que, percebe os mésmos vencimentos de

.

7:200$000, tendo .até esta data, 4 anos de serviços presta
dos ao Municipio, e que vem exercendo o aludido cargo de
Agente ha 2 anos, 9 mêses e 16 dias.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

(a) Rozaldo G. de lVJello Leitão

.( a) Rozald() G. de Mello Leitão

ATO N.O 189

ATO N.O 191

O PREFEITO MUNIClPAL DE CURITIBA, CAPITAL

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

n.o 23 de 16.â.o corrente, resolve efetivar no cargo de Secretárioda Prefeitura, com os vencimentos anuais de
.

DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n. o 23 de' 16 .do corrente, resolve aproveitar no cargo de Di
retor do Departamento Juridico e Procurador Municipal,

DO ESTADO DO PARANA', de côrdo com o Decreto-Lei
14:400$000, o Sr. Antçmio Gomes, Chefe de Secção da mes

ma Secretaria, onde percebia 9:600$000 anualmente, ten
do, até esta data, 11 anos, 10 mêses e 17 dias de serviços

com os vencimentos de'18:000$000 anuais, o Bacharel Theo
filo Moreira Garcez,ex-Diretor adido ao Departamento Ju
ridico, onde- percebia 14:400$000 anuais, com 16 anos e 8
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mêses de serviço .nesta Prefeitura,e. qúe ha 8 mêses vem
exercendo em comissão o. cargo de Diretor Geral do. Departamento Juridico com os mesmos. vencimehtos dê
.

18:000$000.'

.

PaláCio da Prefeitu.ra Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do ParaI}-á, em 31 de ,dezembro de 1940.

(a) Rozaldo (t fie Mello Leitão
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fe da Divisão' de Viação,. Saneamento e Limpeza "Pública da
mesma Diretoria, .onde percebe 16:200$000 anualmente,
tendQ, até esta data 12 anos, 11 mêses e 13 dias de serviç'os
prestados ao Municipio, e que ha 5, mêses e 14 dias vem
exercendo interinamente o aludido cargo de Diretor, com

os mesmos vencimentos de 18:000$00.0.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do tado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão
ATO N. 192
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

"

DO ESTADO DO PARANA\ 'de acôrdo com o Deêreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resolve efetivar no cargo de Dire
tor Geral do Departamento .de.Engenhari, com os venci
mentos .ánuais de 18:000$000, o Eng. Civil Nelson de 'Sousa
Pinto; Diretor 'de Obras e Viação, que percebe anualmente
os mesmos vencimentos" de 18:000$0.00, e tem. até esta data,
12 anos e 9 mêses de serviços prestados ao.Municipio, e que

ha 2 anos vem exrcendo etn comissão .0' aludido cargo de

Diretor Geral.

Palácio da Prefe,itura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

.

ATO N.O 194

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
.DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo como Decreto n.O
:23..de 16 ao corrente, resolve aproveitar no cargo de Dire:

tt>r do Departamento de Fazenda, com os vencimentos
"anuais de 18:000$000, o Sr. Carlos Antonio de Azevedo, Di
retor de Contabilidade. e Tesouro, que percebe anualmente
os meSmos vencimentos de 18:000$000 e tem, até esta data,
29 anos: 3 lllêses e' 22 dias de serviços prestados ao Munici
pio',.e queha 2 anos vem exercendo em comissão o cargo de
.Diretor Geral do mesmo Departamento.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado 'do Paraná, em 31 de dezembro de 1940 .
(a) Rozàldo G. de Mello Leitão

ATO N.o193
O- PREFEITO MUNICIPAL DE CURITl;BA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Dec:reto-Lei
n.o 23" de 16 do corrente, resólve promover ao cargo de En
genheiro Diretor de Obras e Viação, com os vencimentos

anuais de 18:000$000, o Eng. Civil João Macedo Sousa, Che-

ATO N.O 195


-

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO 'ES'rADO DO PARANA', de acôrdocom o Decreto n.O
.23 docortente mês, .resolve promover ao cargo de Ajudan-
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te de Fiscalização da Inspetoria: de Rendas e Fiscalização do
Geral,

n.O 23 de 16 dó corrente, resolve aproveitar no cargo de AI
moxarife, com os vencimentos anuaIs de 12:000$000, o Sr.
Wilson' Portugal Lobato, Chefe de Secção da Diretoria de

data, 12 anos, 3 mêses' e 16 días de serviço nesta Prefeitura,
e que ha 8 anos, 9 mêses e 3 dias vem: exercendo, as ,referi
das funções de Almoxarife.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do ParaI).á, em 31 de dezerrlbo de 1940.

Departamento de Fazenda, com os venCimentos anuais. de

14:400$00-0, o Sr. Romulino Requiãó, Almoxarife

que percebe nesse cargo 12:000$000 anuais e tem,até esta

Obras e Viação, ficando, assim, o referido funcionário como
titular efetivo do aludido cargo de Almoxarife.

Palácio da- Prefeitura ¥unicipal de Curitiba, Capitál
do Estado do Paraná, errl 31 de dezembo qe 1940.

(a) Rozaldo . de Mello Leitão

(a) Rozaldo G. d Mello Leitão
ATO N.O 198

O PREFEITO MuNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

ATON.c> 196

DO -ESTADO DOPARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resolve aproveitar no cargo de En
genheiro Diretor de Edificações, Cadastro e Patrimônio,
. com os vencimentos anuais de 18:000$000, o Eng.o Civil
.Arnaldo. Isidoro Beckert, Diretor de Edificações e Cultur;l,
onde percebe os mesmos vencimentos e tem, até esta data,

O PREFEITO MUNICIPAL DE" CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo como Decreto-Lei

n.o 23 de 16 do 'corrente,resolvé promover por CWtiguidade

-ao cargo de Chefe de Secção da Diretoriaqe Obras e Viação
do Departamento de- Engenharia,

anuais- de
criturário
tendo' até
prestados

com

os

vencimentos

9:600$000, o Sr. Wilson Portugal Lobato, l.°Es
da mesma Diretoria, onde percebe 8:400$000,
esta data 10 anos, 7 mêses e 28 dias de serviços
a esta Prefeitura, e que ha 7 'anose 13 dias vem

1 ano 7 mêses de serviços prestados ao Municipio.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curtiba, Capital
do Estado do Paraná,. em 31 de dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

exercendo o aludido cargo de 1.0 Escriturário.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capitál
do Estado do Paraná, em 31 de dezmbro de 1940.

ATO N.O 199

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO-ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei

n.° 23 de 16 do corrente, resolve conservar no cargo de As
sistente na Secção de' Expediente e Contrôle da Diretoria de
Obras e Viação do Departamento de Engenharia, com os
vencimentos de, 14:400$000 anuais, o Sr. João Americo de

ATO N.O 197

..

r

O PREFEITO MUNICIPAL "DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', tendo em vista o Decreto-Lei

I

I

I
I'

I.

h

I
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Oliveira, 'que exerçiao msmo çargo' petcebendoos 'mesmos

Negtão que exercia as mesm funções percebendo, . " ...
5:040$000, '€ tem até esta data, 4 anos de serviços prestados

vencimentos de 14:400$000 a,nualmente, e tem, até esta da
ta, 18 anO"s,< a mêses e 19 dias de serviços prestadoS ao Mu

ao Municipio.

nicipio.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

Palácio da Prefeitura MUniCipal de Curitiba, Capital
do Estd,o do Paraná, ,em 31 de dezembro' de 1940.

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

(a) Rozaldo G; de Mello Leitão

ATO N.O 202

ATO N.O 200

O PREFEITO MUNICIPAL DE'CURITIBA CAPÍTAL
.

DO ESTADO DO PARÂNÁ', 4e acôrdo côril o Decr,eto:-Lei

h.o 23 de 16 do corrente, resolve hOmear o Sr. Oswaldo Küss

para exercer, com os vencimentos de 6:600$000 anuais! rO

cargo de 2.° De,senhista da $ecção Técnica da Divisão de

Cadastro da Diretoria de Edificações, Cadastro e Patrimô-'
nio, na fórlpa do disposto na álinea I do art. 14.0 do :Décre

reira de Melló, que exercia as funções de Cartógrafo com os

mesmos venCimentos de 8:400$000, e tem até esta data 11
A

to-Lei Federal n.O 1713 de 28 de outubro de 1939.,

O PREFEITO MUNICIPALDE'CURITIBA;'CâP.ITAL
DO ESTADO 1)0 PARANA', de àcõ:rôô com ó Deci'eto-J-jei
,n.o 23 de 16 do corrente, resolve aproveitar no cargo qe2P

DeseI;J.hjsta. dª Sêcção ,J,'écnicada Divisão de Cªdatro da
Diretoria de Edificações, Cadastro e PalrimQniô, CQ os
vencime:u,tos anuais de 6:600$000, o Sr. AurQel Scheleder
..

L

.

,,'

,

Palácio dá' Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

Palácio da Prefeitura Municipal d C'4l'itiba, Capital

ATO' N.Q ,201

...

anos, 6 meses e 5 dias de serviços prestados ao Municipio.
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

do Estado do Paraná, em 31, de dezembro de 1940.

(a) zl(Jo G. de Mllo itão

,

DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n,o 23 de 16 do. corrente, resolve aproveitar no cargo de 1.0
Desenhista da Secção Técnica da Divisão de Cadastro da
Diretoria de Edificações, Cadastro e Patrimôniô com os
vencimentos anuais de 8:400$000, o Sr. Manlius HehI Pe

o PREFEITO MUNICIPAL, DE CURI'rIBA, CAJ?ITAL

I

. (a) Rozaldo 'G. de Mello Leitão

ATO N.ó 203

O PREFEITO l\1üNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DUPARANA', de acôrdo com ó Deéreto-liei
n.o 23 de 16 do corrente, resolve nomear o Eng.o Civil Ela
to Silva 'para exercer, com os vencimentos de 14:400$000
anuais, o cargo de Engenheiro Ajudante da Secção Técnica

da Divisão de Cadastro da Diretoria de Edificações, Cadas.



I
,

I
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tro e Patrimônio do Departamento de Engenharia, na forma
do disposto na alínea I do art. 14.0 do Decreto-Lei Federal

naalinea I do àrt. 14.0 do Decreto-LeI Federal n.o 1713 de

n.o 1713 de 28 de outubro de 1939.

28 d outubró' de 1939.

Palácio dR Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 19.40.

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.
{a) Rozaldo G. de Mello Leitão

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

AlO N.020G
ATO N.o 204

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

_ O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARA,de acôrdoccom o pecreto-Lei
n. o 23 de 16 do corrente, resolve aproveitar nq cargo de Co
pista da Divisão de Cadastro da Diretoria de Edificações,
Cadastro e Patrimônio, com os vencimentos anuais dé ...

4:800$000, o Sr .Rubens Doria "de Oliveira, que exercia o
cargo de Praticante da mesma Divisão, onde percebia anual
mente 3:600$000, tendo, até esta data, 8.-piêses e 18 dias de

serviços prestados ao Municipio.

-

Palácio da Prefeitura 'Municipal de. Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

:00 ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.b 23 ae 16 do corrente, resolve nomear o Eng.o Civil Raul

Bruel Antonio para exercer, com os vencimentos anuais de
10:800$000, o cargo de .condutor Técnico da Divisão de Ca
dastro da Diretoria de Edificações, Cadastro e Patrimônio,
na forma do disposto na alinea I do art. 14.0 do Decreto-Lei
Federal n.o 1713 de 28 de outubro de 1939.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, eJn 31 de dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão
.



(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

ATO N.O 207
ATO N.o 205

O PREFEITO MUNÍCIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Ler

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto'-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resolve nomear o Sr. Celso Lacer

n.O 23 de 16 do corrente, resolve conservar no cargo de En
genheiro Chefe da Divisão de Cadastro da Diretoria de Edi
ficações, cadastro e Patrimônio, com. os mesmos vencimen

da para exercer, com os vencimentos de 6:000$000 anuais,

tos de 16:200$000 anuais, o Eng.o Civil João Pereira de Ma
cedo, que tem, até -esta data, 6 anos, 1 mês e 3 dias de ser

de Edificações, Cadastro e Patrimônio, na forma dodiJ?posto

viços prestados ao Municipio .

o cargo de Seccionistáda Divisão de Cadastro da Diretoria
•

---===---------------.;;;."""""'='""==._--'-
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Pãlácio da Prefeitur l\1u,Il,icipal de Curitiba, Ca,pital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de dezembr<? de -1940.
(a) ozaldo G. de-Mello Leitão

ATO N.o 210

ATO .N.o .208

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

O PREFEITO MUNICIPAL D CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', .de-acôrdo com o Decreto-Lei
nio 23 de-16 do corrente, ,resolve aproveitar no cargo de

Condutor Técnico da Divisão de Edificações- da Diretoria de.

Edificaç,ões, Cadastro e Patrimônio,

com

os vencimentos

no ESTADO DO PARANí\': de acôrdo com o Decreto-Lei
n.O 23 de 16 do corrente, resolve nomear o Sr. Arides Ger

bel' :paraexercer, com os vencimentos ,alUaisde 6:000$000,
o cargo de Seccionista da, Secção de Viação da Divisão de
Viação, :Saneamento e Limpeza .Públicá da Diretoria de

fuss, que exercia as funções de Fiscal da mesma Divisão,

abrase Viação, na, forma do !disposto na alinea I do art. 14.0
do DecretO'"Lei n.o 1113 de. 18. de outubro de 1939" .

8 mêses e 8 dias de serviços prestados ao Municipio.

'Palácio daPtefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Pa,'raná, em 31 de dezembro de 1940.

anuais de 10:800$000, o Eng.o Civil Augusto Viana :KIingel

,onde percebia anualmente 5:040$000, tendo,r,até esta data,

Palácio da Prefeitura Municipal-de. Curitiba, Capital

(ti) Rozaldo G. de Mello Leitão

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

( a) Rozaido G. de Mello Leitão

ATO N.O 211

O PREFEITO MUNICIPALDE CURITIBA, CAPITAL

ATO N.O ,209

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdocom o Decreto-Lei

Ji.°.23 de 1& do correilte,resolV,'e coIisetv'ar nó Cargo de En•.
geriheiro Chefe da Divisão ,de _Edificações da Diretória de
Edificações, Cadastro e Pattünônnio dó Departamento de

Engenharia, com os mesmos vencimentos de 16:200$00.0
anuais, o Eng.o Civil, Henrique Estrela Moreirá que. tem

até .esta data, 11 anos, 4. mêses e 13_ dias de serviços presta
dos ao Municipio.

DO ESTADO DO P.ARANAí de aCQrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resolve .promover ao cargo de En
genheiro Chefe da Divisão de Viação,_ Saneainento' e Limpe

za Pública da Diretoria de Obras e Viação do Departamen-_

to de Engenharia, com os vencimentos de 16:200$000 anuais
o Eng.o Civil Sadi Sousa que -exercia as funções d'e Engenheiroda mesma Divisão com_ os 'vencimentos de

j •

12:000$000 anuais, tendo, até 'esta data, 4 anos de serviços
prestados ao. Municipio, !e que ha 5

mêses e 14 dias vem

exercendo interinamente o cargo de Engenheiro .Sub-Che.,.
fe da aludida Divisão com os vencifuentos de 14:400$000.
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

Palácio .da Prefeitura Munfcipal de' Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em :31 de dezembro de 1940.

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

(a} Rozaldo G. de Mello Leitão

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

ATO N.O 214

ATO :N.o 212

O PFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', de acÔtdo com o Decreto-Lei

DO ESTADO DO, PARANA', de a<;ôrdo com o Decreto-Lei

n.o 23 de 16 do corrente, resolve promover por antiguidade
ao cargo de Engenheiro Chefe da Divisão de Obras e Pavi

n.o 23 de 16 do corrente, resolve nomear o Sr. Lucio ,Augus

to de Oliveira para exercer o cargo de 2.0 Desenhista da
Secção Técnica da Diretoria de Obras e Viação do Departàmento de Engenharia com OS vencimentos anuais de
.
6:600$000, e em conformidade com o disposto na alinea I

mentação da Diretqria de Obras e Viação do Departamento

de Engenharia, com os vencimentos de 16;00$000 anuais,
o Eng.o Civil Rafael Klier de Assunção, que exercia as fun
ções de Engenhei:ro Sub-Chefe da Divsão de Viação,. Sa

do art. 14.° do Decreto-Lei Federal n.o 1713 de 28 de outu
bro de 1939.

neamento e Limpza Pública da mesma Diretoria, onde per

cebia 14:4,:00$000 anualmente, tendo, até esta data, 6 anqs
e 3 'dias de serviços prestados ao Municipio e que ha 5 mê

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

. do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.
...

-



ses e 14 dias vem exercendo interi,namente o cargo de En,..
genheiro Chefe da aludida Divisão de Viação, Saneamento

.

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

e Limpeza "Pública, com os mesmos vencimentos de , ....
16:200$000.

Palácio da Prefeitura Municipal dé Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de _dezembro de 1940.

ATO N.O 213
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôr.do com o.. Decreto-Lei

(a) Rozaldp G. de Mello Leitão

n.o 23 de .16 dó corrente, resolve conservar no cargo de 2.°
Topógrafo da Divisão de Obras e Pavimentação da Direto
ria de Obras e Viação do Departamento de Engenharia, com
os vencimentos anuais' de 8:400$000, o Sr. Frederico Kirch
gassner que tem, até esta data, 25 anos, 2 mêses e 6 dias de

ATO N.O 215
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITlJ3A, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo COIU o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resolve aproveitar no cargo de 1.°
Desenhista da Secção Técnica da Diretqria .de Obras e Via-

serviçoS prestados ao: .Municipio, e que percebe os mesmos

vencimentos de 8:400$000 anualment.

I
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ção do Departamento de Engenharia, 'com os vencimentos

esta dàta, 22 anos e 1 mês de serviços, dos qúais 12 anos, 2

de 8:400$000 anuais, o Sr. Valentim Maria de Freitas, que
eercia o mesmo cargo percebendo 7:200$000, e tendo, até

mêses e 8 dias foram prestados ao Municipio.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

esta data, 18 anos, 7 mêses e 9 dias de serviços prestados ao
Municipio.

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 ae dezembro de 1940.
( a) Rozaldo G. de Mello Leitão

ATO N.O 18

ATÓ N.o 216

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DÔ ESTADO DO PARA'NA', <le'acÔrdoco o Decreto-Lei

n. ° 23 de' 16 do corrente, resolve aproveitar o motorista ex

n.o 23 de 6 do corrente, resolve aproveitar no cargo de 2.°
Escriturário (Bibliotecário), com os vencÍ1J1ntos anuais de
7:200$000, o Sr. Saul LupionQuadros, que exercia as fun

tranumerário Paulo Pontaram no cargo de Motorista do
Gabinete do Prefeito, com os vencimentos anuaIs de
.
5:040$000, na éonformidade da alinE;!a I do art. 14.° do De

dos ao Municipio.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO'PARA,NA.', de acôrdo com o Decreto-Lei

ções de Bibliotecário com às mesmos vencimentos de ....

7 :200$000, tendo, até esta data, 4 anos' de serviços presta

creto-Lei Federal n.o' 1713' de '28 de outubro de 1939..

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

Paláio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

I

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

,
A',rON.o 217

DO ESTADO DO PARANA', de, acôrdo com o Decreto-Lei
de

Contínuo do Gabinete do Prefeito, com os vencimentos de
4:200$000 anuais, o Sr. Aristides Costa e Silva que exercia
I

"
"

ATO N.O 219
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PANA, de acôrdo com o Decreto-Lei
.n.O 23 de 16 do corrente,resQlve anrQveitar no cargo de 4.°
Escriturário da Bibliotéca Públic, com os vencimentos de

O PREFEITO MUNICIPAL-DE CURITIBA, CAPITAL
n.O 23 de 16 do corrente, resolve aproveitar no cargo

(a) Rozaldó G. 'dé Mello Leitão

5:00$000, o sr. João FerreiraLeite Neto que exercia as funções de Auxiliar da aludida Bibíiotécapercebendo
.
5:040$000, tendo, até esta data, 3 anos, 7 meses e 4 dias de

as mesmas funções no Departamento de Engenharia perce

bendo os mesmos vencimentos de 4:200$000, e tendo, até

serviços prestados ao Municipio .

"

\

l
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ATO N.O 222

.Palácio 'da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei

(a) Rozaldo G. de MeUo Leitão

n.o 23 de 16 do corrente, resolve aproveitar no cargo de 3.°
Escriturario da Agencia de Estatistica, com os vencimentos

de 6:000$000 anuais, o Sr. Dino Gasparin, que exercia identico cargo no Departamento Juridico, percebendo
.
5:040$000, e tendo, até esta data, 4 anos e 7 meses de servi-

ATO N.O 220

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de aéôrdo com o Decreto-Lei

ços prestados ao Municipio.

n.o 23 de 16 do corren,te,resolve aproveitar o extranumerá

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

rio Virgilio Manoel Bini para exercer, c.om os vencimentos
de 4:200$000 anuais, o cargo de Contínuo da Bibliotéca PÚ
blica de acôrdo com a alinea 1 do art. 14.° d.o Decreto-Lei
Federal n.o 1713 de 28 p.e outubro de 1939.
,

.

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de MeUo .Leitão

...

Palácio .da l'pefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná.eIIl 31 de dezembro de 1940.
.

.

ATO N.O .223

.

(a) Rozaldo G. de MeUo Leitão

I

I:
"

.ATO 'N.o 221

O PREFEITO ivIUNICIEAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei

n.o 23 de 16 do corrente, resolve aproveitar no cargo de
Servente da Bibliotéca Pública, com os vencimentos de ...
3:600$000 anuis, o Sr. Arsênio Miski que 'exercia as fun
ções de Porteiro da àludida Bibliotéca percebendo 2:520$000
anualmente ectehdo até esta data, 19 anos' e 26 dias de ser,

,

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resolve çonsetvar no cargo de Ser

vente da. Agncia de statjstica,. com os vencimentos dê ..
3:600$000 anuais o. Sr. Sezinando Ribas, que percebia "
2:400$000, tendo, até esta data, 5 mêses e 27 dias de servi
ços prestad,os ao Municipio.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

.

viços, dos quais 4' anos prestados àó Municipio.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado dó Paràná, em 31 ç!e dezembro de 1940.
.

-

t

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

ATO N.0224

O PREFEITO MUNICIPAL DE ÇURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO 'PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei

n.o 23 de 16 do corrente, resolve conservar no cargo de Con-

-Hl2-
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tínuo do Departamento Jütidiêo, com os mesmos vencimen
tos de 4:200$000 éll1"4-ais, o Sr. Lauro Silva, que tem até esta

Palácio da Prefeitura Munjcipal de Curitiba, Capital
do Estq.do do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.
,

data, 12 anos, 11 mêses e 29 diâs de serviços ,prestados ao

,

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

Municipio.

Paláco da Prefeitura Municipal de Curtiba, Cq.pital

ATO N.O 227

do Estado d9 Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

O PREFEITO MUNICIPAL DE' CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com 'O Decreto-Lei

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

n.o 23 de 16 do corrente, resolve

aproveitar no cargo de

Servente do Departamento de Engenharia, com os venci

mentos de 3:600$000 anuais, o Sr, Waldomiro Mandulaç,
que exercia o mesmo cargo na Secretaria da Prefeitura, on

de percebia 3:360$000, e tem, até esta data, 11 anos e 3 dias
de serviços dos quais 4 anos foram prestados ao Municipio.

Palácio da Prefeitural\iunicipal de Curitiba, Capital
40 ,Esta,do dÇ> :par@á, em 31 de dezpro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitã9

ATO N.O 228

O PREFEITO MUNICIPAL D:g CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO 00 PARANA'; de âcôrdo éóm o Decreto-Lei
n.9 23' de 16 dócórrente, resolve aproveitài" rio cargo de 3.e.>
ÁTO'N.O 226


O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPJTAL
DO ESTADO DO PARANA'j de acôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resolve' aproveitar no cargo de Con
tÍlluo do Departamento de Engenharia, COlI), os mesmos ven

cimentos anuais de 4:20Ó$00Ó, o Sr. João Guilherme Perei
raque 'exercia as funçõ'es de Continuo adido á Diretoria de
Obras 'e Viaçãoj Je têm, até, está data, 5 anos, 2. mêses e 22

dias de serviços .prestados aoMunicipio.

Escriturárió da Diretoria de Obras e Viação do Departamento"de Engenharia, COIll, os mesmos vencimentos de
.

6:000$000

anuais, a Sra. ,Mercedes

Mendes

Morais, que.

exercia as funções de 1. Datilógrafa do Departamento de
Engenharia, e tem, até esta data, 13 anos, 1 mês e 16 dias
de serviços, prestados ao Municipio.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
40 stado do ParaI,lá,'em 31 de dezembro de 194:0.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

- f94-

,

ATON.0229

n. ° 23 de 16 do corrente, resólve promover, por antiguida
de, ao cargo de 1.0 Escriturário da Secço de Expediente e

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

Controle da Diretoria de Obras e Viação do Departamento

DO ESTADO DO PARANA', de aeôrdo com o Decreto-Lei
Continuo da Diretoria de Obras e Viação, com os mesmos

de Engenharia, com os venci:rnentos anuais de 8:400$000, o
Sr. Bento Dias de Gracia, qlle exerci as funções de 2.° Es

vencimentos de 4:200$000 anuais, o Sr. Manoel Ferreira de
Miranda que exercia identica função na: Diretoria 'de. Edifi
cações .e Cultura, e tem, até esta data, 13 anos.'e 2 mêses de

tamento de Fazenda, onde percebia 7:200$000, anualmen
te, e tem, até esta data, 16 anos, 6 mêses e 11 dias de servi

n.° 23 de 16 do corrente, resolve

aproveitar no cargo de

criturário na Inspetoria de Renda e Fiscalização do Depar

ços, dos qqais 12 anos,9 mêses :e 25 dias foram prestados

serviços prestÇldos ao Munic.ipio".

ao JYIu,picipio, e vinha, o aludido funcionário, exercendo ha
5 anos, 5 mêses e 22 dias, o referido cargo de 2.° Escriturário.
..
.

Palácio da Préféitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello .Leitão

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, ,em 3+ de dezembro de 1940.

ATO N.o 230

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPiTAL
DO ESTADO DO PARANA, de 'àcÔrdo, com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resol.ve

aproveitar no cargo de

Chefe de Secção de Expediente e Controle da Diretoria de
Obras e Viação, com os mesmos vencimentos de 9:600$000
anuais o Sr. Manoel Teixeira Machado que eXercia iden

ATO N.O 232

.,0' PREFE;ITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.O 23 de 16 do corrente, resolve aproveitar no cargo de 4.°
Escriturario da Agência de Estatistica, com os vencimentos
de 5:400$000, a Srta. Edith Bandeira Rocha, que exercia,
na mesma Agência, o cargo de 2.a Datilógrafa com os ven
cimentos dé '5:040$000 anualmente, e que tem, até esta da
ta, 2 anos, 9 mêses e ,20. di.as de serviços prestados ao Muni

tico cãrgona Diretoria de Edificações .e -Cu,ltúrÇl, e tem, até

esta data, 20 anos, 7 mêses e.12 dias de serviços prestados
ao Municipio.

Palácio da Preféitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembrõ de 194Ô .
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão
I

,I
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cipio.

ATO-N.O 231

Palácio da Prefeitura Municipal fle Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA?, de acôrdó cóni o Decreto-Lei

(a) lwzaldo G de Mello Leitão

1
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ATO N.o 233

ri.o 23 de 16 do corrente, resôlve prOmover, por antiguida

de, ao cargo de 1.° Amanuense da Secção de Expediente e

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

Controle da Diretoria de Obras e Viação do Departamento

DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resolve aproveitar no cargo de 4:°
Escriturário da Secção de Expediente e Conttofe da Direto

de Engenharia, com os vencimentos anuais de 4:800$000, o

Sr. Edmundo Leinig Saporski, que vem

anos o cargo de Praticante do Almoxarifadó Gerai com os
vencimentós de 3:600$000 anualmente, e tem, até esta data,

ria de Obras é Viação do Departamento de Engenharia, com
os vencimentos anuais de 5:400$000, o Sr. Albano Cunha'
que vinha exercendo o cargo de 2.° Datil6grafo na mesma
Diretoria percebendo 5:040$000 anmilfuente, e que tem, até
esta data, 7 anos, 7 mêses e 17 dias de serviços prestados ao
Municipio.
f

"I

os mesmos 4 anos cie serviços prestados ao Municipio.

.Palácio dã Prefeitura Municipal de Cuiítiba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

('a) Rozaldo G. de Meno Leitão

...

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, . em 31 de dezembro de 19.40.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

ATON.O '236

O PREFEITO'MUNiCipAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei

ATO N.o 234

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

n. o 23 de 16 do corrente, resolve aproveitar o extranume

rário Edgard Thlelen para exercer, com os vencimentos
anuais de 4:800$000, '0 cargo de Copista da Secção Técnica

DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resolve conservar no cargo de Ins
petor de Rendas e Fiscalização do Departamento de Fazen,;

da, com os vencimentos anuais de 16:200$000, o Sr. Alvaro
de Andtade que exercia o mesmo carg9percebendo .....
14:400$000, e tem, até esta data, 28 anos, 10 mêses e 12'dias
de serviços prestadoS ao Municipio.

exercendo ha 4

I'
I

Paláco da Prefitura Municipal de Curitiba" Ca;pital

do Estado. do Paraná, em 31 de q.eze11lpro d 1940.

da Diretoria de Obras e Viação dó Departamento de Enge
nharia, em conformidade com o disposto na alínea I do art.
14,.° do Decre.to-Lei-Federal n.O 1713 de 28 de outubro de
1939.

Palácio da. ,Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

(a) RozaldoG. de Mello Leitã<r
.,

ATON.O 235

O PREFEITO MUNICIPAL DE CmUTIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', deacôrdo com o Decreto-Lei

..

ATO N.O ;J7
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO. DO PARANA', de acôrdo ,com o Decreto..Lei

--,..

--====-=",--------------- ----- -------- ---.-

,
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Felipe de Andrade queexrcia o' mesmo cargo percebendo
8:400$000 anualmente, e tem, até esta data, 8 anos e 9 mê

n.O 23 de 16 do corrente, resolve aproveitar o funcionário.
interino Ezequiel Honorio Vialle, qu vem exercendo ha 7
mêses o cargo de Diretor de Contabilidade e Tesouro do De- c
partamento de Fazenda, com os vencimentos de 18:000$000
para exercer o cargo de Chefe de Contabilidade do mesmo
Departamento com os vencmentos de 16:200$000 anuais,
na fórma.do disposto na alinea I do art. 14.° do Decreto-Lei
Federal n.O 1713 de 28 de outubro de 1939.

,',

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940 .
•

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

Palácio da Prefeiwré;l iMunicipal de CUl'iti1;>a,Capital
do Estado do Pal'aná" em 31 de dezembro de 140.

ATO N.O 24()

O PREFEITO MUNICIPAL DE éURITIBA, CAPITAL

(a) Rozaldo Ui fie l\Iello Leitão

DO ESTADO DO PA,RAN.A', de acôrdo com o Decreto-Lei

n.o 23 de 16 do cor:rente, resolve conservar nó cargo de 2.°

 ....'
"!'

1-'

Escriturário da Secretari,a

AO N.0238

da

Prefeitura,

com os venci

mentos anuais de 7-:'200$000, o Sr. Murilo Costa Pinto, que

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

tem, -até esta atat 2 anos, 4 meses e 20 dias de serviços pres

DOE,STADODO PARANA', de q,côrdocom o Decreto-Lei

tados ao Municipio, ficando o aludido funcionário classifi
cado no Expedientê e Pessoal, de cujos serviços ficará en
carregado, nos termos .do Regulamento que baixou com o

n.o 23 de 16 do corrente, resolve conservar no cq,rgÇ> de Te

soureiro, com os vencilnentosanuais de 14400$OOO,0 Sr.
Olavo Chagas Correia, que percebi, no m.esmo cargo,: ...
13:200$000, e tem, até esta. data 8 anos, 6 mês e, 21 dias de

Decreto n.° 24 de 17 do mês ém curso.
I

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

serviços prestados ao :Ml,lnicpio.

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital'
do Estado doParaná, em 31 de dezembro de 1940.

sesde serviços prestados ao Municipio.

:

I

-

(aJ Rozaldo G. de Mello Leitão

(a) Rozaldo G;de Mello Leitão
ÂTüN.O 241
ATO N.0239
,-

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITJ\L
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resolve transferir para o Serviço
de Expediente e Fessoal da Secretaria da Prefeitura, para

.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Le'

n.O 23 de 16 do c<;>rrente, resolve conservar no cargo de Fiél
do Tesoureiro, com os vencimentos de 9:600$000, o,Sr. Ll,liz


,.


•

IIL-=

'"

igual cgó, com os vencimentos anuais de 5:400$000, o Sr.

\

I,I
I

-

---

---------------.;;;;========"""""-=--=-_.......""""""==='=="'--=."...,,---====-------'-----'--' ,----- -
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Affonso Coelho dos Santos, 4.°

do o aludido funcionário encarregado doS serviços de Pro

Escriturário do Departa-

mento de Fazenda, onde percebia 4:200$000 anuais, e que
até esta data, tem 4 anos de serviços prestados ao MtlIlicipio.

J

t

tocolo, Portaria e Arquivo, nos termos do Regulamento bai
xado cõfil o Decreto n.o 24.de 17 do :r;nês que hoje finda.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
d Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná" em 31" de âezembro de 1940.

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

( a) Rozaldo G.> de "eJJo Leitão

ATO N.o 242

ATO N.'244

O PREFEITO MUNIÇJPALPE CURITIBA, CAPITAL

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, ÇAPITAL
DO ESTA])O DO PARANA',.de acôrdo c'o õ Decreto-Lei

DO ESTADO DO PARANA', de acÔtdo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resolve coilsétVà.r no cargo de Con
tinuo da Secretaria da Prefeitura, com os v-encimentos

n;o 23 de 1.6 do corre,nt resolve conservar no cargo de 2.0
Escriturário do Protocoio, Portaria e Arquivo da Secretaria
da 'prefeitura, com os mesmos vencimentos de 7 :200$000
anuais, o Sr. Abelardo' dos Reis Petra; que, até esta data,

anuais de 4:200$000, o Sr. Moacir Potier, que conta 5 anos,

10 mêses e 12 d,ias de serviços prestados à esta Preteitura.

P_ác.io da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

tem 21 anos, 1.0 me$' e 2 dias

de 'serviços, dos quais 17

anos, 11 meses e 10 dias foram prestados ao Municipio.

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

(a) Rozaldo G. de-Mello Leitão

do Estad? do Paraná, em 31 de. dezembro de 1940.
,

(a) RQzaldo G. d Mello Leitão

ATO N.o 243

O PREFEITO MUNICIPAL DE CuRITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PJ\RANA', d acôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resolve promover, por antiguidade

1

,

ATO N.o 245

O PREFEJTO MUNICIPAL DE CURITIl3A, CAPITAL

ao cargo dê 1.0 Escriturário do .Protocolo, Portaria e Arqui
vo da Secretaria da Prefeitura, com os vencimentos anuais

de 8:400$000, o Sr. Brasília ,Peri Moreira, "que. tem, até esta
data, 16 anos, 8 mêses e 26 dias de serviços dos quais 14
anns, 10 mêses e 17 dias foram prestados ao Municipio e
que, ha 4; anos e 11 meses vemex'ercendo o cargo

de 2.° Escriturário com os vencimentos' 'de 7 :200$000, fican-

-'

I

DO ESTADO DO PA.RANA',de acôrdo com o Decreto-Lei
I,

': Ir
i

n.o 23 de 1,6 do corrente, resolve conservar no cargo de Te
lefonista, passando a servir na Secretaria da Prefeitura, com

os mesmos vencimentos anuais de 5:040$'OOQ, a sra. Rose

mira Pereira da Silva, que contà, ate esta data, 16 anos de
serviços prestados ao Municipio.

-202-
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado' do Paraná, em 31 de 'dezembro de 1940.

ATO N.O 2,48re

I

'f

(a) Rozaldo G. dé Mello Leitãó

I

ATO N.O 246
O PREFEITO MUNICIP-Ab.DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei

O PREFEITO MUNICIPAL DE q'qRITIBA, CAPIT,AL

DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 d 16 do corrente, resolve conservar no cargo dê sero vente do Serviço dê Protocolo, Portaria e A;rqúivo da Secre
taria da Prefeitura, com os vencimento de '3:600$ anuais,
o sr. Alcir Pospissil, que exercia o mesmo cargo :percebendo
3:360$000, e que tem, até esta data, ,3 anos, 3' meses e 27
dias de serviços' prestados ao Municipio.

n.o 23 de 16 do corrente;resolve ónservar no cargo de Por
teiro" no srviço de rotocolo, ,P9:rtara e Arquivo da Secre

Palácio da Prefeitura MuniCipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

taria da Prefeitura, com os :rpes:rp,os vepjml,1tosanuals de

(a) Rozaldo Q., _de_Me!lo Leitão

5:040$000, 9 Sr. Julio Alves CoIlceição, que tem, até sta

data, 7 anos' e '12 dias de serviços pte.stados ao Município.
:

I

Palácio da Prefeitura Muniipl qe Curitiba, Capital

ATO N.O 249

do . Estado do Paraná, em 31 d <Jzembro de' 1940 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

(a) Rozaldo G. ele 15Iello. Leitão

DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo' com o Decreto.,.Lei
n.o 23 de' 16 do corrente, resolve aproveitar no cargo de. ser

vente do Serviço de Protocolo, Portaria e Arquivo da Secre
taria da Prefeitura,. com os vencimentos de 3:600$ o extra
numerario Carlos' Amaro, na forma do' diSposto no n.o 1 do
art. 14.0 do Decreto-Lei Federal nP 1713 de 28 de outubro

ATO N0247

O PREFEito MUNICIPAL DE CUR1TIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, de acôrdo com o Decreto-Lei
n. o 23 de 16 do corrente, resolve conservar no cargo de
guardião, no Serviço de Protocolo,. ,Portaria e Arquivo da
Secretaria da Prefeitura, com os vencimentos de 3:600$000

anuais, o sr. Francisco Azevedo que, exercia as mesmas fun
ções percebendo 2:400$000, .que tem, até esta data, 1 ano, 7.
mêses e 2.0 dias de serviços .prestados ao Municipio.
Palácio dq, prefeitura M-unicipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paran,á, em 31 de dezembro .de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

'

de 1939.

Palácio da Prefeitura- MuniCipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraá, epl 31 de dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão
).

1

I
,

1

ATO N.O 250

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o' Decreto-Lei

-----=======---------""'t-"""==='=======",.-"""""-O;".-==========.-=---....
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n.o 23 de 16 do correp.te, resolve promover, por antiguida

de, ao cargo de 3.° .Elcriturario do

Escriturário da Secção de Divida Ativa do Departamento

Serviço de Protocolo,

Juridico, com os vencimentos anuais de 7:200$000, o Sr.

Portaria e Arquivo da Secretaria da Prefeitura, com os ven
cimentos ap.uais de 6:000$000, a Sra. Djanira Crespo Ro
cha, que rcia as funções de .a Datpógrafa no Departa
mento JuriC4co, percebendo' 5:040$000 aJ1ualmente, e que
tem, áté esta data, 8 anos, e 9 meses. de serviços. prestados

Argeu Loiola Pinho, que tem, até esta dat, 12 anos, 7 me
ses e 13 dias de serviços prestados ao Municipio.

Palácio da Prefeitura lVIunj.cipal de Curitiba, Capital
do Estado do Praná, em 31 de dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

ao MuniCipio f

Palácio da Prefeitura Municipál ele Curitiba, Capital
do Estado do Pa,raná, em 31 de dezembro de 1940.

ATO N.O 253

.(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

.

O PREFEITO MlJNtCIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei

n.O 23 de 16 do corrente, -resolve aproveitar no cargo de 3.°
Escriturário da Divisão da Contabilidade do Departamento

""-

ATO N.o 251
O PREFEITO MUNICIPAL 'DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA' tendo em 'viSta a désistencia
formulada pela funcionária Sra. Djanira Crespo' Rõéha, e
que acompanhou o. oficio.n.o'I95 do Departamento Júridi
co, resolve deixar sem efeito a promoção constante do Ato
n.o 250, desta data, ficando a, aludida funcionária classifica
da no cargo de 4.° Escriturário do mesmo Departamento Ju
ridico, com os vencimentos de -5:400$000.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em ,31 de dezembro de 1940.

(a) ÍWzaldo G. de Mello Leitão
ATO N.O 252

O PREFEITO MUNICIPÃL D CURITIBA, CAPITAL

DO ESTA))O DO PARANA', de acôrdo com o Oecreto-r.éi

n.o 23 de 16 do corrente,' 'resolve conservar no cargo de 2:°

de Fazenda, com os vencimentos de 6:000$000 anuais, a
Srta. Alinha Cunha Braz, que exercia as funções de 3.° Es
criturárIo do Departamento Juridico, percebendo 5:040$000
anualmente,e que tem, até esta data, 2 anos, 9 meses e 20
dias de serviços -prestados ao Município.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.
"I

t

(a) Rozaldo G. de Mello.sLeitão

,

ATO N.O 254
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', tendo em vista a desistencia
formulada pela funcionária Srta. Aline Cunha Braz, que
acompanhou o ofico .n.o 195 do Departamento Juridico, re
solve 'deixar sem efeito o disposto no Ato n.O 253, desta da

ta, aproveitando aaIudida: funcioária no cargo de 4.° Es-

- ri

'- 207-

-..,. 206 -

e tendo, até esta .data, 5 anos, 6 meses e 20 dias de serviços

ciurário. da Secção de Divida Ativa do Departamento Ju
ndlco, com os vencimentos de 5:400$000 anuais.

PaláciC? da Prefeitura lVIunicipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

prestados ao Municipio.
, [

I

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em '31 de dezembro de 1940.

(a) Rozaldo G.. de Mello Leitão

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

ATO N.0257

ATO--N;O 255

O PREFEITO MUNICIP DE, CURITIBA, CAPITAL
DÓ ESTADO DO PARANA:, de acôrdo com o Decreto-Lei
n.() 23 de 16 do corrente, resolv aproveitar o Eng.o Civil
Nestor Nivaldo Dittrich, que exerCia interinamente as fun

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESrADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resolve promover, por antiguida
de, ao cargo de 3.° Escriturê1rio do Serviço de .Protocolo'

ções de Engenheiro da Divisão de Viação, Saneamento e
Limpeza Pública, com os vencimentos de 12:000$000, par
exercer o cargo de EIlgenheiro Ajudante. da Divisão de
Obras e Pavimen,taço da Diretoria de Obras e Viação do

Portaria e Arquivo da Secretaria da Prefeitura com os vn
cimentos anuais de 6:000$000, a Srta. Maria ienita Franco

Teigão, que exercia o cargo de 2.a DatilógràÍa da mesm{Se

cretaria, pez;cebendo 5:040$000 anualmente, e tendo, até

Departamento ,de Engenharia, com os vencimentos de ...

esta data, 4 anos de serviços prestados ao Municipio. .

14:400$00Q anuais, observado o dísposto na alinea I do art.
14.° do Decreto-Leí Federal n.o1713 de 28 de ,outubro de

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba Capital

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940'.

1939.

Ca) Rozaldo G. de Mello Leitão

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940 .

.
.1

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

ATO N.ô 256
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL

DO ESTO DOPARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei

n:O 23 de 16 do corrente, resolve aproveitar no cargo de 4.0
Escriturário da Secção de Divida Ativa do Departamento
Juridico, com os vencimentos de 5:400$000 anuais, o Sr.
Nelson. da 'CU'nha Gomes, que exercia cargo identico no De
partamento de Fazenda,. percebendo 4:200$000 anualmente,

ArrO N.o 258

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrôo com o Decreto-Lei
n:o 23.de 16 doéorrente, resolve conservar no' cargo de Fei
tor Geral da Divisão de Obras e Pavimentação da Diretoria
de Obras e Viação, com os mesII).QS vencimentos' anuais de

"'i'

f

-208-

- 209-

Palácio da Prefeitua Municipal de Curitiba, Capital

8:400$000, o Sr. Angelo Gottàrdi, 'que tem, até esta data, 28

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1'940.

anos e 3 mêses de serviços prestados aõ Municipio.

Pálácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estadô do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

(a) Rozãldo G. de Mello Leitã<)

ATO N.O 261

O 'PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n}> 23 de 16 do corrente, resolve conservar no cargo de 2.°.

ATO N.O 259
O PREFEITO MUNICIPAL D CURITIBA, CAPTAL

Feitor da Divisão ,de Obras e Pavimentação da Diretoria de

DO ESTADO DOPARANA', de.acôrdo com o Decreto-Lei
n.O ,23 de 16 do corrénte, resolve conservar no cargo de 1.0
Feitor da Divisão de Obras e Pavimentação da D4"etoria de

Opras e Viação, .com os mesmos vencimentos de 6:000$000
anuais, o sr. João Sezileski, q'ue tem, até esta data, 7 anos e
2 dias de serviços prestados ao_Municipio.

Obras e Viaç,ão do Departamento de Engenharia, com os
mesmos vencimentos de 7:200$000 anuais, o Sr. Vitor ':se

Palácio da Prefeitura MUhicipal de Curitiba, Capital
 do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

nato, que tem, até esta data, 28 anos e 3 meses de serviços
dos quais 21 anos e 5' mêses prestadósao Municipio.

(a) Rozaldo G:. de Mello Leitão

,Palácio da I'refeitura Municipal de Curitiba, çapita1

do Estado do Paraná, em .31 de dezembro qe 1940.
(a) Rozaldo G:de Mello Leitão

ATO N.O 262

- O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO-PARANÁ', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resolve aproveitar no cargo de Mo

ATON. 260
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPIT,AL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.O 23 de.16 do corrente, resolve cbhservar no cargo de 1.0
'Feitor da Divisão de Obras e 'Pavimentação dá Diretoria de
Obras é Viação do Departamento de Engenhariâ, com os

mesmos' vencimentos de 7:200$000 anuais, o 'Sr. Antonio
Brandalize, qu tem, até esta data, 7 anos e 12 dias de ser
viços prestados ao Münicipio'.

I

1
•



torista da Divisão de Obras e Pavimentação dá Diretoria de
Obras e Viação, com os vencimentos de 5:040$000 anuais, o
motorista extrãnumerário Henrique' Simó da Costa, obser
vado o disposto na alínea I do art. 14.0 do Decreto-Lei Fe
deral n.O 1713 de 28 de outubro de 1939 .

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão
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ATO N.O 263
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARAA', de .acôrdo coro. o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resolve aproveitar o extranumerá
rio Bento José da Luz para ex:ercer, com os vencimentos de

,I

n..o 23 de 16 do corrente, resolve aproveitar o motorista ex-'
tranumerarÍo João Bordignon no cargo de Motorista da Di

visão de Viação, Saneamento e Limpeza Pública da Direto

ria de Obras e Viação, do Departamento de Engenharia,
com os vencimentos de 5:040$000 anuais, na forma do dis
posto 'na alinea I do art. 14.0 do Decreto-Lei Federaln.c ..
1713 de 28 de outubro de 1939.

3:600$000 anuais, o cargo de Servente da Divisão de Obras

e Viação do Departamento de Eng-enharia, na fórma do dis
posto na alinea I do art. 14.0 -do Decreto-Lei Federal n.o "
1713 de 28 de outubro de 1939.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

Palácio da Prefeitura MUnicipal de Curitiba, Capitál

.( a) Rozaldo G. de Mello Leitão

do 'Estado do Paraná! em 31 de dezembro dé 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leito

ATO N.O 266

<,; O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

ATO N.O 21:

DO.ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei

O PREFEITO MUNICIPAL D CU;RITI,BA, CAPITAL

n. o 23 .de 16 do corrente, resolve aproveitar no cargo de
-Continuo da DivisãO' de Viação, Saneamento e Limpeza PÚ

DO ESTADO DO PÀRÀNA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente resolve nomear o Sr. João Cardoso

blica da Diretoria de Obras e Viação do Departamento de
Engenharia, com os mesmos vencimentos de 4:200$000
anuais, <> Sr. José dos Santos que exercia cargo identico' no
Departamento de Fazenda e tem, até esta data, 32 anos, 10
mêses le 17 dias .de serviçoi?, dos quais 12 anos, 2 mêses e 26

para eercer o cargo de Servente da Divisão de Obras e Pa

vimentação da Diretoria de 'Obras e Viação do Departamen

to de Engenhpria, com os vencimentos de 3:600$000 anuais,
na. forma do disposto na alínea. I do art. 14.0 do Decrto-Lei

FederaÍ n.o 1713 de 28 de outubro de 1939.

PaÍácio d,a Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado d.o Paraná, em 31 de dezembro de 1940.
(a) RozaldoG. de Mello Leitão

ATO N,.o 265

O PREFEITO MúNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO-ESTADO DO PARANA',de acôrdo com o Decreto-Lei

, l
,

dias foram prestados ao Municipio.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

j

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

ATO N.O 267

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei

--------=-""--------------"_,-===-'--,,-',1'---",-=.
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n.O 23 de 16 do corrente, resolve aproveitar no cargo de
Servente da Divisão de Viação, Saneamento e Limpeza .PÚ,..

retoria de Ooras e Viação do Departamento de Engenharia,
com ós mesmos vencimentos de 7:200$000 anuais, o Sr. Jo

blica dá Diretoria de Obras e Viação do Departamento de
Engenharia, com.os vencimentos de 3:600$000 anuais, o ex
tranumerário Pedro Sirilplicio Moreira .Filho, 'na forma do

sé Olinto dos Santos, que tem, até esta data, 14 anos e 7 mê
ses..de serviços prestados ao Municipio.

disposto na alinea I do Art. 14.° do Decreto-Lei Federal n.o
1713 de 28 de outubro de 1939.

Palácio dá Preféitura Muiliêipal de CUritiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.
.( a) Rozaldo G. de.Mello Leitão

Palácio da Prefeitura Muniçipal de Curitiba, ,Capital
do Estado dó Paraná, em 31 de dezembro ,de 1940.
(a) 'Rozaldo G. de Mello Leitão

ATO N.O 270

ATON.026.8
O PREFEITO MUNICIPAL DE 'CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', d'e acôrdo: C()llJ. ti Decreto.,;L'Eí"

O PREFEITO.MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 d 16 do corrente, resolve conservar no cargo de 1.0
Feitor daSo de SaIleamento e Limpeza Pública, da Di
retoria de Obras e Viaç&o"Çlo DepartaIIlento de Engenharia,

Oliveira Werneck, para exercer o cargo de' Sêrvente da Seê
ção de Viação da Diretoria de Obras e Viação do Departa

mingos PetreIli, que tem, até esta data, 2 anos, 11 mêses e
8 diás de serviços prestados ao Municipio.

mentode Engenharia, com os vencimentos de 3:600$000
anuais; na forma do disposto na alinea I do art..14.0 do De,..
creto-Lei Federal n.o 1713 de 28 de outubro de 1939-.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

com os mesmós vencimentos de 7 :200$000 anuais, o Sr. Do

n.o 23 ,de 16 do corrente, resolve nomear o Sr. Adilson de

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

Palácio da Prefeitura Municipál de Cúritiõa, 'Capital

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

'I

ATON.O 271

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão
I

ATQ N, 269
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de àcôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do'corrente, resolve conservar no cargo de 1.0

Feitor da Secção de Saeamento e Limpeza Pública da Di-

I

jr.

,

O PREFE1TOMuNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
-DO ESTADO DO PARAN'A, de acôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resolve aproveitar no cargo de 2.°

Feitor .d!l Secção de Saneamento e Limpesa Pública da Di
retoria de Obras e Viação, dó Departamento de Engenharia,
com os mesmos vencimentos de 6:000$000 anuais, o Sr. Er
nesto Tiradentes de Sousa, que exercia as funções de Auxi-

=214.....,
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liar da mesma Secção, e tem, até esta data, 24.anos, 3 mêses
e 21 dias de serviços, dos quais 13 anos e 14 dias foram pres
tacl0s ao Municipio.
Palácio da Prefeitúra Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

ATO N.o 274
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resolve copservar no cargo de Sub

Contador da Divisão de Contabilidade do Departamento de

Fazenda, com os vencimentos de 9:600$000 anuais, o Sr.
Teodomiro 'Furtádo, que exercia o mesmo cargo percebendo
7 :200$000 anualmente, e tem, até esta data, 2 anos, 9 mêses

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

e 20 dias de serviços prestados ao Municipio

ATO ,NP .272
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resolve conservar no cargo de Con
tinuo do Departamento de Fazenda, com os mesmos venci

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

mentos de 4:200$000 anuais, o Sr. José ScuiSsiattó, qúe tem,
até esta data, 8 anos de serviços prestados ao Muíücipio.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

ATO N.O 275
\

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resolve conservar no cargo de 4.°
Esc:r:iturário da Divisão qe Contabilidade do .Departamento

de Fazenda, -com os vncimentos de 5:40Q$000 anuais, o:Sr.

ATO'N.O 273
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei

n.o 23 de 16 do corrente, res01ve conservar no cargo de Con
tador da Divisão de Contabilidad.e d,o Departamento de Fa

zenda, com qs vencimentos de 12:000$000 anuais, o Sr Be-.
nedito da .Costa Coelho, que exercia o mesmo cargo perce

bendo 10:800$000, e tem, até esta data, 9 artos, 1 mês e 28

José Matuchesk! Junior que exercia o mesmo cargo perce

bendo 4:200$000 anualmente, e tem, até esta data, 10 mê
ses e 28 dias de serviços prestados ao Municipio.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello, Leitão

dias de serviços prestados ao Mumcipio.,

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitibà, Capital

do Estado do Paraná, .m 31 de dezembro de 194().

(a) Rozaldo G. de MelloLeitão

.

ATO N.O 276

O PREFEITOMUNICIPAL DE CURITIBA, CAPTAL

DO ESTADO DO PANA', de acôrdó com o Decreto-Lei
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Departamento com os vencimentos de 4.:200$000,

n.o 23 de 16 do corrente, resolve conservar no cargo de Che
fe d Secção da Secção de Receita do Departamento de Fa
",

I

!
I

I
I

I

tendo,

até esta data, 8 anos de serviços. prestados ao Municipio.

zenda, com os mesmos vencimentos de 9:600$OOOáliuais, o
Sr. Evaldo Weigert que tem, até esta data, 9 anos, 11 mêses

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 .de dezembro de 1940.

e 3 dias de serviços prestados ao Municipio.

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

•

Palácio da. Prefeitura :wrunicipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de deembro de 1940.

(a) Rozáldo G. de Mello Leitão

ATO N.O 279

O PREFEITO MUNICIPAL D"E CURI';I'IBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANÁ', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resolve conservar no cargo de 4.°

ATO N.O 277

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

Escriturário' da Secção de Receita do I;>epgrtamento de Fa

DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei

zenda com os vencimentos de 5:400$000 anuais, o Sr. Raul
Kormann, que xercia o 'mesmo cargo percebendo ... • ...
4:200$000 anuaIinente,e tem, até esta data, 13 anos e 9

n.O 23 de 16 do corrente, resolve consrvar no cargo de 2.°

,

Escriturário da Secção. de Receita do Departamento de Fa
z.enda, com os vencimentos de 7:2QO$OOO anuais, o Sr.. João

.

mêses de serviços pr.estadds .ao MunicipiQ.

Correia de Souza Pinto, que tem, até esta datâ,5 anos .de

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

serviços prestados ao Municipio.

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

() Rozaldo G; de Mello Leitão

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão
ATO N.o 280

AlO N.O 278

O PREFEITO MUNIéIPAL DE CURITlaA, CITAL
DO ESTADO DO PARANA',de acôrdo com o Decreto-Lei

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO. DO PARANA', de ac8rdo com o Decreto-Lei

n.o 23 de 16 do corrente, resolve 'promover, por antiguidade,
ao cargo de 3.° Escriturário da Inspetoria de Rendas e Fis
calização do Departamento de Fazenda, com os vencimen

tos anuais de 6:000$000, o Sr. Euclides Vieira Alves, que ha

4 anos vem exercendo o càrgo de 4.° Escriturário doniesmo

1

n.o 23 de 16 do corrente, resolve conservar no cargo de 4.°
Escriturário da Secção de Receita do Departamento de Fa

zenda, çom os vencimentos de 5:400$000 anua.is, o Sr.. José
Tadeu Pietruza, que exercia o mesmo cargo percébendo ..
4:200$000 anualménte, e tem, até esta data, 4 anos, 9 mêses
e 16 dias de serviços prestados ao Municipío .
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ATO N.O 283

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capitat
do Estado do Paraná, em 31 de de:z;embro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

•

,

ATO N.O 281

O PREFEITO MUICIPAL-DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do.corrente, resolve aproveitar no cargo de 2.°

Escriturário da Inspetoria de Ren.das e Fiscalização do De. partamento de Fazenda, com os mesmos vencimentos de "

7:200$000 anuais, o Sr. Durval Fança, que tem, até esta
data, 12 anos, 10 mêses e 24 (lias de serviços, dós quais 8
anos; 2 mêses e 10 dias foram. prestados ao Municipio.
Palácio da Prefeitura M:1.l,nt.ipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em. 31 de dezembro de 1940.
(a) Rozaldo ,G. ,de Mello Litão

ATO N.O 282

O PREFEITO MUNICIPAL D CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANAj de acôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resolve conservar no cargo de Con
tinuo da Inspetoria de Rendas' e Fiscalização do Departa
mento de Fazenda, com os mesmos vencimentos de .....

4:200$000 anuais, o Sr. Francisco Lopes Vieira, que tem,

até esta data, 34 anos, 8 mêses e 29 dias -de serviços, dos
quais 28 anQs, 8 mêses e 29 dias foram prestados ao Muni

.-}

I

I

I

1

O PREFEITO MUN!CIPAL D CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO pARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei

n.o 23 de 16 do corrente, resolve nomear o' Sr. Ary Borges
do Canto para exercer, com os vencimentos de 3:600$000

anuais, o cargo de Servente da Inspetoria de Rendas e Fis
caliiação do Departamento de Fazenda, na fôrma do dis
posto na alinea I do art. 14.° do Decreto-Lei Federal n.O ..
1713 de 28 de outubro de 1939.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31ãedezembro de 1940 .
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

ATO N.O 284

O PREFEITO MUNICIPAL DE, CURITIBA, CAPITAL
. DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo éom o Decreto-Lei

n. ° 23 de 16 do corrente, resolve aproveitar no cargo de Ser
vente da Inspetoria de Rendas e Fiscalização do Departa

mento de Fazenda, com os vencimentos de 3:600$000 'anuais
o extranumerário Demetrio :e:randaHze, :na :(érm.a, do dis. posto na alinea I dQ art. 14.° do Decreto-:Lei Federal n.o ..

1713 de 28 de outubro de 1939.

Palácio da PrefeÍtura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de .Mello Leitão

cipio.

Palácio da Prefeitwra Muni.cipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.
(a) Rozal9 q. de J.\'1eJJo Leio

ATO N.O 285

O PREFEITO MUNICIPAL DE. CURITIBA, CAPIT,AL

DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei

=- 220 ......
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n.o 23 de 16 do corrente, rolve conservar no cargo de Fis

12:000$000 anuais, o Sr. Flavio Ribeiro, que tem, até est,a
data, 9 anos, 1 mês. e 5 dias de erviços prestados ao Mum-

cal Geral da Inspetoria de Rend,as e Fscalização do Depar
tamento de Fazenda, com os memQs vencimentos de ....

12:000$000 anuais, o. Sr. Clodoaldo Macedp Portugal, que
tem, até esta data, 19 ános e 25 dj,as de se;rviços prestados

ao Municipio.

Palácio da ,Prefeitura Municipal' de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

ATO N.O 286
O PREFEITO MUNICIPALDE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', de,acôrdo com o Decreto-Lei
n. ° 23 de 16 do corrente, resolve conservar no cargo de Fis
cal Geral da Inspetoria de Rendas.e Fiscalização do Depar
tamento de Fazenda, com os, mesmos vencimentos d'e ...

12:000$000 anuais, o' Sr. Alvaro Luiz Picheth, que tem até
esta data, 30 anos, 11 mêses e 22 'dias de serviçps, dos quais

i

j

cipio.

.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, CapItal

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

ATO N.O 288

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARA:N"A', de acôrdo COm o Decreto-Lei

n.o 23 de 16 do' corrente; resolve cOQServar no cargo de .o

Fiscal da Inspetoria de Rendas e Fiscalização do Departamento de Fazenda com os meSmos vencimentos de
.

9:600$000 anuais,  Sr. Miguel l3abi, que tem, até esta. aa,

30 anos, 1 n;t.ês e20 dias de seryiços prestados ao MumclplO.

Palácio da Erefeitura Municipal e Curitiba, Capital
do Estado do Paná, em 3i de dezehro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mell Leitão

13 anos, 11 mêses, e 27 dias foram prestados aõ Municipio.

Palácio da Prefeitüra Municipal de CUl,'tiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

ATO N.O 287
O PREFEITO MUNICIPALTIE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA'j de acôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resolve conservar no.cargo de Fis

cal Geral da Inspetoria de Rendas e Fiscalização do Depar
tamento.de Fazenda, com -o's :mesmos, vencimentos de ....

ATO N.o 289

O' PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
íi.o 23 de 16 dã corrente, resolve conservar no cargo de 1.0
Fiscal da Inspetoria de Rendas e Fiscalização do Departamento de Fazenda, com OS mesmos vencimeJltos de

.

9:600$000 anuais, o Sr. João Aguida, que tem, até esta. aa,

18 anos, 4 mêses e 8 dias de serviços prestados ao MumclplO.

Palácio da Prefeitura 'Muiiiêipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.
(á) Rozaldo G. de Mello Leitão
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n.o 23 de 16 do 'corrente, resolve aproveitar no cargo de Me
dico Chefe da Inspetoria: Sanitaria da Inspetoria de' Rendas

ATO N.O 290

O PREFEITd MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITÁL

e Fiscalização do Departamento de Fazenda, com os' venci

DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resolve aproveitar o motorista ex

mentos anuais de 10:800$000, o Dr. Adalberto Scherer So

brinho,que exercia: as funções de Inspetor Médico da mes

tranumerário José Cruz para exercer, com os vencimentos

de 5:040$000 anuais, o cargo- de Motorista da Inspetoria de
Rendas e Fiscalização do Departamento de Fazenda na fór

ma do disposto na alinea I do art. 14.° do Decreto-Li Fede
ral.n.o 1713, de 28 de outuBro de 1939.

ma Inspetoria percebendo 9:600$000 anualmente, e que
tem, até esta data, 2 anos, 11 -mêses e 16 dias de serviços

I

prestados ao Municipio.

1

Palácio da Prefeitura Municipâl dê Curitiba, Capital

do Estado do Pará, em 31 de dezembro de 1940.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dez;embro de 1940.

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão,
ATO N.O 293,

ATO N;Q 291

I
,

I
I

II
"
I

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CA-PITAL
D ESTADO D ARANA"; de àcôrdo com o Decreto-Lei

'Ü PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com 'o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resolve aproveitar no cargo de Me

5:00$000 anuais, a fMma do disposto na alinea I do art.

Rendas e Fiscalização do Departamento- de Fazenda, com os
mesmosvencim-entos de 9':600$000 anuais, o Dr. Antonio
Carlos de Araujo Moritz, que exercia a mesma função no
,Matadouro Municipal, e tem, até esta- data-, 5 anos,- 1;0 'mêses .

dico Veterinarlo da Inspetoria Sanitáría: da Inspetoria de

n. 23 de 16 do corrente, resolve' aproveitar o motorista ex
tranumerári Davino T,ei:x:eira .de Faria para exercer o car
go de MotorIsta da Inspetoria £le Rendas e Fiscalização do
Departamento de Fazenda, com os vencimentos de
.
14.

e 7 dias de serviços prestaos ao Municipio.

do Decreto-LeI Federal n.O 1713. de .28 de outubro de

1939,

Palácio da Prfeitura Municipal de Cqritiba, Capital

"'1

Palácio da Prefeitura Mu,rlicipl de. Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro.de 1940.

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão


I

ATO N.O 292

.

O PREFEITO MUN,ICIPAL DE CURIT1BA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdó com o Decreto-Lei

I

ATO N.O .29.4.

..

O PREFEITO MUNICIPAL DECURI-TIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo cOm o Decreto-Lei
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n.O 23 de 16 do corrente, resolve aproveitar no cargo de Me
dico Veterinario da, Inspetoria Sanitária da IJ;1spetoria de

Rendas € Fiscalização do Departamento de Faenda, com os
mesmos vencimentos de 9:600$000' anuais, o Dr. Leonidas

I
I

!

Vicente de Castro, que exercia a mesma função no Mata:
douro Municipal, e tem, até ,esta data, 4 anos e 11 mêses de
serviços prestados ao Municipiõ.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de dzebrode 1940 .

(a) Rozaldo 'G. de' Mello: Leitão

ATO N.o 295

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ÉSTADQ. DO PARANA', de âêôrdõ éomo Decreto-Lei
n.O 23 de 16 do corrente, resolve ã"ptãveitar n.o Cé\rgo de Ve
terinario Auxiliar"da Inspetoria Sanitária dª, Insptoria d

Rendas e ,Fiscalização do Departamento de Fazenda, çom os

mesmos vencimentos de 8:400$000a.nuais, o Dr. João Car
los de Souza Castro, que tem, até esta data, 4 anos de er
viços prestados ao Municipio.

Palácio da Prefeitura Municipàl de Cüitiba, Capital
do Estado do }>araná, em 31 dé dezembro de 1940.'

;;;;

-
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petoria Sanitária da Inspetoria de Rendas e Fiscalização do
Departamento de Fazenda, cornos vencimentos anuais de
3:600$000, na fórma do disposto na alínea. I do art. 14.° do
Decreto-Lei: Federal n.o 1713 de 28 de outubro de 1939.
Palácio da Prereitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940 ..

1

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

ATO N.O 297

ÓPREfEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente; reso1v, aproveitar no cargo de 4.°

Escriturário da Agência Distrital de Tamandaré, com os
vencimentos de 5:400$000' anuais, o Sr. Hermenegildo de
Lara, que exercia funções de Auxiliar da mes?Jla Agência

percebendo 4:200$000 anualmente, e que tem, até esta da
ta, 2 anos de serviços prestados ao Mririicipio.
Palácio da Prereitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

(a) RozaIdo G; de, 'M'elIo uitão
ATO N.O 298

ATQ 1'll..? 296
O PREFEITO MUNICIPAJ;.. .D CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei

n.o '2'3 de 16 do corrente, resôlve ãproveitar o extranumerá

rio Theofilo Luiz dos Sàntos nó 'cargo, de. 'Servente da Ins)

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESr;rj\DO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.o ,23 de 1.6 do corrente, resolve aproveitar no cargo de 4.°

Escrituráriq da Agência Distrital de Colombo, com os ven
cimentos de 5:400$000 anuais, o Sr. Antonio Puppi, que
exercia as funções de ,Auxiliar da mesma Agência perceben-

-226,-
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do 4:200$000 anualmente, e tem,. até esta data,. 2 anos de

ATO N.0301

serviços prestados ao Municipio.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, - Capital

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

ATO N.O 299
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', de.acôrdo com o Decreto-Lei

I



n.o 23 de 16 do corrente, resolve conservar no cargo de Ser
vente da Agência Distrital de Colombo, côm os vencimentos

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

(a) ozaldo .H. de Mello Leitão

ATO N.O 302

O PREF'EITOMUNCIPAL DE CURITÍBA, CAPITAL

ATO N.O 300

DO-ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.o .23 de 16 do corrente, ;resolve conservar ,no cargo de

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, Ci\PITAL

Guarda Linhas da Secço de Fiscalização de Contratos e de

DO ESTADO DO PARANA', d acôrdo com o Decreto-Lei
n.O ,23 de 16 do corrente, resolve aproveitar o extranumerá
rio Randolfo Siqueira para exercer, com os vencimentos de

Concessões da Diretoria de Obras e Viaçãó, com os venci
mentos anua,is de 3:600$000, o Sr. Domingos Barberi, que
exercia o mesmo cargo percebendo 3:360$000 anualmente,
e que tem, até êstà data, 4 anos, 2 meses e 4 dias de servi

3:600$000 anuah:;,. o cargo de Servente da Agência Distrital

(a) Rozaldo G. dé Mello Leitão

J

.

Palácio da Prefeitura Municipal de Cu,ritiba, Capital

data, 2 anos de serVIços prtstados ao Municipio.
.
Palácio da. Prefeitura lVIunidpal de Curitiba, Capital
do Estadó do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

Palácio da Prefeitura Municipàl de Curitiba, Capital
do Estado do ParaDá, eIll".31 de dezembro de 1940.
.

pio.

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

as mesmas funções ercebldo 2:160$000, e tem, até esta

do Decreto-Lei Federal n.o 1713 de 28 de outubro de 1939.

que exercia o mesmo cargo percebendo 3:360$000 anual-'
mente, e tem, até esta data, 7 anos, 1 mês e 27 dias de ser
viços, dds quaIs 6 anos e 3 dias foram prestados ao Munici,

de 3:600$000 anuais, o Sr. Domingos Laiarottó, que exerCia

de Tamandaré, na fórma do -disposto naalinea. I dó átt 14.0

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
no ESTADO DO PARAA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.ó23 de 16 dó corrente, resolve conservar no cargo de
Guarda Linhas da Secção de Fiscalizaçao de Contratos e
de Concessões da Oiretoria de Obras e Viação, com os ven
cimentos anuais de 3:600$000, o Sr. Albano Casagrande,

J
I

ços prestados ao Municipio ..

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.
(a) Rózaldo G. de Mello Leitão

.1
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ATO N.o:J"03

O PREFEITO MUNICIPAL. DE, CURITIBA CAPITAL
.

".

-.-

-.

.-

"

,

DO ESTADO DO PARANA', de açôrdo com o Decreto-Lei
n.° 23 de 16 elo corrente, rel:?oIv aproveitar no cargo de
Guarda Linhas da Secção' de Fiscalização de J Contra<;>s 
Concessões da Dirtoria de Obr . Viação, com os, veJ.lci
meIltos de 3:600$000 anuais, o Sr. Delbos ZoIa Leodoro da
ilVfl, que exercia o çargo Çle. Servete do Departamentod
Fazenda percebendo 3:360$,000 anualJl1.ente, e que tem, até
esta .data, 4 anos dsexvlços prestados, ao Municipio..
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.
•

I

.l

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de .dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

ATO N.O 306
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO 'DO PARANA', de acôrdo c'om ó Decreto-Lei
n:o 23 de 16 do corrente, resolve conservar no cargo de

ATO N.o 304

Guardião do Cemitério Municipal, com os mesmos venci,;,
mentos de 4:200$000 anuais, 6 Sr. João de Deus Vidal, que
tem, até estp. !fa,t,a, !lI anos, 4 mêses e 26 dias de serviços
prestados. ao' Ml,lpicipio. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA" CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', de acôlldo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resolve nomear o Sr. Reynaldo Pe
droso para exercer, com os vencimentos de 3:600$OQO anuais

Palácio da Prefeitl,lra l\1,u,I?,cipal de Çritiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

o cargo de Servente dá Secção de Fiscalização de Contratos
e de Concessões da Diretoria de Obras e 'Viação, na formá
do disposto na alinea I do art. 14.0 do Decretó-Lei Federá!
.

.

.

Palácio da Prefeitura Mu;ni.dpal. de Guritibª, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940!
(a) Rozaldo G. de MeUo' Leitão
,

I .

mentos. d 4:2QO$000 anuais, o Sr. Avelino Pereira da Sil
va, que tem, até esta data, 10 anos, 11 mêses e 28 dias de
serviços prestados ao Municipio.

(a) R9zaldo G. de Mello ,Leitão

n.O 1713 de 28 de outubro de 1939.

n.O 23 de 16, do corrente, resolve conservar no cargo de
Guardião do Cemitério Municipal, com os mesmos venci

ATO.N.O 305

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei

(a) Rozaldo G. de'Mello Leitão
"'

ATO N.o 307

j
I

ó PREFEITD-MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL.

DO ESTADO DO PARANA, de acôrdo como Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, .resolve 'aproveitar no cargo .de 4.°
Escriturário do Depósito de Inflamáveis do Departamento
de Fazenda, com os vencimentos de 5:400$000 anuais, o Sr.
Manoel Octacilio da Silva, que percebia. 5:040$000, e tem
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

até esta data, 11 anos e 5 mêses de serviços prestados ao

do Estdo do P?raná, em 31 de dzembro de 1940.

Municipio.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capítar
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

ATO N.O 308
O PREFEITO MUNICIPAL'DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resolve conservar no cargo de Ad
ministrador do Matadouro Municipal .do Departmnto de
Fazenda,- com os mesmos yenCimelitos de 12:0QO$000'
anuÇl.is, o Sr. Carlos Weigert FJlho, que tem, até ea 'gata-,
29. ,anos, 9 mêses e 19 diaê d f:jerviços prestados. ao MuQi

(a) RozaIdo G. de Mello Leitão
•

I

I

i

ATO N;O 310
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO EST.Ãi>O DO PARANA', de acôl'do com o Decreto-Lei

n.o 23 de 16 do corrente, resolve aproveitar o extra-n,umerá

rio .Joaquim de Barros para exercer, com os vencimentos de
3:600$000 anuais, o cargo de Servente do Matadouro Mu
nicipal do Departamento de Fazenda, na fórma do disposto

na alínea I do art. 14.° do Decreto-Lei Federal n.O 1713 de

28 de outubro de 1939.

-

Palácio da Prefeitura Mtmicipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná; em 31 de dezembro de 1940.

cipio.

(a) Rozaldo G. de' Mello Leitão

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de' 1940.

(a) RozaIdoG. de Mello Leitão

ATO N.O 311
.

O PREFEITO MUNÍCIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôl'do com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resolve conservar no cargo de 1.°

ATO N.O-309

Escriturário da Aferição d Pêsos e Medidas do Departa-

O PREFEITO MUNICIPAL D:& CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', de acC3rdo com o Decreto..,Lei

mento de Fazenda, com os mesmos vencimentos de

n.'?' 23 de 16 .do corrente, resolve aproveitar no cargo de 4.°
Escriturário do Matadouro Municipal, 'Com o-s vencimentosl

j

exercia o cargo de Auxiliar da Inspetoria Sanitária perce-

I

de 5:400$000 anuais, o Sr. José Nascimento. Roseira, que'

. bendo 3:0.00$000 anualni.imte,e tem, até esta data, 2 anos
de serviços prestados ,ao Municipio.

.

8:400$000, o Sr. Wde:rnir Costa Lima, qt,Ie- tem, até esta
data 12 anos, 11 mêses e 28 dias de serviços prestados ao
,

.

.

Municipio.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná] -em 31 de dezembro. de 1940 .
, (a} Rozaldo G. de Mello 'Leitão
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ATO N.o 312

I

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAP1TAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, Í'esolv aproveitar no cargo de 2.0
Escriturário da Aferição de Pêsos e Medidas do Departa-

mento de Fazenda, com os mesmos 'vencimentos de

1
I

.

7:200$000 aI,luais, o Sr. Julio Richter Fi14, que tem, até
esta data, 13 anos, 4 mêses e 1 dia desrviçQsprestados ,ao.

Municipio.

n.o 23 de 16 do corrente, resolve aproveitar no cargo_ d
Ajudante do Administrador dos Cemitérios, do Departamento de Fazenda" com os mesmos vencimentos de
.
5:400$000 anuais, Q Sr. João Zaniolo que exercia as funções
de Administrador do Cemitério da Agua Verde, e tem, até
esta data, 12 anos, 3 mêses e 1 dia de serviços prestados ao
Municipio.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro e 1940.

.

Palácio, da Prefeitura ;Municipal-<;le éuritiba, Capital

( a) Rozaldo G:. de_ Mello Leitão

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

ATO N.O 315

O PREFEITO MUNICIPAI.; DE CuRITIBA, CAPITAL

ATO N.o 313

, DO ESTADO DO _PARANA', deacôrdo> com o Decreto-Lei
n.023 de 16 do corrente, rêsolve conservar no cargo de

O PREFEITO MUNÍCIPA
. L DE CURITIBA CAPItAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n. 3 de 16 do corrente, resye_aproveitar no cargo de Ad
,

Guarda Sanitário ,ga Inspetoria Sanitária da Inspetoria, de
Rendas do Departamento ,de Fázenda" com os mesmos ven

mlll1Strador dos Cemitérios, do Departamento de Fazenda,

cim,entos de 4:200$000 anuais, o Srl Theophilo de. Oliveira

com os mesmos vencimentos de l:200$000, o Sr. Frederico

Camargo, que tem, até está data, 12 anos, 'J mêses e 27 dias
de serviços, dos quais 4 anos, 10 mêses e 19 dias foram pres
tados ao Municipio.

Weiss que exe,rcia a função de Admfnistrador do Cemitério
Municipal, e tem, até está data, 14 anos: 4 mêses e28 dias
de serviços prestados ao Münicipio.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

Paiácio da Prefeitura Municipal de Ctp"Ítiba, C,apital

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

(a) Rozaldo G. de Mello Leitãéi
I
cJO/'
I

ATO N.o 314

l

I

'[

I

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL
>

,

DO ESTADO DO' PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei

ATO N.O 316
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resolve conserVar no cargo de
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.

Guarda Sanitário, 'da Inspetoria Sanitria da Inspetoria de
Rendas e Fiscalização do Departamento deFenda, com os
mesmos vencimentos de 4:200$000 anllai, .0 Sr. João Fur...

os mesmos vencimentos de 4:200$000 anuais, o Sr. Bonifa

quim de Siqueira, que tem, até esta data, 14 anos, 1 mês e
24 dias de serviços, dos quais 4: ànos; 10 mêses e 24 dias £0-,
ram prestados ao Municipio.

5 dias foram prestados ao Municipio.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capitai
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

cio Furquim de Siqueira, que tem, até esta data, 22 anos,
8 mêses e 5 dias de serviços, dos qUqi 15 anos, 11 mêses e

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 (J:e dezembro de 1940.
I

. (a) Rozaldo G.. (Je Mello Leio

..,.

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão
ATO N.o 319 •

ATO N.o 317

o PREFEITO MUNICIPAL DÊ CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo cow;.o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resolve conservar no cargo de

Guarda Sanitário da Inspetoria Sanitária da Inspetoria de
Rendas e Fiscalização do Departamento de Fazenda, 'com os

mesmos vencimentos de 4:200$000 anuaiS, ° Sr. Eduardo
Machado, que tem, até esta data, 4 anos, 10 mêses e 19 dias
de serviços prestados ao 'l\?:v.ncipio.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

à'PREFEITb MUNICIPAL DE CVRTIBA, CAPITAL

DO ESTÁDO DO PARArfA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.O 23 de 16 do corrente, resolve aproveHar no cargo de 3.0

Escriturário do Almoxarifado Geral, com os vencimentos

de 6:000$000 qnuais; o Sr. alio

Weigett, que exercia, o

mesmo cargo nOlVI:éltildouro Municipal percebendo

.

5:040$000, e tem, até esta data, 9 anos, 11 mêses e 3 dias

de serviços prestados ao Müiiiêipio.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

(a) Roal.do G. de Mello Leitão

ATO N.o 320

ATO N.O 318

O PREF,EITO MUNICIPAL,DE CURITIBA, CAPlTAL

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
pO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resolve conservar no cargo de

DO ESTADO no Í>ÀRANA' de acôrdo com o Decrto-Le

ReJldase Fiscalização do Departamento de Fazenda, com

ta data, 4 anos de serviços prestados aO Município.

Guarda Sanitário da Insp.etoria Sanitária da Inspetoria de

,

.-.0...

.

"

,

n.o 23 de 16 do corrente, resolve conservar no cargo de Con-

tínuo do Â1mxarifado Geral, com os mesmos venc!mentos
de 4:200$000 anuais, o Sr. Ney Von Meien, que tem, até es

-.23.6 -

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estãdo do Pa,raná, em. 31 de dezembro de 1940.

DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-LeI
n.o 23 de 16 do corrente, resolve aproveitar no cargo de

Guarda Linhas da Secção de Fiscalização de Contratos e e

ATO N.o 321

O PREFEITO MUNtCIPAL DE CURITIBA. CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA,.-de acôrdo com o Decreto-Lei

n.o 23 de 16 do corrente, resolve nomear o Sr. Jacy Rodri
gues Gomes para exercer, com q vencimentos de 3:600$000

anuais, o cargo de Servente do Almoxarifado Geral na fórma do disposto na alinea I do art. 14.0 do Decreto-LeiFe
"

ATO N.o 323

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPIT

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

.
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,

deral n.o 1713 de 28 de outubro de 1939 .

. Palácio. da Prefeitura Municipal de Cuihiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de deiembro de 1940.
(a) Rozaldô G. de Mello Leitão
ATO N.o 3'2

Concessõs da Diretoria de Obras e Viação, o os vecI

mentos de 3:600$000 anuais, o extranumerano Ursuhno

Rosa 'na fórma do disposto na alinea I do art. 14.° do De

cretoLei Federal n.O 1713 de 28 de outubro de 1939.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitia, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de. dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

ATO N.O 324

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAIT
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-LeI

n.o 23 de 16 do corrente, resolve aproveitar no cago_de En

caegado do Depósito da ,Diretoria<ie Obrs e Vlaçao m

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIA, CAPITAL

os mesmos vencimentos de 7:200$000 anuaIS, o. Sr. Fehla

'n.° 23 de 16 do corrente, resQLve aproveitar no cargo de
Chefe de Secção da Secção de Fiscalização de Contratos e
Concessões da Diretoria de Obrs e Viação, com os mesmos

peza Pública, 'e' tem até esta d,. 3 anos, 8 meses. e 11 dIas
de serviços prestados ao Mumclplo.

que tem, até esta data, 17 anos, 8 mêses e 3 dias de serviços

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

ATO N.o 325

DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei

vencimentos de 9:600$000 anuais, o Sr. Bernardo Correia,

dos quais 6 anos e 3 dias foram. 'prestados ao Municipio.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitiio

no de Oliveira que exercia as funções de 1.° F;ltor da L
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro .de 1940.

,O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPIT

DO ESTADO DO 'PARANA', de acôrdo com o Decreto-LeI
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n.O 23 de 16 do corrente, resolve ªproveitar no cargo de 1.°
Amanuense da Secção da Receita do Departamento de Fa

zendq, com os vencimentos de 4:800$000 ànuais, a Sra. Eli

zabeth Pereira Cordeiro, que exercia as funções de 'Prati

cante no mesmo Departamento, onde percebia 3:000$000, e
tem, até esta data, 2 anos de serViços prestados ao lVíunici
pio.

Palácio da Prefeitura Mu,nicipal de Curitiba, CapJtal
do Estad,o ido Paraná,em 31 de dezembro de 1940 .
.(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

J,

\

1

cações, Cadastro e Patrimônió, com os vencimentos de .. ,

5:400$000 anuais, o Sr. Daniel Luiz, que 'exercia o mesmo
cargo no Departamento de Fazenda, onde percebia
.

4:200$000 a:p.ua1:mente, e tem, até esta data, 4 anos, 2 mê
sese 15 dias de serviços prestados ao Municipio.

Palácio da Pe£eltura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de.dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

ÁTO N.o 328

ATO .No_ 326
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 'de 16 do çorrente, resolve aproveitar no cargo de 1.0

Amanuense da. Secção d Receita dQ "Departamento d Fa

zenda" comQs veJIcimentos de, 4:800$000 anuais, o Sr. Aldo
Ferp.andes, que exercia as fuq.çoes de /tuxiliar no mesmo
Departameno, onde percebia -3:000$000 anualmente, e tem,

até esta data, 2 a1,105' de serviços préstados ao Mucipio.

Palácio..da Prereitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940'.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAT
DO ESTADO Dá PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resolve aproveitar o extranumerá
rio IÍortencio'R. de Almeida para exercer, com os venci
mentos de 3:600$000 anuais, o cargo de Servente da Divi
são de Edificações da Diretoria de Edilicações, Cadastro e

Patrimônio, na fónna do disposto na alinea I do art. 14.0 do
Decreto-Lei Federal n.O 1713 de 28 de outubro de 1939.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

{

ATO N.o 329

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA. CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resolve conserVar no cargo de 1.0'

n.o 23 de 16 do corrente, resolve aprôveitar']lQ cargo de 4.°
Escriturário da Divisão de Cadastro da Diretoria de Edifi-

vencimentos de 7 :200$000 anuais, o Sr. Antonio Ponta'ro-

ATO N.o. 327

Mecânicó da Diretoria de Obras e. Viação, com os Plesos

\
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Ia, que tem, até esta data, 28 anos e 4 mêses de serviços

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Pa,;má, em 31 de dezembro de 1940.

prestados ao Municipio.

Palácio da Preitura. Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Parana, em 31 de dezembro de 1940.

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão
ATO N.o 332

O PREFEITO MUNICIpAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de ácôrdo com o Decreto-Lei

ATO N.o 330

..

n.o 23 "de 16 do corrente, resolve aproveitar o extranumerá

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', ae acôrdo com o Decreto-Lei
r>:.o 23 .de 16 do. corrente, resolve aproveitar o extranumerá
rIO Antonio Coelho dos Santos para exercer, com os venci
Illent.os de 3:00$000 anuais, o cargoe Servente da. Secção
Tecruca, da Dretora d EdificÇl.ções, Cadastro e Patrimônio

rio Antonio Garcia para exercer, com os vencimentos' de

3:600$000 anuais, o cargo de Serven,te do Depósito da Di
retoria de Obras e Viação, na fórma do disposto na alínea I
do art. 14.0 do Decreto-Lei Federal n.O 1713 de 28 de ou
tubro de 1939.

Palácio da Prefeitura Munícipal de Curitiba, Capital

na fórma do disposto na alina I do art. 14.0 do Decreto-Lei

do Estado do 'Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

Federal n.o 1713 de 2,8 de outubro de 1939.

(a) Rozaldo G. de Mello eitão

PaIáio . da Preeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Parana, em 31 de dezembro de. 1940.

.>

ATO N.O 333

(a) Rozaldo G. de Mello LeitãQ

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

ATO N.o.331

O PREFEITO. MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO. DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei

; I

I

mônio, com os mesmos vencimentos de 7 :200$000 anuais,

n.o 3 .de 16 do. corrente, resólve conservar no cargo de 2.0
Mecruco da DIretoria de Obras e Viação, com os mesmos

o Sr. João Loiola Pires, que tem, até esta data, 9 anos, 5
mêses e 19 dias de serviços, dos quais 8 anos, 2 mêses e 10
dias foram prestados ao Municipio.

tem, ate esta data; 3 anos, 8.. mêses é 27 dias de serviços pres

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Praná, em 31 de dezmbro de 1940.

vencIm;ntos de 5:040$000 a:nuais, o Sr. José Dumas, que

tados ao Municipio.

,

'I'

DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo éom o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do .corrente, resolve aproveitar no cargo de 2P
Escriturário da Diretoria de Edificações, Cadastro e Patri

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

T
I

I
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ATON.O 334 .

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei

n.O 23 de 16 do corrente, resolve aproveitar no cargo de Con
tinuo da Diretoria de Edificações, Cadastro e Patrimônio,
com os mesmos vecimentos de 4:00$000 anuais, o Sr. Ri

cardo Bigatto, que tem, até esta c:lta, 27 anos e.l1 mêses de

serviços prestados ào Municipio.

I

-':Ealácio da PrefeituraM:unicipal qe Crtipa, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de qezembro de 140.

1


I
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tranumerário Miguel Milleck para exercer, com os venci

mentos de 5:040$000 anuais, o cargo de Motorista da Divi
são ,de Edificações da Diretoria de Edificações, Cadastro e
Patrimônio, na fórma do disposto na alinea I do art. 14.° do
Decreto-Lei Federal n.o 1713 de 28 de outubro de 1939.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de,.dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

(a) Rozaldo G. de Mello' peitão

ATQ N.o 337

ATO N.O 335

O 'PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de ac"ôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 de' 16 ,do corrente, resolve conservar no cargo' de 1.°
Escriturário 'da Divisão de Cadastro dª- Diretoria de 'Edifi
cações, Cadastro e Patrimônio, com ós mesmos vencimentos

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resolve conservar rio cargo de 2.0
Escriturário da Divisão de Edificações, Cadastro e Patrimô
nio, com os mesmos vencimentos de 7:200$000 anuais, o Sr.
Cid Marcondes de Albuquerque, 'que tem, até esta data, 5
,

ano de srviços prestados' ao Municipio.

Palácío da Prefeitura MunicIpal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, 'em 31: de dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello. Leitão

ATO N.Q 336

O PREFEITO "MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL

DO ESTAOono PÀRANA", "d'e acôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resolve aproveitar o motorista ex-

de 8:400$000 anuais o Sr. António Cunha Braz, que tem,
até esta datp, 12 aos e 1 mê de serviços prestados ao Municipio.

.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

ATO N.O 338
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de. acôrdo com o Decreto-Lei
n.O 23 de 16 do corrente, resólve conservar no cargo de 2.°

Êscriturário da Divisão de Cadastro da Diretoria de Edifi
cações, Cadastro .e Patrimônio, com os mesmos vencimentos

de 7:200$000 anuais, '0 Sr. Alberico. Camargo Ribas,

que
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tem, até esta data 5'anos 8 A
7 d'
tados ao MUhicipio.
' meses e
laS de serviços pres-

. Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

Falácio da Prefeitura Municipal de Cu 'fb
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro derl4'. Capital

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

(a) Rozaldo G. de Mello ,Leitão
ATO N.ó 341
o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

ATO N.o 339

DO ESTADüDO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.O 23 de 16 do corrente, resoÍve aproveitaT o motorista ex
tranumerário João Brandalíze para exercer, com os venci
mentos de 5:040$000 anuais, o cargo de Motorista da Divi

DO SETg:UNICIAI; DEA CURITIBA, CAPITAL

n o 23 d 1
ARANA , d. açordo com o Decreto-Lei
Aanu e 6 do crete, resolve aproveitar no cargo de 1.0
_

ense da DIVIsa0 de Cadastro da Direfórià de Ed'f'

caçoes, Cadastro e P t'

".

.

,

.

."". .



são'.de Cadastro da Diretoria de Edificações, Cadastro e Pa
trimônio,na fórma do disposto na alínea I do art. 14.0 do
Decreto-Lei Federal n. o 1713 de 28 de outubro de 1939.

1 1

4:800$000 .
.
. a rImomo, com"os venCImentôs de " .
.
anuaIs, o Sr. NewtoR Guimarães Sotomaior que

e;$gO e 'Pratiante da mesma DiretoriapercbeIÍ
.'

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31" <lê -dezembro de 1940.

d' e em, ate esta data, .6 mêses e 6 dias' de ser

VIÇOS pesta os ao Municipio.
Pal;'

d

-

.

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

do Esta:I ; PreeItura Municipal de Ctiritibá,CapitaI
o

arana, em 31 de dezembro de 1940:

(a) Rozaldo G. de.Mello Leio

ATO N.O 342

-

O PREFEITO ,MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

A'.fo. N.o. 340

DO SETgIçIAL DEA CURITIBA, CAPITAL

nO 23 d 16 d

t.

ANA, de acordo com o Decreto-Lei

e. .  corrente, resolve nomear o 'Sr'. Edg'atd An-

unes da Silva para ex
'"
..
.
,
3'600$
.
ercer, com os venCImentos de

.

.

000 anuaIS, o cargo. de Servente da DI'Vl"S- d C 'd' ..

tro da Dir t

fórm d
a

o

.

de. OrIa

dEdU'

e

-

ao

a as'"

Icaçoes, Càdastto e Patrimônio na

ISposto na alinea I do

Federal n o 1713 d 28 d
..

e

..

t 140 d

b ar.'.

e. eoutu ro de 1939
.

. ..

'

o DecretoLei

"

DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16. do corrente, resolve aproveitar no cargo de
Guardião do Cemitério Municipal, com os vencimentos de

4:200$000 anuais, o extranume;rário Francisco Leoncio dos

Santos, -na fórma do disposto na alínea I do art. 14.0 do De

creto-Lei Federal n.o 1713 de 28 de outubro de 1939.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Para,ná, em 31 de dezembro de 1940.

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão
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ATO N:O 343

ATO N'.o 345



O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITffiA, CAPITAL;;

DO ESTADO DO PARANA',de acôrdo com o Decreto-Lei

n,o 23 de 16 do corrente, resolve promover, por antiguida
de, ao cargo de Chefe de Secção (Bacharél em Direito) da
Divida Ativa do Departamento Juridico, com os vencimen- ,.

tos anuais de 9:600$000, o Bacharél Odilon Viana de Arau
jo, que exercia o cargo de 1.0 Escriturrio da Diretoria de
Edificações e Cultura percebendo 8:400$000 anp,a)mente, .e
teII)., até esta data, 13 anos, 3 mêses e 28 -<li,as e serviços
prestados ao Municipio, e que ha 5 anos vinha exercendo o

aludido cargo de 1.0 Escriturário.





O PREFEITÓ MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTAI;>O DQ PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n,o 23 de 16 do corrente, resolve aproveitar no cargo de 1.0

" Escritutárió da -Secção de 'Fiscalização de Contratos e de

Concessões da Diretoria de Obras e Viação, com os mesmos

veP-Gimen,tos de 8:400$000 anuais, () Sr. José Paladino, que
- tem, até esta data, 12 anos, 8 mêses e 11 dias de serviços,
dos quais 6 anos foram prestados ao M:uniipio.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do ParaIl;á, em 31 de dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de deiembro .de 1940.

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

O PREFEITO MUNCIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei

ÁTO N.o 344
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resolve aproveitar o Eng.o Civil
Armando Miguel Matte, que exercia as funções de Enge

nheiro Contratado da Diretoria de Obras e Viação perce-.

bend'o 12:000$000 anualmente, Plira exercer o cargo de En
genheiro Ajudante da DiVisão de Viação, Saneamento

e

Limpeza Publica da referida Diretoria de Obras e Viação,

com os vencimentos anuais de 14:400$000, na fórma do dis
posto naalinea I do art.• 14.° do Decreto-Lei Federal n.O .'

1713 de 28 de outubro de 1939.

n.o 23 de 16 do corrente; resolve promover por antiguidade
ao cargo de Fiscal de La Classe da Secção de Fiscalização
de Contrátos e de Concessões da Diretoria de Obras e Via
ção, com os vencimentos de 6:600$000 anuais, o Fiscal Raul
Casta, que ha 6. anQS vem xercéndo o aludido cargo de Fis
cal com os ve.ncmntos de 5:040$000 anuais, e que tem, até
esta data, 10" anos, 4 mêses e 13 dias de serviços, dos quais
6 anos foram prestados ao Municipio-.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

-

Palácio. da Prefeitura MUniCipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G.. «le Mello Leitão

ATO N.O 346

ATO N.O 347
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL'

DO ESTADO rio PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
.

.
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n.O 23 de 16 do corrente, resolve âproveitar o extranumerá
rio Rotilio dos Santos para exercer, com os vencimentos de

3:000$000 anuais, o cargo de Apontador da Secção de Sa
neamento e Limpeza Pública da Diretoria de Obras e Via

".,.

ção, na fórma do disposto na alinea I do art. 14.° do Decre
to-Lei Federal n.O 1713 de 28 de outubro de 1939.

Palácio da Prefeitura Municipal de cCm-itiba, CapitaJ

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

ATO N.o 348

O PREFEITO MUNICIPAL' DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA',de act3rdo com o Decreto-Lei

:1,1.0 23 de 16 do corrente, resolve aproveitar o extranume

rário- Emerson Tiradentes de Sousa para exercer, com os
vencimentos de 3:000$000 anuais, o cargo de Aponta,dor da
Secção de Saneame:p.to e Limpeza Públi.ca da Dirtoria de
Obras e Viação na fórma do disposto na alínea I do art. 1,4.°
do Decreto-Lei Federal n.O 1713 de 28 de outubro de 1939.

çãode Saneamento  Limpeza pública da Diretoria de
Obras e ViaÇão, na fórma do disposto na alinea I do art. 14.°
do Decreto-Lei Federal n.o 1713 d 28 de outubro de 1939.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão


1

ATO N.O 35Q.u

O PREFEITO MUNICIPAI; DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', d acôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resolv aproveitar o extranumerá
rio Otilio Werneck de Capistrano para exercer, com os ven

cimentõs de "3:000$000 anuais, o cargo' de Apontador da Sec

ção de Saneamnto , LIIllpeza Pública da -Diretoria de
Obras e Viação" ná. fórma do disposto na alínea I do art. 14
do Decreto-Lei Federal n.o 1713 de 28 de outubro de 1939.

Palácio ,da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

dô Estadodo Paraná,. em 31 de dezembro de 1940.
(a) Rôzaldo G. de Mello Leitão

Palácio da Prefeitura MUnicipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

(a) Roialdo G. de Mello Leitão

ATO N.O 349
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resolve aproveitar o extranumerá
rio .Feliciano de Oliveira Filho para exercer, c.om os venci

mentos de 3:000$000 anuais, o cargo de Apontador da Sec-

ATO N.351

O pnEFEITO MUNICIP1\L DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARAI'{A', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.O 23 de 16 do corrente, resolve promover por antiguída
de de acôrdo com o art. 46 e S 'Unico do art. 52 do Decreto-Lei Federal n.o 1713 de 28 de outubro de 1939, o Sr.
Angelo Scuissiatto, que exerceU as funções deA:dmínistra
dor. do Deposito de Inflamaveis, durante 3 anos, 7 IJlêses e
26 dias, e o d 1.0 Escrit\!rário do 'Depa.rtainento d Fazen,

.

r
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da ha 7 mêses, ambos' com os vencimentos de 8:400$000

I

'"

de Cadastro da Diretoria de Edificações, Cadastro e Patri..
mônio, com os vencimentos de 9:600$000 anualmente. Tem
o referido funcionário, até esta dê:lta, 14 anos, 7 mêse e 23
dias de serviços prestados ao Municjpio.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de -dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. e Mello Leitão

ATON.0352 •

r

I'

I,

r I

n. 23 de 16 do corrente, résolveaproveitar o motorista extra
numerário Agnelo Baptista pal:'à exercer, com os vencimen

anuais, para exercer o cargo d'e Chefe de "Secção da Divisão

O PREFEITO MUNICu>AL DE GUlÜTIBA, CAPITAL

DO ESTAOO' DO PARÀNA', de acôrdo com o, Decreto-Lei

n.o 23 de 16 do corrente, resólve promoerpor antiguida
de, na conformidade do art. 46 do Dçcreto-Lei Federal n.Q

1713 de 28 de outub.ro.de 1939, ao cargod 1.0 c:rturário
da Secção de Receita do Departamento de Fazenda, com os

vencímEmtos de 8:400$000 anuais, o Sr. Inácio Lombardi
que exercia as funções de 2.ó Escrit'urário da Aferição de

Pesos e Medidas do p1SInO pepartáento ha 9 anos, 3 mê
ses e 21 dias, percebendo 7 :200$000 anualmente, e que tem,
até esta data, 24 anos e 28 dias de serviços prestados ao Mu..

nicipio.
.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro "de 1940.

tos anuais de 5:040$000, ó cargQ de Motorista da Inspetoria
de Rendas ,e Fiscalizaçã.o dó Departamento de Fazenda, na
fórma do disposto na alinea I dO' art. 14 do Decreto-Lei Fe
deral n.O 1713 de 28 de outubro de 1939.

....'

'Palácio aa Prefeitura Municipal de 'Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de dêZembro de 1940.
(a) RozaIdo G. de Mello Leitão

ATO N.O 354
O PRElfEIrO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO 00 PARANA', de acôr.do com o Decreto-Lei

n.o 23 de 16 do correrlte, resolye promover por antiguida

de, na fórina do disposto no . 46 do Decreto-Lei Federal

n.o 1713 de 28 de outubro de 1939, ao cargo de Guarda Fis
cal de La classe, com os vencimeJ;ltos de 6:000$000 anuais,
o Guarda Fiscal Pedro Gasparello, que percebia 5:040$000
anualmente, e "tem, até esta data, 31 anos de serviços, dos
quais 28 anos foram prestados 'ao, Municipio.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940 .
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

() Rozaldo G. de Mello Lio
I i

ATO N.O 353

O PREFEITO MUNICIPAL DE -CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA',de acôrdo com o Decreto-Lei

ATO N.o35
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o. Decreto-Lei'
n.o 23 de 16 do corrente, resolve promover por merecimen-

-
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to ao cargo de Guarda Fiscal de 1.a Classe, com os venci
mentos de 6:000$000 anuais; o Guarda Fiscal Alvaro José

da Costa, que percebia 5:040$000 anualmente, e tem, até
esta data, 18 anos, 2 mêses e 16 dias de serviços prestados

ao Municipio.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em. 31 de dezembro de 1940.

- 253-

Riberro, que 'percebia 5:040$000anualmete, e tem, até es,.
ta data, 14 anos, 1 mês e 28' dias de serVIços prestados ao
Municipio .

..

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba,. Capital
do Estado do Parap.á, em 31 de dzembo de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

(a) Rozaldo G. de Melló Leitão
ATO N.O 358

ATO N.o 356

.

I

"

O PREFEITO MUNICIPAL J2t'CURITÍBA, CAPITA

O PREFEITO MUNICIPAL -DE CURITIBA, CAPITAL

,"' DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decrto:LeI

n.o 23 de 16 do corrente, resolve promover por antiguidade,
na fórma do disposto no art. 46 do Decreto-Lei Federal n.O
1713 de 28 de outubro de1939 ao cargo de Guarda Fiscal
de l.a- Classe, com os vençimentos de 6:000$000 anuais, o
Guarda Fiscal ,Manoel Ribeiro dê Macedo, que percebia _..

de, na fórma .dó disposto 'no art. ..16 do Decreto-Lei Fedeal

DO ESTADO DO PARANA', deacôrdo com o Decreto-Lei

,

..

5:040$000 anualmente, e te, até esta data, 21 anos, 6 :rn,ê

ses e 28 dias de serviços prestados ao Municipio.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

n.'o 23 de 16 do corrente, resolve promover por antiguIda

n.° 1713 de 28 de outubro de 1939, ao cargo de Guarda F

cal de La Classe, co]ll os vencimentos de 6:000$000 anuaIS,
o Guarda Fiscal Ilde£onso Penaforte Marques, que perce

bia 5:040$OOtFaIiúàlménte, e tem, até esta data, 20 anos e 9

mêses de sérviçós prestados ao Ml,lnicipio.

Palácio da Prefeitura Municipal ,de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.
(a) Rózaldo Qd, Mello Leitão

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

ATO N.o357

O PREFEITO MUN:rCIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei

n.O 23 de 16 do corféhte, resblvepromover por-merecimen
to ao cargo de Guarda Fiscal de 1.a Cláss, com os venci
mentos de 6:000$000 anuai; o Guarda Fiscal Ulisses José

ATON.O 359

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITA
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decrto-LeI

n.O 23 de 16 do corrente, resolve' promover por mereImento
ao cargo de Guarda Fiscal de La Classe, com os vencrmentos,

de 6:000$000 anuais, o Guarda Fiscal. José Perelles, que per
cebia 5:040$000 anualmente, e tem, até esta data, 13 anos,
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I.!
Palácio da Prefeitura. Municipal de Ouritiba, Capital
do Etado dQP<}.faná, eIl).. 31. de dezembro de 1940.

2- mêses e 21 diás de serviços, dos qua.fs 8 anos, 9 mêses e
27 dias foram prestados ao Municipio.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba

do Esté;l:do do Paraná, em 31 de dezembro de 1940'.

,

(a) RQzaldo G. de Mello Leitão

Capitál

.'

(a) Rozaldo G. de Meno 'Leitãó

ATO N.O 36-2

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DQ PANA', de acôrdo com o Decreto-Lei

ATO N.O 360
-

n.° 23 de ;(6 db corrente, resol,ve prmover por antiguidade,

-

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
;00 ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei

n.o 23 de 16 do corrente, resoÍve pt.omover por antigUidade,

na fórma do .disposto ;no art. 46 do Decreto-Lei Federal n.o
1713 de 28 de.outubro de 1939, ao cargo de 'GuardaFiscal

de 1.a Classe, com os vencimentos de 6:000$000 ,anuais 

Guarda Fiscal Manoel Tabprda Ribas, que percebia . .' ..

5:040$000. anualmente,. e tem, <}.té esta data, 18 nos, 6 mê
ses e 28 dIas de 'serviços prtados ao Municipio.

na fórma do 'dispostono art. 46 do :Decreto-LeÍ Federal n.O

,.

1713 de 28 de-.outubro de 1939, aO' c.argo de Guarda Fiscal
de 1.a Classe, com os vencimento d 6:000$000 anuais, o
Guarda Fiscal David da Rósa, - que  percebia 5:040$000
anualmente, e tem, até esta data, 19 anos, 1 mês e 2 dias de
serviços prestados ao Municipio.

.,

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

Palácio da Preféitura .:l\iunicipaI de Curitiba, -Capital
do Estado do Paraná, -em 1 de dezembro :de 1940.

(a) Rozaldo G. de Mello r.eitão

(a) Rozaldo H. de Mello Leitão

ATO N.O 36:r

O PREFEITO :l\iUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

ATO: N.o' 361

O 'PREFEITO MUNICrpALI)E CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do crrente; resolve promoverpõr merecimen

to ao cargo de Guarda Fiscal de 1.a Classe, côm os venci
mentos de 6:000$000 anuais, '0 Guarda Fiscal Pedro Main

ka, que percebia anualmente'5:040$000
e tem até esta da. .
"
ta, 9 anos, 3 mêses e 21 dias de serviços prestadõs ao Municipio.

I

l

DO ESTADO DO ,P.ARAN,A', de acôrdo com o. Decreto:.Lei

n.o 23 de 16 'do corrente, resolve aproveitar no cargo

de

Guarda Fiscal dé 2.a Classe, com os mesmos vencimentos

de 5:040$000 anuais, O Guarda Fiscal Abilio Rodrigues dos
Santos, que tem até esta data, 12 anos, 11 mêses e 24 dias
de serviços prestados ao Municipio.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em. 31 de dezembro de 1940.
(a) 'Rozaldo G. de Mello Leitão

f

.
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ATO N.O 364

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

I'

I

DO ESTADO DO PARANA", de acôrdo com o Decreto-Lei
n.° 23 de 16 do corrente, resolve aproveitar no cargo de
Guarda Fiscal de 2.a Classe, cõm os mesmos vencimentos
de 5:040$000 anuais, () Guarda' Fiscal André Brusamolim
,

,

Cl.ue tem, ate esta data, 19 aI).os, 9 mêses e 27 dias de servi

ços restados ao Municipio.

Palácio da Prefeitura Municipal e Curitiba, Capital
do Estado do, Paraná, em. 31 de dezembro de 1940.
( a) Rozãldo G. de Mello Leitão,

I'
, '
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Guarda Fiscal de 2.a Classe, c?m os mesmos vencimentos
de 5:040$000 anuais, o Guarda l!"iscal Artur Chaves Barros,
que tem, até esta data, 9 anos, 5 mêses e 18 dias de serviços '.,

prestados ao Municipio.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 da dezembro de 1940.
(a) ozaldo G. de ello Leitão
'.



ATO N;O 3!
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL'

DO ESTADO DO PARANA', de açôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente,

ATO N.o 365

O PREFEITO MUNICIPAL DE ,CURITIBA CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo -corri o Decreto-Lei
n.° 23 de 16 do corrente, resolve ap:r;oveitar no cargo de
Guarda Fiscal de 2.a Classe, com os mesmos vencimentos
,

'1

r

"

!I

<,"-,

de 5:040$000 anuais, o Guarda Fiscal Benedito Correia de
Freitas, que tem, até esta data, 5 anos, 10 mêses e 14 dias

de serviços prestados ao Municipio.

resolve ..aproveitar no cargo de

Guarda Fiscal de 2.a Classe, com,,'-os mesmos vencimentos

de 5:040$000 anuais, o Guarda Fiscal Francisco Grande,
que tem, até esta data, 17 anos, 10 inêss e 28 dias de servi
ços prestados ao Municipio."

Palácio da Prefeitura Municj.pal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

Palácio da Prefeitura MunicipaÍ .de Curitiba, Capital
do Estado do Paràná, em 31 de dezembro de 1940,.
ATO N.O 368

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

O PREFEITO MUNlCIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ES'rADO DO- PANA', de acôrdo com o Decreto-Lei

n.o 23 de 16 do corrente,

ATO N.o 366

O PREFEITO' MUNICIPAL nB CURITIBA CAPITAL
'.

c'

,

DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente; 'resolve aproveitar no cargo de

resolve

aproveitar no cargo de

Guarda Fiscal de 2.a Classe, com os mesmos vencimentos

de 5:040$QOO uais, o Guarda Fiscal Gumercindo Godoi,

que tem, até eSta data, 18 anos, 7 Illêses.e 22 dias de servi
ços prestados ao unicipio.

,

I

r

------_._------_.

I
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ATO N.O 371

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capitãl
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

o PREF;EIT<YMUN;ICIPJ\L PE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARAN'A', de acôroo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resolve aproveitar o extranume
rário João Fernandes para exercer,' com os vencimentos de
6:000$000 anuais, o cargo de 2.° Feitor da Divisão de Obras
e Pavimentação da Diretoria de Obras e Viação, na fórma
do disposto na alínea Ido art: 14 do Decr.eto-:Lei Federal n.o

(à) Rozaldo G. de Mello Leitão

ATO N.O' 369

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resolve aproveitar no cargo de
Guarda Fiscal de 2.a Classe, com os mesmos vencimentos

1713 de 28 de outubro de 1939 ..

do Estado do Paraná, em 31 de 'dezembro de 1940.

de 5:040$000 anuais, o Guarda Fiscal Honorio José Bruno,

que tem, até esta data, 4 anos, "5 mêses" e 17 dias de$efviços
prestados ao Municipio.

(a) Rozaldo "G. deMe!lo Leitão

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.
I'

I

ATO N.O 372
.

DO 'ESTADO DO PARANA', de aéôrdo com o Decreto-Lei
n.O 23" de 16 do cõrrente, resolve aproveitar o extranume

O PREFEITO MUNICIPAI,J D CURITlaA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei

n.o 23 de 16 do corrente, resolve. aproveitar no cargo de Fis

cal de 2.a Classe da Secção de Fiscalização de Contrátos e
Concessões da Diretoria de Obras e Viação, com os venci

I

1

mentos de 5:040$000 anuais, o Sr. Napoleão de Miranda, que
exercia as funções de Fiscal Contratado, nafórma do' dis
posto na alinea Ido art. 14. do DecretLiFéderal n.O 1713
de 28 de outubro de 1939.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curiti'Qa, Cpital
do Estado do Paraná, em 31 (1;e dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

L

-:-



O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

(a ) Rozaldo (i. de Mello Leitão

,ATO N.o 370

I

''';;:

Palácio da Prefeitura Municipl de Curitiba, Capital

rário Angelo Faoro para exercer, .com os vencimentos de
6:000$00Q anuais, o cargo de 2.° Feitor da. Secção de Sanea
mento- e Limpeza Pública da Diretoria de Obras e Viação,
na forma do dsposto na alinea I do art.. 14 do Decreto-Lei

Federal n.o 1713 de 28 de outubro de 1939.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de 'dezembro de 1940.
(a) Rozaldo.G. de Mello Leitão

d

I

ATO N.O 373

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei

i

,I

r
,
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li
r

n.O 23 de 16 do corrente, resolve aproveitar nó -cargo de
Guarda Fiscal de 2.a Classe, çom os mesmos venéimentos de
5:040$000 anuais, o Guarda Fiscal Raul Correia Pinto, qu.,e
tem, até esta data, 17 anos, 7 mêses e 11 dias de serviços,
dos quais 9 anos, 7 mêses e 21 qias foram prestados o Mu
nicipio.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do' Estado dó Paraná, em 31 de deembl'O de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

Lima, que tem, até esta data, f anos,6 mêses e 19 dias de

serviços prestados ao MUllicipio.

Palácio .da Prefeitura lV1unicipaJ -de Curitiba, Capital

I

do Estado do Paraná, em 31 de _deembro de 1940.
(a) Rotaldo G. de ello Leitão

•I

1
I

ATO N.O 374

.

f

O PREFEITO MUNICIPAl; DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARArjA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resolve aproveitar no cargo de
Guarda Fiscal de :2a Classe, com os mesmos vencimentos

ATO N.376
"

.;r.

O PREFEITO MUNICJPAL'DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADà DO PARANA' de ac'ôrdo- com () Decreto-Dei
,

,

n.o 23 de 16 do correntt;, resolve  aproveitar no cargo de
Guarda Fiscal de 2.a Classe -comos mesmos vencimentos de

5:040$000 anuais, o Guarda Fiscal-Lauro Sodre Feijó, que
tem, até esta data, 13 anos 3 fuêses e 29 dias de serviços

prestados ao Municipio.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

de 5:040$000 anuais, o Guarda Fiscal Mario Libmio Gui
marães, que tem, até esta data, 13 anos, 1 mês e 18 dias de
serviços, dos quais 11 anos, 3 mêses e 13 dias foram presta
dos ao Municipio.

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

Palácio da Prefeitura MuniciPal de Curitiba, Capital
do Estádo do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

ATO N.O 377

(a) RozaldoG. de Mello Leitão

,
I

ATO N.O 375

O PREFEITO MUNICIPAl; DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resolve aproveitar no cargo de

Guarda Fiscál de 2.a Classe, cornos mesmos vencÍmentos
de 5:040$000 :anuais, o Guarda -Fiscal Marciano Marques de

I

O PREFEITO MUN1CIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
PQ ESTADO DO PARANA', de acôrdocom o Decreto-Lei

n.o 23 de 16 dOCQrrente, resolve aproveitar o extranumerá
rio José Sá para exercer, COql os vencimentos de 5:040$000

anuais, o cargo de Guarda Fiscal de 2.a Classe, na fórma do
disposto na alínea I do art., 14 do Decreto-Lei Federal n.o
1713 de 28 de outubro de 1939.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de deeD;lpro de 1940.

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão
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n.o 23 de 16 do corrente, résve aproveitar no cargo de

ATO N.O 378

Fiscal de 2.3 Classe da Secção de Fiscalização de Contrátos
e Concessões da Diretoria de Obras e Viação, çom os ven

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Dêcreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resolve promoverpof antiguidade
o Guarda Auxiliar José Domaria, "qu percebia 3:600$000,

cimentos de' 5:040$000 anuais, o Sr. Eleuterio Gasparin"

que exercia as funções de Fiscal Contratado, obedecido o

disposto na alínea I do art. 14 do Decreto-Lei Federal n.O

ao cargo de Guarda Fiscal de 2.3 Classe, com os vencimen

1713 de 28 de outubro de 1939-. ...

tos de 5:040$000 anuais, tenao o referido funcionário 3
anos. 11 mêses e 7 dias de serviços prestados ao Municipio,

Palácio da Prefeitura Muni;'ipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de d"ezembro de 1940.

e igal tempo tempo no alúdido cargo de Garda Auxiliar.

(a) Rozaldo G. de l\1éllo, Leitão

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do EStado," do Paraná em 31 de dezembro de 194Q.

fa) Rozaldo G. de Mello Leitão

ATO N.o 3ªi
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

PO ;ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei

ATO N.O 379

DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei

n.o23 de 16 do çor:rente, resolve aproveitar no cargo de
Guarda Fiscal ge 2.3 Classe, com os mesmos vencimentos
de 5:040$000 anuais, o Guarda "Fiscal Wàlfrido Bueno Fer

Guarda Fiscal de 2.3 Classe, com os mesmos vencimentos

reira, que tem, até esta data, 13 anos, e 5 mêses de servi
ços prestados ao Municipio.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

n.o 23 de 16 do corrente, resolve aproveitar no cargo de

anuais de 5:040$000, o Guarda Fiscal João Raul Bauml,
que tem, até esta data, 5 anos, 10 mêses e 26 dias de servi
ços prestados ao Municipio.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitia, Capital

do EStado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

ATO N.O 380

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURlrIBA, . CAPITAL
DO ESTADO DO PARANÀ', de acôrdo com o Decreto-Lei

I



Palácio da Prefeitura M!IDicipal de Curitiba, CélPital

do Estaao do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.
(a) Rozaldo n. de Mello eitão

ATO N.O 382

b PREFEITO ICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO nO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei

n.o. 23 de 16 .do corrente, :resolve aproveitar no cargo de
Guarda Fiscal de 2.3 Classe, com os mesmos vencimentos

de 5:040$000 anuais, ó Guarda Fiscal Reinaldo Mion, que

r
I

I
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tem, até esta data, 12 anos, 10 ,mêses e 13 dias de serviços
prestad9s ao Municipio.

ATO N.O 385

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURfTIl3A, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o. Decreto-Lei
n.O 23 de 16 do corrente, resolve proveitàr nó cargo de 3.°

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do 'Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

Escriturário da Divisão de. Contabilidade do Departamento

ATON.O 383

de Fazenda, com os vencimentos -de 6:000$000 anuais, a
Srta. Violeta Maranhão, que exercia a função de l.a Datiló
grafa do mesmo Departamento com os mesmos vencimentos

e qu tem, até esta data, 8 anos e 9;.mêses de serviços pres""
tados ao Mup,icipio.
i

O PREFÊITO MUNlCIPAL DE CURITIBA. CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', .de acôrdo .com o Decreto-Lei
.

,

n.o 23 de 16 dó corrente, resolve conservar no cargo de Ad

Palácio da Ptefeitura Municipãl de- Curitiba, Capital

ministrador do Depósito de Infiatnáveis, com os mesmos
vencimentos de 8:400$000 anuais; o Sr. Lauro Ribeiro de
Macedo, que tem, até esta data, :3 anoS, 2 mêses e 14 dias

do Estado do Paraná, em3 de dezémbrode 1940.

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

de -serviços prestados ao Municipio.

Palácio da Preteitura Mwiicipal de '(tiritipa, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de .1940.

'

ATO N.o 386

(a) Rozaldo G. de Mello Leitio

.

DO ESTADO DO PARANAI, de acôrdo com o Decreto-Lei
n.O 23 de 16 do cort:ente, resolve promover, por antiguida

ATO N.O 384

de, ao cargo de 3.°. EscritUrário da Secção de Expediente e

O PREFEITO MUNICIPAL DE, CURITIBA CAPITAL
.

,

DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei

n.o 23 de 16 do corrente, resolve aproveitar no cargo de 2.°
Escriturário da Secção de Veículos do Departamento de Fa

zenda, com os mesmos vencimentos de 7 :200$000 anuais,
o Sr. alegaria- Aires de Arruda, que tem, até esta data, 29

anos, 1+ mê.l?e.$> e 28 dias de serviç(), dosquais?8 ap.os, 7
mêses e ? dias foram prestdos ao l\iunicipiç>.

Palácio da Prefeitm:a Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em ªlde dezembro de 1940.

{a) Rozaldo G. de Mello Leitão

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL

'1.
I

I

Controle da Diretoria de Obras e Viação do Departamento
de Engenharia, com os vencimentos de 6:000$000 anuais,
a 'Srta.. Zuleika Maranhão, que' vinha exercendo ha 4 anos
as funções de 2,. a Datilógrafa do Departamento de Fazenda

com os venciment,osanuais de 5:040$000, e que tem, até es
ta data, os mesmos 4 'anos de serviços prestados ao Muni
cípio.

Palácio da Prefeitura M;unicipal de Curitiba, Capital
do El5tado do Paraná, em 31 de deznibro de 1940.
(a) Rozaldo Q. de Mello Leitão

-266 

ATO N.O 387

n.O 23 de 16 do corrente, resolve conservar no cargo de 1.°
Topógrafo 'da Divisão de Edificações da Diretoria de Edifi-

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, C,APITAL
DO ESTADO DO PARANA', de 'acôrdo com o Decreto-Lei:
n.O 23 de 16 do corrente, reolve conservar no cargo de 2.0
Topógrafo da Divisão de Cadastro da Diretoria de Edifica;;:

. cações, Cadastro e. Patrimônio, com -os mesmos vencimentos

de 9:600$000 anuais, o Sr. João Fagundes Barbosa, que tern,
até esta data, 29 anos e 23 dias de..s,er.viços prestados ao Mu

ções, Cadastro e Patrimônii com. os mesmos vencimentos

.

de 8:400$000 anua, o Sr. Gastão Marques: da Silva, qqe'

.

Palácio da P:refeitu:ra Mun;.cipaI de Curitiba, Capital

tem, até esta data, 12 ,anos? 2 p:1êses e 1.0 dias de serviç,os.

do Estado do Paraná, em 31 de deiembro de 1940..

prestado ,ao Municipio.

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba; Capital
do Estado do Paraná, em 31 de d,eembro. .de :1940.

"

ATO N.ô 390"

( a) 'Rozaldo G. de Mello Leitão

..

,

Q. PREFEITO, MUNICIPAL DE CURlTIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO, PARA.NA', de 'acôi."do 'com o Decreto:'Lei

ATO N;O'388

n.o 23 de 16 do corrente, resolve conservar no cargo de 1.0

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
, n.o 23 de 16 do corrente, resolve conservar, no cargo-de Che
fede Secção da Divisão' de ContabUidade do.Departamepto
de Eazençla, com .05 mesmos vencimentos de 9:600$000
anuais, o Sr. Amazonas de Souza Azevedo, que tem, até s
.

Topógrafo da Divisão de Cadastro da Diretoria de Edifica

,

ções, Cadastro e Patrimônio, com. os mesmos' vencimentos
de 9:600$000 anuais, o Sr. João Schleder Sobrinho" que
tem, até esta data, 18. ano, 5 mêses e 21 dias de serviços
prestado's ao Municipio.

Palácio da Prefeitura Municipal de CUritiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

ta data, 21 anos, 6 mêses e 9 dias deserviçôs prestados é!-O

Municipio.

I

Palácio da Prefeitura Municipal de 'Curitiba, Capital

do Estàdo do Paraná, em 31 de :deembro de 1940.
(a) Rozaldó G. de Mello Leitãc;.
ATON.O 389 .

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA':'de acôrdo cóm o Decreto-Lei

1

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

ATO N.O 391
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei

n.o 23 de 16 do corrente, resolve aproveitar o extranumerá.
rio Arcelino Rosa para exercer, com os vencimentos de ..
3:60.0$000 anuais, o cargo de Servente da Secção de Expe-

INDICE
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diente e Contrôle da Diretoria: de Obras e Viação do Dpar
tamento de Engenharia, na -fórma do disposto na alinea I
do art. 14.° do Decreto-Lei Federal n.O 1713 de 28 de outu
bro de 1939.

.
,

"
,

.

"

Palácio dá Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

(a) R9zald,o G. de Mello Leitão

ATO .N.. 392

DECRETOS E DECRETOS-LEIS

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', de aé6rdo com o Decreto-Lei

Nrs.
1

n.o 23 de 16 do, corrente, reSolve nomear o Sr. Tancredo
Benghi para exercer, interinamente, ô cargo de Condutor

Técnico da Secção ,de Viação ,da Divisão de Viàção, Sanea
mento e Limpeza Pública da nfretoria de' 'Obras e Viação,

.•

3

2'

Aprovando o projeto de alârgamento da rua Barão do
Cêrro Azul .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .•

Ana Fernandes ., .. ..

.. .. "_' .. .. .. ..

Palácio da FrefeitUl:a Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro' de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

4

3

Transferindo ao Estado o edificio, instalações, maquinários
.. .. .. ..
e mais pertences da Usina deLeite .. "

5

4

Denominando

5

Aprovando o projeto
Machado. .. .• .,

6

Declarando de utilidade pública os prédios compreendidos na faixa de alargamento determinada pelo alinha

7

Abrindo um crédito suplementar de mil contos de réis.
á Verba - Obras Públicas .. .. .. .. .. .. .. ....

13

8

Abrindo crédito suplementar no valor de conto e cincoenta contos de réis .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

14

9

Abrindo crédito suplementar no valor de três contos, novecentos mil e quatrocentos réis .. .. .. .. .. .. .•

15

Barradas ..

Presidente
..

..

..

Cavalcanti a rua

..

..

..

..

..

..

..

..

Conselheiro
..

J

10

..

para
alargamento da rua
.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

mento fixado no Pecreto n.o 2 de 29-3-39 ..

,....

"

-'

com os vencimentos de 10:8QO$000 anuaiS.

'"'

Cassando o alvará de licença e'ipedido em favor de

..

Cruz

..

..

8
9

1'1

Não existe.

11

Contando tempo do funcionário Mario Libanio Guimarães

16

12

Delimitando o perímetro do quadro urbano

..

17

13

Aprovando o' projéto para a ligação das ruas Carlos de
Carvalho e Candido Lopes bem como estabelecendo o
recuo do alinham'ento sul desta 'ultima rua .• •...

19

..

..

..

111

11
Nrs.

Nrs.



20

Isentando do hnposto de Licença o comércio de combustíveis e lubrificantes liquidas .. .. ., .. .. .. .. "
..

NomeaIldo Diretor do Departamento Juridico durante õ
in:lpe9imento do serventuário ,efetivo, o dr.
Teofilo
.Moreira Garcez .. .. .. .. .. .. .. .. ., .. .. ......

96

21

5

Instituindo o premio Cidade de Curitiba, no valor de um
conto e quinhentos mil réis .. .. .. .. .. .. .. ....

Aproveitp;ndo a Srta, J):9ith Bandeira ,Rocha, na função de
Escriturário do Departamneato de Fazenda .. . . . .

97

21

6

Concedendo férias ao funcionário Manoel Ferreira de Mi-

17

Denominando rua Porto Alegre a atual Travessa Brasileira

22

18

Concedendo acrescimo de 15% nos vencimentos do fun

7

Concedendo férias ao funcionário Pedro Scuissiatto

..

97

.,

22

8

19

Concedendo acrescimo de 15% nos vencimentos do funcio
nário Pedro Gasparelo .. .. .. .. .. .. .. .. ....

Fazendo reassumir a função de Diretor do Departamento
Juridico, o dr. Artur Juvencio Mendes ., .. .. .. .,

98

23

9

Concedendo férias ao funcionário Pedro Gasparelo .. ..

98

14

Cassando o alvará de licença concedido a João Durski da
Silva ., .. .. .. .. .. "
.. "
., .. .. .. .. .. .. .,

15
16

cionário Frederico Kirchgassner ..

.,

"

..

..

..

Abrindo crédito suplementar no valor de setecentos contos de réis "
., .. ., "
., .. .. ., .. .. .. .. .. .,

10

Contando tempo de serviço do funcionário BraSílio Peri
Moreira .. .. .. ., .. ., .. ., .. .. .. .. ., .. . 

24

22

Contando tempo de serviço do funcionário Albano Cunha

25

23

Racionalisando os serviços de. administrao:ão dt;> Municipio
e distribuindo as atribuições do funcionalismo ., ..

25

24

Regulp;ndo os serviços do G?binete do Prefeito e Secreta-

25

Abrindo créditos suplementares

26

Desapropriando um;;l faixa de terreno de propriedade do
sr. João Hoffman.n Junior e, sua mu1)ler .. .. .,

27
28

29
30

ria da Prefeitura ....

..

..

..

..

..

..

..

..

"

..

..

..

32

..

..

"

47
47

Unificanélo e atual41ando o Regulamehto do Almoxarifado
Geral .. .. ., .. .. .. .. .. .. .. ..' .. .. ., .. .,

48

Orçando a receita e despesa do Mrmicipio para o exercici<;>"
de 194Jl .. .. .. .. .. .. .. .. ....
..........

53

Contando tempo de serviço do funcionário José Tadeu
Pietruza .. .. .. .. ',' .. .. .. ., .. ., .. .. ....

83

Aprovando o quadro do funcionalismo desta
para J941 ..

..

Prefeitura,
.., ..

....

1
2
3

Concedendo licença para tratamento de saude do funcio
nário Benedito Costa Coelho ., "
.. .. .. '.. "
.,

Exoneran?o, a pedido, o fw:1cionário :frederico Sena Calderarl .. .. .. .. .. ", .. ., .. .. "
.. .. .. .. .'

Concedendo férias aodr."Artr Juvencio Mendes

95

95

96

Ildefonso

.,

Penaforte

97

Marq'ues '.. .. ., .. . '. •• ='. .• ., .• ., .. ., •. .
""
Concedendo doze mêses de licença para tratamento de sau-

12

Concedendo férias ao funcionário "Julio Alves Conceição .,

100

13

Concedendo férias ao funcionário Odilon Viana de Araujo

100

14

Concedendo férias ao funcionário Alvaro José da Costa .,

100

16

Nomeando, para exerçer interinamen o cargo de Diretor
do Departamento Juridico o dr. Teofilo 'Moreira Garcez

101

17

Concedendo férias ao funcionário Domingos Petrelli ..

.,

102

18

Concedendo férias ao funcionário Augusto Muller Picheth

102

19

Aproveitando ,a, Srta. Aline CunhllJ Braz, no cargo de 3.0
Escriturário do Departamento Juridico ., .. .. ., "

102

20

Promovendo a Srta. Edith Bandeira Rocha, ao 'cargo de
2.a Datilógrafa da Agência de Estatistica .. ., ..

103

21

Nomeando o sr. José Matucheski Junior para o cargo de
Praticante da Diretoria de Edificações e Cultura do
Departamento de Engenharia .. "
.. ., .. ..

103

22

Concedendo férias ao funcionário Arsenio Misker

..

104

23

Concedendo férias ao funcionário Alcyr Pospissil .,

..

104

24

Concedendo férias ao funcionário Manoel Teixeira Machado

104

25

Concedendo férias ao funcionário Francisco Aevedo

105

26

Concedendo férias ao funcionário Aristides Costa e Silva

105

Zl

Concedendo férias ao funcionário João Raul Bauml

106

28

Fazendo. reassumir suas funções,

15

83

ÁTOS

Concedendo ,férias ao funcionário

..

11

24

21

randà ',' .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .,

de ao funcionário Gumercindo' de Oliveira Godoi .,

99

99

- ao dr. Artur Juvencio.
Concedendo trinta dias de licença
Mendes ., "
., .. .. .. ., .. .. .. .. ., .. ., .. .. 101

Mes

, .•.. "

o

dr.

••.. "

Artur

Juvencio

., .. .•.•

106

IV

I

Nrs.
29

30
31
32

.Concedendo férias ao funcionário João Furquiin de Siqueira .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 107
Suspendendo de suas fUnções, o Guarda Fiscal Raul Cor'reia Pinto .. .. .. .. .. .. .. .. ., '. .. . " ,. ..
Concedendo férias ao funciortário Marciano

Marques

V
Nrs.

54

Concedendo férias ao funciomirío Albano Cunha •• •• • •• 117

55

Concedendo férias ao funcionário José Nascimento Rozeira

117



Concedendo férias ao funcionário Manoel Taborda Ribas

118

57

Nomeando o 'sr. Augusto Viana Klingelfuss para o cargo

'.'

118

58

Concedendo férias ao funciohário Carlos Weigert Filho •.

119

,

107

de

Lima ..

,

de ,Fiscªl .. .. .. .. ...

107

.........ô.,. .

Concedendo férias ao funcionário Edmundo Leinig Saporski ., .. .. .. .. .. ., .. .. .. ., .. .. .. ..

108

59

Concedendo trinta dias de licença para tratamento de sau-

Concedendo férias ao funcionário João Ferreira Leite Netó

108

de aó funcionário Valentim Maria de F'réhas ....

119

6Ô
109

Concedendo noventa dill$ de licença ,para tratamento da
saude ao funcionário Daniel Luiz ., .. .. .. .. ., ,.

119

61

Exonerando, a pedido, o funcionário dr. Artur Juvencio
Mendes .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ,. .' .. .. ..

120

Concedendo férias
da Silva: ....
35

- I
,

ao funcionário Delbos Zola Leodoro
........

Concedendo férias ao funcionárfo
Santos

'.

..

.,

Abilio

Rodrigues dos

..

..

..

..

..

..

109

36

ConcedenQ.o férias ao funci,c;>nário Valentim Maria de Freitas' 110

62

Concedendo férias ao funcionário ':Durval França .. .. .. 120

37

Concedenqo férias ao funcionário joão .Sezileski ..

..

110

63

Concedendo férias ao funcionário Mario Libanio Guimarães

38

Concedendo férias ao funcionário dr. João Maceço Souza

110

64

Suspendendo de suas funções o fiinçionário Lufrido Cos-

39

Concedendo férias ao funcionário Affonso Coelho dos San

ta Cabral .. .. .. .. .. .. .. '. .. .. .. .. ....

121

111

65

40

Cóncedendo quarenta e cinco 'dias de licença pa-ra trata
mento de saude ao funcionário Frailéisco Lopes Vieira

Nomeando o dr. Teofilq Moreira Garcez para o cargo de
Diretor do DepartlI!1,ento Jurid,\co, em Comissão ..

122

.Conceqendo férias aofunclonário José Paladino ..

122

tos ..

,.

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

,.

..

..

..

41

Concedendo férias ao funcionário Eduardo Machado ..

42

Concedendo férias a funcionária sra.
Cordeiro .. .. .. .. .. .. .. .. "

Elizabéth
.. .. ..

..

..

Pereira

111
112

112

66"

.

.<

.



..

121 '

67

Concedendo férias a funcionária srta. Violeta Maranhão

68

Concedendo seis mêses .de licença para tratar de seus inte-

Exonerando, por solicitação' do mesmo, o dr. Odilon Mer 123

resseS, ao funcionário Delbos Zola 'Leodoro da Silva .,

122

123

43

Concedendo férias ao funcionário Julio Richter 'Filho

113

69

44

Concedendo férias ao funcionário' Davi da Rosa

.,

113

70

45

Concedendo férias ao funcionário Feliciano de Oliveira

113

46

Concedendo trinta dias de licenÇa para tratamento de sau":
de aO funcionário AntoniopontaroJa .. .. .. .. .. ..

Resolvendo exe.cutar os serviços de construgáo de ponti
lhões e de terraplenagem, remodelação do leito das
ruas, etc. .. .. .. 'c' .'. ,.- .. .. .. .. .. •• ....

124

114

71

Concedendo férias fl,o -funcionário Antonio Brandalize

..

126

47

Concedendo

férias a funcionária srta.- Zuleika l\furanhão

114

72

Concedendo férias ao funciohãiio Reinaldo Mion .,

..

126

48

Concédendo férias ao fuI).cionário João Loiola Pires .. ..

115

73

Concedendo£érlas ao mnêió'ilárío MÍlnoel Ribeiro de Macedo

127

115

74'

Concedendo férias ao funcionário Olyo Weigert ..

127

116

75

Concedendo férias ào fhncionário Amazonas Souza. Azevedo- - 127

76

Concedendo fériàs ao funcionârio João Correia de Souza

49

..

Concedendo férias ao funcionário João Fagundes Barbosa

50

Concedendóférias ao fUncionário Brasilio Peri Moreira ..

51

Promovel1do ao cargo de 2. Desenhista,

52

53

o

sr.

Schleder Negrão .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Auroel

Nomeando o sr. Rubens Doria de Oliveira -para o cargo de
Praticante .. .. .. .. . -. .. .. .. ..' .. .. .. .. ..
116
Promovendo ao cargo da .4.0 Escriturário, o sr José Ma-,'
tuches Junior .. .. .. ._.

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

1'17

..

..

..

..

..

.,

,.

..

..

.,

..

..

,.

..

..

128

.,

128

78

Exonerando do cargo de Administrador da Usina de Leite
o sr. Lauro Ribeiro de Macedo .. .. .. ,. .. ..

128

79

Promovendo o funcionário Flavio Ribeiro .. .. .. .. ..

129

77

.,

..

,.

116

Pirito ..

..

'ênCedendo Urias ao funcionário João Aguida ,.

VI

VII

Nrs.

80

NrJ,

TranSferindo o funcionário Apgelo Scuissiatto do Deposito
de InflaJl1aveis para o cargo de 1.0

Departamento de Fazenda ..

.;

..

Escrit'urario

..

.,

.,

..

..

do

81

Nomeando o Sr. Ezequiel -Honprio Viale para o cargo dé

82

Designando o Sr. Ezequiel H. Viale, pará exercer, em co
missão, o cargo de Diretor de Contabilidade e Tesouro

Chefe de Secção do Departamento de Fazenda ..

..

83

Nomeando o Sr. Lauro Ribeiro de Macedo, para o cargo de

84

Suspendendo por trinta dias, de suas funções, o, Guarda
Fiscal Raul Correa Pinto .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Adritiriistrador do Deposito de Inflamaveis' .,

..

..

..

Conéedendo quarenta e cinc- dias de licença ao funciônário Francisco Lopes, Vieira ..

..

..

..

..

.,

..

..

..

129
1 r
130
130

130

.•

144-

Concedendo férias ao funcionário Avelino Pereira da Silva

144

118

Concedendo férias ao funcionário' ,Antonio Carlos Araujo

".

144

119'

Concedendo férias ao 'funcionário Argeu Loioia Pinho .,

145

120

Designando o funcionário Dr. Macedo Sousa para interina
mente exercer o' cargo de Diretor de Obras e Viação

145

121

Designando o sr.. Raphael KJier de Assunção para, interi
namente, exercêr o cargo de Engenheiro Chefe ... ,

146

122

Designando o sr. Sadi Souza para, interinamente, exercer
o cargo de Sub-Chefe ., .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

146

123

Nomeando o sr. Nestór Nivaldo Dittrich para,
interinamente, exercer o cargo de Engenheiro o' . o ., .,

146

133

92

Concedendo férias ao funcionário José Domaria •.
Concedendo férias ao funcionário !nacio Lombardi

134
134

93

Concedendo férias ao funcionário Albano Cunha ....

134

94

Conce<Iendo férias ao funCionário Raul Costa .,

135

95

Concedendo fé!,ias ao funcionário João Guilherme Pereira
Concedendo férias ao funcionário Dr. Sady Souza .,

•.

136

97

Concedendo férias ao funcionário Luiz Felipe de Andrade

136

98

Concedendo férias ao funcionário Angelo Scuissiatto ..

136

99

Nomeando o Sr. Newton Gúimarães

.o

..

..

l\'Ioritz ..

"

..

."

..

ao-funcionário Teodomiro Furtado
.,

..

..

.,

.,

..

..

..

;-;- ..

..

..

..

..

..

..

..

..

Vicente
.o

..

.o

..

o'

..

de

!;;-

124

Promovendo odr. Antonio Gomes, ao cargo de Chefe de

125

Concedendo licença ao

126"

Concedendo férias ,ao funcionáário Antonio Cunha Braz..

'Secção da Secretaria '.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
funcionário

147

Valentim Maria de

.•

137

100

Concedendo férias ao funcionário Waldomíro Mandulac ••

137

101

Cqndendo licença ao funcionário José Nascimento Rozeirllr 138

127' •

102

Concedendo férias ao funcionário pro AdaIberto Scherer

128"

Removendo o funcionário João Loiola Pires ... o

129

Promovendo o funcionário Murilo Costa Pinto

130

Concedendo férias ao funcionário Bento Dias de Gracia

149

131

Concedendo férias ao funcionário Raul Kormann ..

..

149

132"

Concedendo licença ao funcionário Artur Rego Barros

150

133

Demitindo, a bem do serviço publico, ó funcionário Lufrido Costa Cabral .. .. ., . o .. .. .. .. . o .. ., . o ..

150

103

..

,Castro ..

135'

96

....

142

-

117

Concedendo férias ao funcionário
Castro

..

Concedendo férias ao funciOIllirio Dr. Rafael Klier de Assunção .. .. . o .. o' .. .. o' .. .. .. .. ., .. . o .•

112 -

143

90

..

141

Concedendo férias ao funcionári04 'Leônídas

133

..

Concedendo férias ao funcionário Wilson Portugal Lobato

.Concedendõ férias

Concedendo férias 'a funcionaria 'Edite Bandeira Rocha ..

o cargo de Praticante ..

141

11f

116

89

para o

.•

115

132

Sottomaior,

Concedendo férias ao funcionário Domingos Barberi o'

131

Concedendo férias ao funcionário Vitor Benato ., .. .. ..

..

141

110

..

142

88

..

Nomeando o Sr. Sezinando Ribas para o cargo de Servente da Agênciá de Estatística ., ... o .•... , o' ..

.o

143

132

..

140

1W

•.

.Concedendo férias aofuncionário;,.Honorio José Bruno' . o

Concedendo férias ao funcionário NeyvoÍl Meyen

91

i40

..

..

114

131

Concedendo férias ao Í).1ncionârio João Schleder Sobrinho' 132

Carlos de Sousa
"
., ., •.

o'

Removendo o funcionário Dino Gasparin

Concedendo férias 'ao füncionário Abelardo dos Reis Petra

81),

João

Concedendo férias ào funcionário Angelo Gottardi .,

108

113

87'

..

.

107

, SobriI?ho .. .: .. .. .. .. .. .... .. .. ..

Exonerando, a pedido, o

funcionário

Augusto

Picheth .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.• ..

Muller

138
138

104

Concedendo férias ao funcionário José Olínto dos Santos

139

105

Concedendo férias ao funcionário Bernardo Correa .•

139

106

•.

Concedendo férias ao funcionário Alberico Camargo Ribas

140

Freitas ..

..

..

..

.,

.,

.. ..

o'

. o

..

..

..

.,

.,

.Promovendo o funcionário Antonio Cunha Braz ..

147

147
148

148
. o

.....

149

vm

IX
Nrs.

Nrs.
134

ConcednJio fériasa' funcionária Rosemira. Pereira da Silva

135

Concedendo fénas, ao funcionário

136

Concedendo férias ao ,funcionário

.. ..

152

137

Concedendo férias a funcionária Djanira Crespo Rocha

152

138

Concedendo férias ao funcionário Moacir Potier

..

152

139

Concedendo férias ao funcionário José dos Santos ..

..

153

140

Concedendo férias ao funcionário Euclides Vieira Alves

153

141

Concedendo férias ao funcionário Ewaldo Weigert .. ..

154

142

Concedendo férias ao funcionário Cid ;Marcondes de Albuquerque '.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

154

143

Demitindo, por abandono do cargo, o funcionário Joubert
Gomes Ferr,eira .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

155

144

Concedendo férias ao. funcionário Alban9 Casagrande

155

145

Concedendo férias ao funcionário

Freítas .. .. .. .. .. .. .. ..

Benedito

,

..

..

..

..

..

..

.,

,

Annando., Ferreira de
..

..

..

..

..

!

r

Concedendo férias ao funcionário Bonifacio Furquim de'
Siqueira .. .. .. .. .. ., .. .. .. .. .. .. .. .. ..

163,

164

Concedendo férias ao funcionário Teofilo de Oliveira Ca-

margo .. .. .. ........ ' ...... ' .. ' .. ..... .. ..

164

165

Licenciando o funcionário Dr. Nelson de Sousa Pinto ..

164

166

Concedendo férias ao funcionário ManliusHehI
de Melo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

165

167'

Concedendo férias ao funcionário José Scuissiatto

168

Concedendo férias ao funcionário Miguel Baby

169

Concedendo férias ao funcior.-.írio Jósé Pereles' ..

166

170

Concedendo licença ao funcionário Delbos Zola Leodoro
da Silva .. .. .. .. .. .....,.. .. .. .. .. .. .. .. ..

166

171

Concedendo fé'l'ias ao funcionário. João Americo de, Oliveira

167

172

Concedendo férias a funcionária MercedesMiendes Morais

167

173

.

Pereira

165

..

166

.

• Concedendo férias ao' funcionário

Artur

Chaves

Rego
.. ..

168

Concedendo férias ao fAcionário Walfrido Bueno Ferreira

168

147

Concedendo férias ao funcionário Lauro Silva .•

•.

..

156

175

148

Concedendo férias ,ao funcionário José Dumas ..

..

..

157

Concedendo licença ao f\1Ilcionário Armando Ferreira de
Oliveira .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

168

149

Concedendo férias ao funcionário José Tadeu Pietruza

176

SuSpendendo o funcionário Domingos Petrelli ..

169

150

CÕilceâendó fériàs a funcionária MariaZenita

177

151

Concedendo férias ao funcionário' João Pereira de Macedo

152

Concedendo férias ao funcionário Daniel Luiz .. .. .. .,.' 158

.. ..

..

I

163

163

174

. '. ..

..



Licenciando, compulsoriamente, por seis mêses o funcionário João de Deus Vidal,.. .. .. .. .. .. ....

156

..

..

•

151

162

Concedendo férias ao funcionário Lauro Sodré de Souza
Feijó .. ., .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

..

..

I

155

.. .. ..

..

151

..

Teigão ..

.. ..

.. .. .. ..

de

Ernesto Tiradentes de

Souza

Oliveira ..

Correia

Barros .. .. .'. ',' "

157

Franco

..

..

157

Concedendo férias ao funcionário Francisco Lopes Vieira

170

158

179

Concedendo férias ao funcionário

Concedendo férias ao funcio:nário Nelson Cunha Gomes

159

159

155

Concedendo féria;> ao funcionárj.o Pedr9 Mainka ..

•.

160

:!-56

Concedenâo Jérias a funcionária Aline Cunha Braz ..

160

57

Concedendo férias ao funcionário GaStão Mar<l.ues da Silva

160

158

Organizando as Comissões que deverão proceder ao lan••

.. "

169

154

.•

.. .. .. ..

Concedendo férias ao funcionário Lauro Ribeiro de Macedo

Concedendo' sessenta dias de licença para tratamento de

çamento e escrituração de impo,stos e taxas municipais

.. ..

178

153

saude ao funcionário Manlius .HehI Pereira de Melo

..

161

159

Concedendo férias ao funcionário Aldo Fernandes

160'

Concedendo férias ao funcionário Ulisses José ,Ribeiro .• 162

162

161

Concedendo férias ao funcionário Benedito da Costa Coelho

163

•

I'
•I

Moreira .. "

dr.

Henrique

Estrela

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

170

180

Concedndo férias- ao funcionário Olegario Ayres de Arruda 171

181

Concedendo licença ao funcionário Julio Alves Conceição

171

182

Concedendo férias ao funcionário Frederico Kirchgassner

171
172

183

Concedendo férias ao funcionário Ricardo Bigatto ..

184

Concedendo férias ao funcionário Francisco Grande

172

185

Concedendo férias ao funcionário André Bruzamolin

173

186

Concedendo férias ao funcionário Flávio Ribeiro ..

173

187

Suspendendo o funcionário Albano Cunha ••

.•

173

188

Concedendo licença ao funcionário José dos Santos

174

189

Efetivando o dr. Antonio Gomes, no cargo de Secretário da
Prefeitura
" .. .. .. .. .. ..

174

••

I •••.=tE ffILftlC

mu D'"('?II'!!!!'j'tfrtL _

XI

x
Nrs.
190
191
192

19.1

19

Nrs.

Aproveitando o sr. josé Teixeira da Silva no cargo de 2.0
Escriturário (Agente de Estatistica) '.. .. . . . .
Aproveitando o Bel. Teofilo Moreira Garcez no cargo de
Diretor e Procurador Municipal .. .. :0 .. .. . o
Efetivando o dr. Nelson de Souzà Pinto .. ..

Promovendo o dr. João Macedo de Souza. o ••

175


175

196

Promovendo o funcionário Wilson Portugal Lobato

197

178

Aproveitando o funcionário Wilson Portugal Lobato

198

178

Aproveitando o funcionário dr. Arnaldo Isidoro Beckert

179

'Conservando o funcionário João Americo de Oliveira

179

200

Nomeando o sr. Oswaldo Kuss o' •• •• •• •• •• .: o'

201

180

Aproveitando o funcionário Auroel SchIeder Negrão ..

202

180

Aproveitando o funcionário Manlius HehI Pereira de Melo

181

203

Nomeando o sr. Elato Silva .. .. . ....

.... ..

204

181

Aproveitando o funcionário Rubens Doda de Oliveira

182

205

Nomeando o sr. Celso Lacerda .. .. o' o'

206

182

Nomeando o sr. Raul Bruel Antonio o'

207

183

Conservando o funcionário. João Pereira de Macedo

183

208

Aproveitando o funcionário ,Augusto Viana Klingelfuss

209

184

Conservando o funcionário dr. enrique Estrela Moreira

184

210

Nomeando o sr, Arides Gerber .. .. .. .. ..

185

211

Promovendo o fun,cionário dr. Sadi Souza ..

185

212

omeando o sr. Lucio Augusto de Oliveira

213

186

Conservando no cargo ge 2.° Topógrafo

sr.

Frederico

Kirchgassner .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. ','
Promovendo, por antiguidade, o funcionário Dr. Rafael
Klier de Assuilção .. .. ..... .. .. .. ..'.'  .. .. ..

215

216

Aproveido no cargo de 1.0 Desenhista o sr. Valentim
FreItas
o, •• õo '0 '0 .: 'o ••••
Aproveitando no cargo de Motorista do Gabinete do Pre
feito o sr. Paulo Pontarolli .. .. .,

21'1'
218

Aproveitando no cargo de Continuo do Gabinete. do Prefeito o sr. Aristidés Costa e Silva .. o' " •• • o •• "
Aproveitando no cargo d' 2.° Escriturário (Bibliotecárió)
o' sr. 'Saul Lupion Quadros .. . o ••

••

•

186



I:

177

199

••

I

177

Promovendo o funcionário Romulino Requião .. ..

o

'?

176

Aproveitando o sr. éarlos Antonio de Azevedo

.!J

,

176

195

214

•

 __



1\"


r"."

I,

I

188
188

189

220

Aproveitando o extraJ;lUmerário Virgilio B para exercer 190
o cargo de continuo da Biblioteca Pubhca .... .. .•

221

Aproveitando no cargo de Servente da Biblioteca Publica
o sr. Arsenio ¥isker.. .. .. .. .. .. .. .. ., .. ..

Aprbveitando o funcionário Dino Gasparin .. .. .,

190

222
223.

Conservando no cargo o sr. Sezinando Ribas .. .. ..

191

224

Conservando no cargo o Sr. Lauro Silva .. . o ., •• ••

191

Conservando no cargo o fun;ionário Pedro 'Scuissiatto

192

22"

I,

I
'r I
I
!
;;;;

;o-



V

'

8,

""





j,'

sr. João Ferreira Leite Neto

Aproveitando no cargo
Pereira

..

.,

..

o

..

. .... ,

funcionário

..

..

João

o'

. .. ,

..

Guilherme
• o

••

••

191

192

••

Aproveitando no cargo o funciorio Waldomiro Mandulac

228

'Aproveitando no cargo a funcionária Mercedes Mendes de

229

Aproveitando no cargo o funcionário Manoel Ferreira de

230

Aproveitando no cargo o .funcionário

Teixeira

194

231

Promovendo o funcionário B€ntó Dias de Gracia .. .. . o

194

Morais o' •• o"
Miranda

Machado

..

.,

..

..

•• ., •••• 0;."

. o

.•

••

..

••

..

••

..

••

;'.

•• •• •• •• •• •• ••

••

..

••

••

••

.,

Manoel
..

..

..

••

193
193

194

••

. o

. Aproveitando no cargo a funconária Edite Bandeira Roclia 195

Aproveitando no carg o Sr. Albano Cunha .. .. .. ..

195

234

Conservando no cargo o funcionário Alvaro de Andrade

196

235

Promovendo o funcionário Edmdo Leinig Sapors k'1

19:-

236

Aproveitando o extranumerário EdgarT h,le I en ..

233

I

.

227

232

I

187

Aproveitando no cargo de 4.° Escriturário da Bibliotéca o 189

226



187

219

197

..

237

Aproveitando o funcionário Ezequiel Honorio Viale ..

..

197

238

Conservando no cargo o funcionário Olavo ChagaS Correia

198

239

Conservando no cargo o funcionário

Luiz

Felipe

Andrade .. .. .. ,. ., .. ., ., .. .. .. .. .. .. ..

de

198

240

Conservando no cargo o funcionário Murilo Costa Pinto

199

241

Transferindo o funcionário Afonso Coelho dos Santos

199

242

Conservando no cargo o funcionário Moacir Potier ..

200

243

Promovendo o funcionário Brasilio Pery Mioreira .. ..

200

244

Conservando no cargo o funcion¥io Abelardo dos Reis Petra

201

24.')

Conservando a funcionária Rosemira Pereira da Silva

201

.246

Conservando o funcionário Julio Alves Conceição

202

247

Conservando o funcionário Francisco Azevedo • o

202

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

IIII_..•..III.•1I.1III.1!i.1!I.1i7T__..r__......1I7.II.gn-I:l!.M!.-!I!'!_."'4"J..!l!1JI,j..lii!I!_
•..1.riI•••••••••••••••l

,

'
XIIi

XII
Nrs.

Nrs.

248

ConservancÍo o funcionário Alcyr Pospissil

203

279

249

Aproveitando o extranumerário Carlos Amaro ..

203

280

250

Promovendo a funCionária Djanira Crespo Rocha

251

DeiXando sem efeito a promoção da funcionária
Crespo Rocha .,
,
,
.

252

Conservando o funcionário Argeu Loiola Pinho

253

Aproveitando a funcionária Aline Cunha Braz ..

254

Deixando sem efeito o aproveitamento da funcionária Aline Cunha Braz .. .. .. .. .. ., .. .. .. .co •• •• ••

205

255

ProJI1.ovendo a funcionária Maria Ze.nita Franco Teigão ..

206

256

Aproveitando o funcionário Nelson CUnha Gomes

206

257

Aproveitando
Dittrich

o

"funcionário
,
,

interino,

.

Nestor

..
..

.,

..

205

..

..

205

..

Conservando o funcionário Clodoaldo Macedo Portugal

219

286

Conservando o fúncionáfio Alvaro Luiz Pichéth

220

--

287

Conservando o funcionáribFlávio Ribeiro •.

220

i.

288

Conservando o funcionário Miguel Baby ..

221

!

289

. , Conservando o funcionário João Aguida ..

221

Aproveitando Ó exttàriumei"io Davino Teixeira de Faria

293,

Aproveitando o funcionário di. Adalberto Scherer Sobrinho

2231

294

Aproveitando o funcionário Leonidas Vicente de Castro ..

223

295

. ,Aproveitando o funcionário joão Carlos de SouZa Castrb

224

296.

Aprov:eitando o extranumerário Theophilo Luiz dos Santos

2

210

297

,Aproveitando o fUncionário Hermenegildo de Lara

225

210

298.

Aproveitando o funCionário Antonio Pupi .,

299

,Conservando o funcionário Domingos Lazarotto- .,

300

Apr,oveitando o extranumerário Randolfo

"

.1

..Aproveitando' o funéioriário Câi'los de Araujo Moritz

222

.•

210

..

285

292.

Aproveitando o extranumerário Hel}l'ique Simó da Costa 209

Aproveitando o extranumerário João Bordignon

219

c

291

209

265

219

.....•..

Aproveitando o extranumerário Demetrio Brandalise ..

208

Conservando o funcionário João Sezileski

.

Nomeaildo o sr. Ary Borges do Canto ... ,

207

2&1

,

218

222

208

Nomeando o sr. João Cardoz

Conséfvando o funcionário Francisco Lopes Vieira

222

Conservando o funcionário Antonio Brandalise ..

Aproveitando o extranumerário Bento José da Luz

282

284

207

260

..

.,

Aproveitando o extraillíiner.'.'rio José Cruz'

Conservando o funCIonário Vielor Benató

..

218

Aproveitando o funcionário Durval França ..

=

"l-'
..

211
217

290,

ConserVando o funcionário Angelo Gottardi .,

264

,

Nivaldo

259

262

"¥'

..

281

'283

.-

258

.,



(f

204

.<.

..

,

203

Djanira

Conservando o funcionário Raul Konnann
:Conservando o funcionário José Taaeu Pietruza

..

225

...•....

'226

266

Aproveitando o funcionário José dos S(j.I),t.os ....

211

267

Aproveitando o extranumerário Pedro Simplicio Moreira
Filho .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

211

301

C,onservando o funcionário All;>al}.o Casagrande

268

Nomeando o sr. Adilson de Oliveira Werneck ..

12

:ro2

Consexvando .0 ,funcionário Domingos :aarberi ..

269

Conservando o funcionário José Olinto dos Santos

212

303.

Aproveitando o funcionário Delbo Zola Leodor,o da Silva

228

270

Conservando o funcionário DOJllÍngos 'Petreli

213

304

Nomeando o sr. Reinaldo Pedroso ..

228

271

Aproveitando o funci<?nái'io Ernesto Tiradentes de Souza

213

305

Conservando o funcio!lário Avelino Pereira da Silva

228

272

Conservando o funcionário José Scuissiatto ., .. .. ..

214

306.

Conservanâõ' o funcionáro João de Deus Vidal ', ...

229

273

Conservando o funcionário Benedito da Costa Coelho

214

S07

AprQveitanâo õ funCionário Manoel Octacilio da Silva

229

Conseryando o funcionário çarlos Weigert Filho ..... '.

23(}

..

..

..

..

226

Siqueira

..

227

;.

227

.,

274

. Conservando o funcionário Teodomii'oFurtaélo ..

..

215

308

275

Conservando .0 funcionário José Matticheski Junior

215

309

276'

Conservàildo o funcionário Ewaldo Welgert

215

310

Aproveitando o extranumerário Joaquim de 'Barros

277

Conservando <> funcionário João Correia de Souza Pinto

216

311

Consérvândo

Costà Lima

231

216

312

Âprove'itando o funcionário Julio Richter Filho ..

232

278

.

. Promovendo o funcionári" Euclides Vieira Alves .. .,

\

\

r===============--""""'-=---

\

-'-'--'---="-..1-,.

c-__

"Aproveitando o funcionário José Nascimento Roseira
ó funciónáfio

WaIdêmir

230
...

231
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XIV

XV

Nrs.
-31.
31

. .Ap!,oyeitando o funcionário-Frederico Weiss

:

232

. proveitando o funcionário João Zaniolo

.

232

Conservndo o funcionáIio Theophilo de Oliveira Camargo

233

316

Conservando o funcionário João Furquim de Siqueira

','

2

317.

Cod o funcionário Eduardo Machado ..

•.

224

31

Conser.yando o funcionário Bonifació Furquim de Siqueira

234

319.

Aproveitando o funcionário Olio Weigert

235

315

..

..

..

..

Nrs .
345

Aproveitando o funcionário José Paladino .. .. .. .. .•

247

346

Promovendo, por antiguidade, o funcionário Raul Costal

247

347
348

. 'Aproveitando o extranumerário Rotilio dos Santos

Aproveitando o extranumerário

..

247

Emerson Tiradentes de
••••

248

'349

Aproveitando o extranumerário Feliciano de Oliveira F.o

248

350

Áproveitando o extranumerário Otilio Werneck de Capis-

Sousa •••.•••••_ •••••••••••••••• ,

••• ,

320

• Conservando o funcionário Ney von Meien ..

321

N<?:r;nndo o-.sr. Jacy Rodrigues. Gomes ....

236

351

Promovendo o funcionário Angelo Scuissiatto ..

249

322

. Aprov:eitand,o o funcionário Bernardo Correia

236

• 352

Promovendo o funcionário Ignacio Lombardi

250

323
324

235 •

Aproveitando o extranumerário Ursolino Rosa
. ,Aproveitando o funcionário ¥eliciano de Oliveira

trano ••

..

..

.'.

..

..

.,

..

..

..

..

..

.,

..

249

..

..

237

353

Aproeitando o extranumerário Agnelo Batista

237

354.

ProJTIovendo o fu'hcionário Pedro Gasparelo ..

..

251

..

250

325

Aproveitando .a funcionária sra. E1izabeth Pereira Cordeiro

237

355

Promovendo o funcionário Alvaro José da Costa ..

251

326

i\Proveitando o funcionário Algo FeJ:l1andes

252

327

Aproveitando o funcionário Daniel uiz ..

328
330

C0Il;Servando o funcionário Antonio Pohtarola ..

•.

..

..

238

35.

Promovendo 6 funcionário Manoel Ribeiro de Macedo

..

..

..

238

357

Promovendo o funcionário -misses José Ribeiro

Aproveitando o extranumerário Hortencio R. -de Almeida

239

3

Promovendo o funcionário Ildefonso Penaforte Marques

..

239

359

Promovendo o furicionário José Pereles ..

329

Aproveitando o extranumerário Antoniõ'Coelho 9,08 Santos

240

360

Promovendo o funcionário Manoel Taborda Ribas

331

Aproveitando o funcionário José 'Dumas ..

240

361

Promovendo o funcionário Pedro Mainka

332

Aproveitando o extranumerário Antonio Garcia

241

362

Promovendo o funcionário Dav da Rosa ..

333

Aproveitando o funcionário João Loiola Pires ..

241

353

Aproveitarido o funcionário Abilio Rodrigues dos Santos

255

334

Aproveitahdo o funcion4rio -IWcardo Bigatto

2

364

Aproveitando o funcionário André Bruzamolin ..

..

256

335.

Conservando o funciónário Cid Marcondes de Albuquerque

242

365

Aproveitando o funcionário Benedito Correia de Freitas

256

336

Aproveitando o extranumerário Miguel Milleck

242

366

Aproveitando o func!oIlário !'tur Chaves Barros

256

337

Conservando o funcionário Antonio Cunha Braz



367

Aproveitando o funcionário Francisco Grande

257

338

Conservando o funcionário Alberico de Camargo Ribas

243

368

Aproveitando o funcionário Gumercindo Godoi ..

257

339

Aproveitahdo o funcionário Newton -Guimarães Sottomaior

4

369

Aproveitando o funcionário Honorio José Bruno

258

340.

Nomeando o sr. Edgard Antunes da Silva ..

..

244

370

Aproveitando o funcionário Napoleão de Miranda ..

258

34i

Aprovéitarido o extranumerário João Brandalise ..

. ...

245

371

Aproveitando o extranumerário João Fernandes

259

342'

Aproveitando o extranumerário
Francisco
Leoncio dos
Santos .. •. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. •. .• •. ','

372

5

.Aproveitando o extranumerário Angelo Faoro ..

259

Promovendo, por antiguidaete, o funcionário Odilon Vi
de Araujo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., ..

m

Aproveitando o funcionário Raul Correia Pinto

259

246

374

Aproveitando o funcionário Mario Libanio Guimarães

260

375

Aproveitando o funcionário Marciano Marques de Lima

260

376

Aproveitando o funcionário Lauro Sodré Feijó

261

343
344

..

..

..
..

..

..

..

..

..

•.

.•

..

Aproveitando o Eng. CoI1tratado, Armando Miguel Matte

ryr..
I

246

I

\

'\

..

..
.,

252

..

253

253

..

..

.

254
254

..

255

..

..

..

XVI
Nrs.

377

Aproyeitando o extranumerário Jos.é Sã "

378

Promovendo ofunconário José Domaria

", ..

379

Ap'roveitando o funcionário João Riol.uI BaumI .,

262

380

. Aproveitando o funcionário EIeutério Gasparin I"

262

381

. Aproveitando o . funcionário Walfrido Bueno Ferreira

263

..

261

..

..

262

382

:Aprovéitando o funcionário Reinaldo Mion ..

..

263

383

Conservando o funcionário Lauro Ribeir.o de Macedo

..

264

384

Aproveitando o funcionário Olegario Aires de Arruda

264

385

Aproveitando a funcionária Violeta Maránhão .,

"

265

386

Promovendo a funcionária ZuleiÍta Maranhão ..

..

265

387

Conservando o funcionário Gast.ão Marques da Silva

388

Conservando o funcionário Amazonas de Souza Azevedo 266

389

Conservando o funcionário João Fagundes Barbosa

266

390

Conservando o funcionário João Sch1eder Sobrinho

267

391

Apróveitando o extránumeráfio Arcelino Rosa .,

267

392

Nomeando, interinamente, o sr. 'Tancredo Benghí ..

2&l

,

I

'\

266

G

i
L

r

I

F

