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DECRETO N.o 1

o SUBSTITUTO DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANA', aten
dendo á proposição da Chefia de Policia do .Estado, contida
em seu ofício sob n.O 681 de 9 do corrente mês,
DECRETA:

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

1919, o alvara de licença expedido em Javor de Ana Fernan

des, para ruficiOiiàméhto de uma pensão, sita á rua Dr. Mu
rici n.o 18; 'revõgâdàs às dipôsiçÕéS em contrário.

-

Palácio dã Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 15 de fevereiro de 1940.
(a) Angelo Lopes

DECRETO N.o 2

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', considerando 'que 'o acesso ao
sector norte da 'Cidade sofre angustiosoengorgitamento na

I
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',0,

que realize as precisas condições de comodidade, segurança

parte compreendida entre a praça 19 de Dezembro e o nu-

Céo mais central, cujas vias de trânsito, por seu estrangu-

e presteza dos transportes, aos mesmo tempo, que beneficia
o aspécto da cidade proporcionando melhor perspectiva 10
'cal, em homenagem ao 247.°' aniversário da ereção de Curi-

'f'

lamento, não tem vazão compativel com a intensidade do
tráfego;

Considerando que para atenuar essa deficência foi es
tabelecido sentido único na direção dos veiculos em as .ruas
Riachuelo e Barão do Cêrro Azúl, o que se por um lado fa
vorece a circulação urbana é certo que por vezes perturba
a comodidadé dos munÍcipes;

tibà a vila,

Art. 1.0 - Fica aprovado, para os devidos efeitos, o
projéto de alargamento da rua Barão do Cêrro Azul, com o
necessário recuo na face leste, em ordem à resultar o espa

çamento de 25 metros entre os alinhamentos prediais, em

Considerando que o volume dos transportes nessas
rua cresce progressivamente, não só pela intensiva expan

toda extensão determinada pelas praças Tiradentes e 19 de

Dezembro, conforme plàno rubricadô pelo Prefeito.
Art. 2.0 - Af$ indenizações decorrentes das. desapro
priações que se fazem necessárias para o alargamento em
causa correrão por conta da verba OBRAS PUBLICAS, em
quotas compativeis com a qotação orçamentária.
Art. 3.° - Nos casos de maiores despesas que exijam
outros recursos, e para as demais providências atinentes .á
execução do presente Decreto, oportunamente serão aber..

são natural que auspiciosamente se acentua em todas as
rnodalid.ades urbanas como por serem as avenidas Cândido
d Abreu  João Guálberto os troncos coletores do tráfego

ltoviário das' importantes artérias Ribeira e Graciosà, que
lIgam esta Capital a São Paulo e aos portos de Antonina e
Paranaguá, respectivamente;
Considerandóque por tão evidente acréscimo de circu

lação, mais se agravam as Ciificuldades de escoamento nas

tos os respectivos créditos e eS!'lbelecidas as medidas ad

referidas ruas ;

ministrativas que integrem a finalidade colimada e assegu

Considerando que retarar o estudo e exec\lção de um
projéto que conjqgue, desde lógo, tão marcantes .fatores de
ordem técniCá dÇl circulação urbana seria sacrificar os mais

exaltados interesse que a Administração tem o iniludiel

dever de acautelar;

Considerando que a tolerância da" Prefeitura contem-

rem juridicàmente o teresse público, na fórma, das dispo..
sições legais..

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

blica, se não constitue delinquência administrativa, é falta
niáis deplprável;

Considerando que, em face das razões aduzidas, é de
iperiosa necessidade e oportuna execução a- providência

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

""'---'

"..Jr-

porizando ou permitindo, por benevolência ou outro moti---'
vo mellOS justificavel, a execução de obras com evidente sacrifício da estética e do conveniente alinhamento da via pú-

DECRETA:



do Estado do Paraná, em, 29 de março de 1940.
(a) J. Moreira Garcez
DECRETO N.o 3

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO' PARANA', considerando que a Usina de
Leite adquirida pela Prefeitura, nos têrmos da Lei I1.0 21

--------

..s;..,.-----
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de 24.de junpo de 1936 e escritura lavrad em, 1.0 de £eve
reiro de 1937, constitue pesado- onus para o Municipio, por

relhamento técnico está: em coridfções de bem realizar a £i
nalidade da referida Usina; na conformidade da alinea I do

isso que enquanto não £ôr a mesma convenientemente apa

Art. 12.° do I'lecreto Lei Federál h. 1.202 de 8 de 'abril de

relhadl:,\ 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

582 e 595 do Departamento Administrativo do Estado,

serviços;

Considerando que o aparelhamento técnico e indus
trial da Usina exige .despesas que pelo seu vulto o Munici
pio, no momento, não 'comporta, como exaltam os seusor
çamentos deficitários dos exercícios de 1939 e 1940;
Considerando que ná. aquisição desse proprio foi apli
cada a quantia de 459':040$"$00 (quatrocentos e ci:ncoenta
e nove contos, qUarénta mil e oitocentos réis) ê6mpreen
dendo 399:128$200"(trezentos e noventa e nove contos cen

to e oito miI e duzentos réis) retirados do emprestimo con
traído na Caixa Economica Federal e que deveriamsér uti
lizados em ohras de pavimentação, mais os juros pagos á
mesma Caixa no valor de 59:912$600 (cincoenta e nove
contos novecentos e doze mil e. seiscentos 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 coIi.

trariO',agravou OS onus' do Município, com os de£ictis resul
tantes a manutnção da Usina;

Considerando que' na forma do disposto no Regulamen- _,....h
to Sanitário os serviç.os de £iscalza,ção do leite distribuido-
nesta Capital estão a£étos 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;

Considerando que no intersse público'é de toda a con
veniencia que esse serviço passe para o Estado, cujo apa,-

1939 e usando da autorização contida nos pareceres nrs.

DECRETA:

Art. .o - Mediante escritura a serlavrada com a In
terventoria: Federal, obserya:das as disposições do presente
Decreto, ficarão transferidos ao Estado o edifício,. instala
ções, maquinários e mais pertences da Usina de Leite ad

quiridos pelo Municipíortos' termos da Lei n. 21 de 24 de
junho cÍe1936,

Art. 2.° - éomo compensação, o Êstado contribuirá

para os cofres do Municipio Côm 'quatro prestações a'nuais
de 114::760$2ÔO (céntõ êquatõrze contos; setecentos e ses
senta mil e. dtczeÍitos' féis)Cãdâ uma, a vencerem a 31 de
março'rtos ãnos de 194'1 â 1944.
. único - 'Essas contribuições serão escrituradas na
conta Emprestimq de Pavimentação" cOmo reposição des
tinada a produzir" a taxa "Contribuição' de Melhoria", reClJr.
so previsto -pata- a amorização da operação finaI1ceiraa. que

se refere á. Lei n.o 24 de 24. de junho de 1936,.

Art. 3.° - Utná vez êfetivãda a transferenCía de que

trata este 'Decreto, ficarão automaticámehte

extintos'os

serviços de higienização dó leite a cargo do MunIcípio e se
rá expedido ato 'exonerando ó respectivo pessoa1.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de CUrtiba, Capital

do Esfado: .do Parãná,' m ;30 de maio de 1940.
(a) J. Moreira Garcez

--8-
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DECRETON.O 4

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBAí CAPITAi.
DO ESTADO DO PARANA', considerando que o saudoso
General Df. Carlos Cavalcanti de Albuquerque, falecido no
Rio de Janeiro a 23 de fevereiro de 1935, prestou os mais
relevantes serviços. ao Brasil, como valoroso militar, poli
tico padrão e ilibado administrador.

DECRETA:

Artigo único - A âttiàl rtia Conselheiro 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 Paraná, em 11 de junho de 1940.
(a). J. Moreira Garcez

Considerando que tão eminente personalidade foi !;lem
pre um devotado ao bem da coletividade e ao engrandeci
ment() da Patria;

Considerando que a sua atuação politico-administrati
va foi um sacerdocio pela causa do direito, COPl, nobilitante
exemplo de maior abnegáçãó pela pratica da justiça;
Considerando que noelevadó mandato de representan...
te deste Estado no Congresso Federal, em diversas legisla,:,
turas,exercidas na Câmara e Senado, foi um, parlamentar
notavel pelo brilho da sua mentalidade culta e nobresa de
atitudes que tanto dignificaram o parlamento nacional;

Considerando que, alem de tão patrióticos serviços,
muitos e vallosos são os beneficios que o Paraná e, particu
larmente, este Micípio receberam no periodo de 1912 a
1916 da fecunda e meritória Presidencia Carlos Cavalcanti, .
que, assim proporçionou maior SUl:to de progresso_ a esta
Capital, com as importantes ol;>ras d urbanização então rea- -lizadas, mediante auxilio eficiente do Estado, e que marcam
. j,

o traço inicial da diretriz técnica que vem orientlilndo a Ad-,'->

ministração Municipal;

Considerçmdo que tão exaltado expoente de brasilidade
deve ser perpetuado, cerp.o homenagem de reconhecimento e
gratidão, na ,conformidade da, proposição formulada pela

Comissão d Revisão da Nomenclatura das Vias Públicas da
Cidade;

DEÇRE'fOLEI N.o 5

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', considerando que o movi
mento de veículos. e pedestres na praça Tiradentes apre
senta notável massa de trafego que não raro perturba o
transito urbano;

Cónsiderand<;> que esse inconveniente, que' tanto pre
judica a comodidade do publico e ameaça a segurança de
circulação, decorre da deficiencia de vazão que apresentam
as ruas que ligam a referida praça- ás demais zonas da ci

dade;

Considerando que pela sua situação essa praça é cen
tro urbano ,para onde cQnfluem os' transportes coletivos, fa
zendo aí as convenientes articulações com, as linhas compo
nentes ,da respectiva rêde;

Considerando que em consequencia do acentuado des
envolvimento que inequivocamente afirma o auspicioso
evoluir das atividades que exaltam o engrandecimento des
ta Capital, o volume de trafego cresce progresivarQ.ente,
agravando rapidamente o angustioso congestionarp.ento já
existente em horas de maior movimento;

Considerando que o alargamento da r.uaBarão .do Cêr

ro Azul, determinado nos têrmos do Decreto n.o 2de 29 de

- -11::':'

•

.

março do corrente ano, evidentemente será mais um fator

de ativamento ele tran,sportes que c,ircularão pela praça em

"'-:.

causa;

Considerando que ante' tão evidente ameaça ao trafego
urbano, em futu;ro muito proximo,. é. imperiosa uma provi

dencia que, desde logo acautele tao legítimo interesse pú-

blico;

.

Considerando que, por isso, deve ser proporcionado o
escoamento de trafego na .razão da precisa capacidade de
vazão;

Considerando que as favoraveis condições que atual
mente apresentam as edificações a serem. removidas para a
.abertura e alargamento das ruas que oferecem solução para
tão necessária providencia, indicam não dever o Município
aguardar outra oportunidade;

No
zelando
Cidade,
Federal

proposito.de melhor acautelar o ihteresse público,
pela facilidade do trâfego, conjugada á estética da
nos têrmos' da alinea I do Art. 12.° do Decreto-Lei
n.o 1.202 de 8 de 'abril de 1939, e em éonformidade
com a autorização do Departaniênto Administrativo do Es
tado, referente ao parecer n.o 634,
DECRETA:
Art. 1.0 - Ficam aprovados os projétos pará o conve

'niente alargamento da rua Cruz :Machado, de 8 para 18- me-

tos de Réis (700:000$000).
Art. 4.° - As areas de terreno que não forem utiliza
das no alargamento ou prolongamento' das ruas referidas
no art. 1.0 poderão ser concedidas a interessados a título de
indenização por cessões feitas ou por venda.

Art. 5.° -' Revogam-se asdispdslçõe em contrário.
Palácio da Prefeitur<;l. Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 19 de junho d 1940.,

-

(a) J. Moreira Garcez

• 'DECRETO-LEI N.o 6

O PREFEITO MUNICIPAL DE eURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO no PARANA', considerando que a quasi to
talidade dos proprietários dos prédios atingidos pelo novo

alinhamento da rua Barão do Cêrro Azul, determinádo pe
lo Decreto h.O 2 de 29 de março do corrente ano sé pronti

ficou ã combinar amigavelmente as desapropriações que se

tros, e prolongamento da rua Candido Lopes, abrangendo, -"'.

fazem necessárias;'

ambos, os trechos llinitados pela rua Dr. Murici e praça Ti-h
radehtes, conforme os respectivos planos rubricadosplo"..-'"'--'"
Pr.efeito.
.

progressista e o marcante proposito de coope-ração dos mu

Art.< 2.° - Os'prédios atingid.os pelos alinhamentos fi
xados pelo artigoaIiterior-' 'são declarados' de utilidade pú
blica, devendo os mesmósser desapropriados até setembro
do corrente ano, Qbservdas as disposições em vigôr ati
nentes ao assunto.

L

Art. 3.° - Para atender ás desapropriações que se fa
zem necessárias, amigaveis ou judiciais, e execução das
obras de pavimentação, de que trata o presente Decrto, fi
ca aberto um crédito especial no valor de Setecentos Con

,

Considerando que tão louvavel gesto exalta o espírito

nícipes com o Poder Público, em ordem a facilitar a reali
zação de obras de urbanismo que muitó beneficiarão a co
letividade Curitibana;
Considerando que, por .isso mesmo, não deve ser re

tardada a execução do projéto dê alargamento da aludida
rua, ampliado com o prolongamento da avenida Candido de

-===-'--
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Abreu, o que proporcionará a esta C,apital urna nova arté
ria de ampla capacidade de trafego, ligando a praça Tira
dent á .ftiturosa zona norte da cidade, com notavel encur
tamento que mais ap:t:oximará do centro urbano os distri
tos de Tamandaré e Colombo;

renta (40) metros entr'e os' alinhamentos prediais, conforme
planta e perfil rubricados pelo Prefeito.

Considerando que não obstante a manifesta bôâ. von
tade inequivocamente afirmada pelos proprietários que tão
solicitamente concordaram com 'as bases das desapropriá
ções em causa, outras providencias que h9-bilitem esta Pre
feitura com os precisos recursos devem ,ser aduzidas, con

creto, fica aberto um crédito especial no valor de Mil Con
tos de Réis (1.000:000$000) .

Art. 3.° - Para atender, no exercício' vigente, as' des
pesas decorrentes das desapropriações que se fazem neces
sárias a execução das obras a que se refere o presente De

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado dõ Pàrail,á, em 26 de junho ,de 1940.

forme dispôe o art. 3.° do citado Decreto;

--Considerando' que, eII;l face do exposto, é de maior in
teresse para o Municipio promover, desde logo, os necessá

(a) J. Moreira Garcez

rios meios de pôr em pratica tão imperioso melhoramento

em pról da estética. da cidade e segurança. de transito, nos

têrmos da alinea I do art. '12;o.do Decreto-Lei F'ederal n.o
1.202 de 8 de abril de 1939, e em conformidade com a au
torização do Departamento Administrativo do Estado, re

DECRETO-LEI Neo '1
O PREFEITO MUNICIPAL 'DE CBRITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', usado de suàs atribuições le

ferente ao parecer n.o 648,

gais, em conformidade: com a alinea 1 do art. 12.°' do Decre

DECRETA:

Art. 1.° - São declarados de utilidade publica. deven
do ser despropriados, amigavel ou judicialmente, na fór
ma das disposições legais em vigor, os prédios compreendidos na faixa de alargamento determinada pelo alinhamento
fixado no Decreto n. ° 2 de 29 de março último. .

to-Lei Federal n.O L202de 8d abril de 1939, e de acôrdo

com a autorização do Depa:r:tamento Administrativo' do Es
tado, atinent ao parecer n.O 666,
-,-,,-!

.

 único - As desapropriações atinentes aos prédios.- ,-'
localizados entre ás ruas Inácio Lustosa e São Francisco se-

rão processadas no corent' ano,. e as demais até o fim do

proximo exercício de 1941.
e,

Art. 2:° - Fica aprovado o projéto de prolongamento
da avenida. Candido de Abreu até a estrada de Tamandaré
e Colombo, em Barreirinha, observada a largura de qua-

),

DECRETA:

Art único - Fica aberto um crédito suplementar de
Mil Contos de Réis (1. 000:000$000) á verba Obras Públi
cas, Código Local 7 ,- 41 -, 6, do orçamento :vigente; re
vogadas as disposições em, contrádo,.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba., Capitál

do Estado do Páraná, em 19 dê júlho de 1940.
(a) Je Moreira Garcez

- 14 <;.;-
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DECRETO-LEI N.o 8

DECRE-TA:'

O PREFEITO MUNICIPAL DE' CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', considerando que na verba
Divida Pública, consignação "Exercícios Fíndos'l - Despe

sas A,ntJjoJ;'es a 1939, Código Local 1 - 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 forám satisfeitos pelos Decretos ns.

4 e 6 d 199, com recursos .de caixa supllidos pela arreca
dação do ,exercício qe 1939, apresentando. assim um saldo

Art. 1.0 - Fica abérto um: crédito suplementar no va

lor de Cento e Cincoenta Contos ,de Réis (150:000$000) á
verba DIVIDA PUBLICA, consignação Exercícios Findos:
Despesas do Exercício de 1939, Código Local '7 - 68 - 6,
para atender ao pagamelltQ ,de despesas não computadas na
respectiva dotação orçamentária vigente.
Art. 2.0 - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Munlcipa1 de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 19 de julho de 1940.

disponivel no valor de 672:044$000, correspondente a esse

(a) J. Moreira Garcez

suprimento;

Considerando que por deficiencia de verba orçamentá

rio, não podem ser liquidadas diversas contas atinentes a
serviços de obras públicas, as

oportunamente relacionadas pela Diretoria de ObraE

e

Viação, deixarélnJ, conse-quentemente, de ser computadas
na respectiva: dotªçãQ.;

Considerando que a liquidação desses compromissos é

imperativo que a Prefeitura: tem por dever"nào postergar,
pois estão em cau'Sa legitimos interesss de partes qe exe

cutaram serviços confiantes nas bôas normas que integram
as Administrações robidosas; .
"
.
___ I
Considerando que a abertura de um credIto suplemenj
tar, em tais circunstancias, coínvalor menor qUe a impor- ""../""""

tancia não utilizavel da referida dotação, não gravará o or
çamento vigente além da previsão expressa no total fixado;
nos têrmos da alínea I do art. 12.0 do Decreto-Lei Federal
n.O 1.202 de 8, :de abril de 1939, 'e em co.nformidade com a
autorização do Dpartamento Administrativo do Estado, re
ferente ao parecer n0667.

.

DECRETO-LEI N.o 9

quais por não terem sido

O PREFEIrO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANÁ', consid,erando qUe.a verba
consignada no or,çamento vigente; 9-stinada: a atender ao
pagamento da bonificação de 5%. relativ aos impostos pa
gos adiantadamente é insuficiente, por iso que as tributa
ções liquidadas. em uma única prestação exçede:rem á .rs
pectiva previsão e,consequentemente, crescu a despesa
que corre pOI," essa verba orçamentária, p,os têrmqs da ali

nea I do art. 12.0 do Decreto-LeLFederaf !l.o 1..202 de 8 de
abril de 1939, e em conformidade çq a autOJ;ização do De

partamento Administrativ,o do Estado, referente ao parecer
n.o 668,

DECRETA:

Artigo único - Fica àbérto. um créditõ süpleinehtar de

Três Contos, Novecentos Mil e Quatrocentos Réis

.

(3:900$400) á verba "Descontos sobre Impostos", Código

Local 7-52-6, do orçamento vigente, para atender ás boni-

-.16,-.::..
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ficações .atinentes ás tributações pagas, de uma só vez, na
fórma do art. 3.° do Decreto n.o 56 de' 27 de agôsto de 1937,
er,n harmonia comas disposições permanentes' da Lei n.o
602 de 12 de dezembro de 1921; revogadas as disposições

DECRETO N.o 12

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', considerando que a fixação
das zonas de que trata o decreto n.o 42 de 23 de novembro

em contrário.

de 1934 não mais satisfaz, em VIrtude dos melhoramentos

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

realizados em diversas ruas

do Estado do Paraná, em 19 de julho de 1940.

DECRETA:

Art. 1.0 - A primeira

(a) J. Moreira Garcez

zonà do quadro urbano será

constituida pela area delimitada pelo perimetro seguinte:
A partir do cruzamento da rua Desembargador 'Mota

com a avenIda Sete de Setembro, seguirá 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 esta até a rua Con
selheiro Barradas, por esta até a rua Presidente Faria, por
esta até a avenida João Gualberto, seguirá por esta até a
rua Inácio Lustosa, por esta até a rua Dr. Trajano Reis, por
esta até a praça Garibaldí, desta Praça tomará a avenida
Jaime Reis até o prolongamento da rua Dr.
Er

o PREFEITO MUNICIP,AL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', ate!ldendo ao que requereu o

Sr. Mario Libanio Guimarães, Guarda Fiscal, e em face do

vencido -no processado sob n.o 5.913 de 13 de setembro úl

timo, resolve, de aéÔfdo com. o art. 4.° do Deçreto n.o 16 de
18 de junho de 1935, combinado com o art. 1.° do 'Decreto

melino de Leão, por este prolong'amentoe depois pela rua

Dr. Ermelino de Leao. até a rua Saldanha Marinho, por es

n.O 16 de 27 de janeiro de 1938, mandar incorporar ao seu

ta até a rua Visconde de Nacar, por esta até a avenida Vi

acervo, para exclusivo efeHo de aposentadoria, os seguin
tes periodos: 1 (um) a,no e 26 (vinte  seis) dias em que es

teve incorporado ao ExercIto; 3 (três) mêses. e 1 (um) dia
. em que prestou serviços na Policia Militar do Estado e 6
(seis) mêses e 8 (oito) dias em que serviu na Agencia dos
Correios de Paranaguá, tudo conforme documentos apresentados!
'.

Palácio d. Prefeitw;-a :M:uicipal de Curitiba, Capital

do Estado do PªraIl.á, em 2 doutubro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

l_o_

cente Machado, por esta até a rua Desembargador Mota e
por esta até o ponto de partida.



7')

 único -' Ficam pertencendo á primeira zona mais os

seguintes trechos de ruas e avenidas: rúa Marechal Floria
no Peixoto entre as àvenidas Sete de Setembro e Ivai; João

Gualberto entre 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 Mota e Angelo Sampaio; ave
nida Siqueira Campos entre 'a rua Angelo Sampaio e a pra
ça Miguel Couto.

-c.::..,_ ...• "._

)

Art. 2.°

-18 -
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A segunda zona do quadro urbano será

constituida pela area delimitada pelo perimtro seguinte e
não compreendida na primeira zona:

A partir do ponto .de encontro da rua Bento Viana com
a avenida Iguaçu', seguirá por esta até a rua Nunes lVIacha
do, por esta até a rua Engenheiros Rebouças, pót esta até
a rua Joo Negrão, por esta até a avenda 7 de Setembro,
por estãaté a rua Conselheiro Laurindo, por esta última até
a avenida Visconde de Guarapuava, por e!?ta até a .rua Ti
bagi, por esta até a rua BenjaminConstant, por esta até a
rua Ubaldino do Amaral, por esta até a praça Be1£ort Duar

te, desta praça seguitá pela rua Maii:;t Ciara até a avenida
João Gualberto, por esta até a rua Fontana, 'por esta até a

avenida Candido de Abreu, por esta até a rua Senador Xa
vier da Silva, por esta até a' rua Nilo Péçariha, poresta ,até

a praça Sotomáior, donde segllirá pela tua João Manoel até
a rua éonselheiro Barradas, por esta até a avenída Cruzei
ro, por esta até a rua Visco:n,.de de Nacar, por 'esta até a rua

Padre Agostinho, por esta até ª rua Visconde do Rio Bran
co, por esta até. a rua Augustõ Stenfeld por sta 'até a rua

Desembargador Mota, por ,esta até à rua Carlos de Carva
lho, por esta até a rua Coronél bulcidio, por esta até á ave
nida Vicente Machado, por está até a rua Angelo Sampaio,
por esta até a alameda Pedro lI, por esta até a rUa Capo Sou-

Palácio da Préfeitüra Municipal de Curitiba Capital

do Estado do Paraná, em 8 de outubro Q-e 1940.

'

(a) Rozaldo G, de Mello Leitão

DECRETO-LEI N.O 13

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL

DO ESTADO DO "PARANA', considera'ndo qU o Decreto

n.° 5 de 19 de junho do corrente ano previu o prolngamen
to da rua Candido Lopes entre a rua Dr. Murici e Praça Ti
radentes, estabelecendo o réSpectivo projéto uma largura de
15 metros, que deverá se mantida até a rua Ermelino de
Leão, com o recuõ da face 'sul dá rua a ser 'prolongada;

Cosid_erando .ue., c:.0mo medida complementar para a
regularIzaça e faIhdade do trafego, ha necessidade do pro
longamento ImedIato da ruaCandido Lopes em direção á

rua Carlos de Carvalho'
,

,

Considerando que :no corrente exercício não será uti

liZado integralmente b créditô especial de mil contos de réis
a que se refre o Decreto-Lei n.06 de '26 de junh último'

Nos têrmos da alinea I do Art.. 12.° do Decreto-Lei Fe

deral n.o 1. 202 de 8 de abril de 1939 e em conformidade

za Franco, por esta até a avenida Siqueira Campos, de cujo
I
cru,zamento seguirá pela rua aent() Viana até o popto de- ,J'

com a autoriZação ao. Departamento Administrativo do Es
tado, referente ao .parecer n. ° 872,

Art. 3.° - A terceira zóna do quadro' urbano:serácons
tituida pela area compreendida entre' o perimetro urbano
descrito no art. 1.° do' Decreto n.o 42 de 23 ,de novembro de

Art. 1.0 -' Fica aprovaao o projéto pata a ligação das
ruas- Carlos de Carvalho e Candido Lopes bem comó esta,..
belecido o recuo do alinhamento sul desta última rua de

pa:rtda .

1934 e- o perimetro 'da segunda ona,.

-,

'

Art. 4.° '- -Continuará em ,em vigor o disposto nos ar

tigôs 5.9 e 6.° do decretó n.O 42 acima citado; revogandose
as disposições em contrário.

DE.CRE.T A:

acôrdo com o :respectivo plano rubricado pelo Prefeito:

. A.. ° _. São declarados de utilidade pública os pré
dIO atIngIdos !,elos alinhamentos de que trata o artigo an

terIOr e deverao ser desapropriados amigável ou judicial-

,

\
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mente até o :fim do correp.te exercício, observadas as diso
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 o
,

,.

.

Decreto-Lei n.o 6 d,e 26 'de junho deste ano, ate o maxmo

de 300:000$000.

Art. 4.° - O Prefeito poderá permutar ou vender a in
teressados asareas de terreno resultantes das desapropria
ções e não necessárias ás óbras a que se refere o art. 1.0.
At;'t 5.° - Revogam-se as disposçõe.s em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 15 de outubro de 1940.
(a) J:l,ozaldo G. de Mello Leitão

DECRETO N.916

DECRETO N.o 14

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', atendendo a solicitação cons

. tantedo oficio da Chefia de Policia do Estado, sob n.o 6.007,
de 12 do' corrente,

DECRETA:

Artigo único - E' cassado e fica de neum efeito, no'

têrmos do art. 130, IÍ..b 3, do Código de Posturas, o alva:a
delicença expedido em 29 de julho último em favor de Joao
Durski da' Silva, para exploração de um 'rink" á alaea
Dr. Murici n;O -735; revogadas as disposiçoesem contrarIO.

PaláCio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capitál

do Estado do Paraná, em 15 de outubro de 1940.
(a) ltozaldo G. de Mello Leitão

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', considerando que se realiza
rá, em novembro proximo, uma corrida automobilistica Rio
Porto Alegre, como parte dos festejos cOinemorativos ao II
Centenado da Colortizaçãoda Capital do Estado do Rio
Grande do Sul;
Considerando que esses empreendimentos devem ser
incentivados, como meio de atrair correntes turisticas,
DECRETA:

Artigo único

-

Fica instituido o. premío Cidade de

Curitiba, no valor de 1:500$000 (Um Conto e Quinhentos

Mil Réis), ao corredor naclonal que fôr classIficado em pri
meiro logar na etapà São Paulo-Curitiba, da aludida corri
da; devendo a despesa respectiva ser feita pela' verba Des-

r-- .. ---
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pesas Diversas, Código Local 7-76-6 (Eventuais), do orça
mento v.igeJ;:lte.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Cl,'l.pital

do Est,ado rloParaná, em 29 de outubro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

DECRETO N.O 17
O. PREFEITO MUNICIPAL DE" CURI1'IBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', associando-se ás comemora

outubro último, resolve, em face .do art. 124 da Constitui
ção Estadual e Decreto n.O 7957 de 4 de janeiro de 1939,

conceder-lhe sôbre seus vencimentos o acrescimo de 15%

que, com os 10% de gratificação adicional que já vinha per

cebendo, ficam constituindo a qUárta parte a que"se referem
as disposições legais adma, e passam a fazer parte integran

te dos respectivos vencimentos, a partir de 26 de outubro .
p. findo, data em que o aludido funcionário completou: 25
anos efetivos de exercício.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Esta<;lQ do Parapá, em 9 de novembro de 1940'.

ções do II Centenário da Coonação de Porto Alégre, e de
conformid.ade com o ofício da Comissão de Revisao da N0

(a) Roza,190 G. de Me119 Leitão

menclatl1ra das Vias Públicas, datado de 31 de outubro úl
timo,

DECRETO N;O 19

DECRETA:

Artigo único - A atual travessa conhecida como "Tra
vessa Brasilera", e que vai ser alargada e retificada, ligan
do a avenida João Gualberto á rua Hupava, passa a ser de

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', atendendó ao que requereu o

Sr. Pedro Gasparelo, Guarda Fiscal do Departamento de

nomiada "Rua de Porto Alegre"; revogadas as dIsposições

Fazenda, e em face do venclClõno processado sob n.o 4.090)

em contrário.

de 29 de dezembro de 1939, resolve, em fac.e do art. 124 da
Constituição Estadual e Decreto n.07.957 de 4 de janeiro

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
(a) Roaldo G. de Mello Le.itã9

de 1939, conceder-lhe sôbre seus vencimentos o acrescimo
de 15% que,c.om os 1,0% de gratificação adicional que já
vinha percebendo, ficam, çOJ;lstituingo a quartel part a que

DECRETO N.o 18

se referem as dj.s.Posições' legis elçima, e pl,'l.SSam  fazer par
te integrante dos respectivQs vencimentos, partir de maio
do corrente ano, por con.tar O aludido funcionário mais de

do Estado do Paraná, em 4 de novembró de 1940.

O PREFEITO MUNICJPAL DE ClJRITJ;t:3, CAPITAL

,DO ESTÃDO DO PARANA', atendendo ao que requereu o

Sr. FJ;'derico Kirchgassner, 2.° Topógrafo- que serve na Di;.
retoria de Obras e Viação do Départamento de Engenharia,
e tn face do vencido n,o processado sob- n.O 6616 de 31 de

25 anos efetivos de exercício.
-

.

.

..

".

-

""

Palácio da Prefeitura Municípal de Curitiba, Capital
do Estado do Parariá,em 11 de novembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

'.
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DECRETO-LEI N.o 20
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', usando de suas atribuições le
gais, em conformidade com a alinea 1 do art. 12.° do Decre

toei Federal n.o 1. 202 de 8 de abril de-1939; e de acôrdo

serviços ao Exercito Nacional, computando-se pelo dobro o
periodo de 10 de julho de 1924 a 24 de março de 1925, tem..
po em que esteve em operações de guerra.

Palácio da pref.eitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 5 de dezembro de 1940.

(a) RozaIdo,G. de Mello Leitão

com a autorização do Departamento Administrativo do Es

tado; conforme paecer n.° 971,
DECRETA:
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 orçamento vigente; re
vogadas as disposições lFm contrário.

DECRETO N.o 22

O PREFEITO MUNIClpAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PÁRANA'; atendendo ao que requereu
o Sr. Albano Cunha, 2.° Datilógrafo que serve na Diretoria
de Obras e Viação, e em face do vencido no processado sob

Palácio da Preeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 28 de novembro de 1940.

0.0 7.409, de 29 de novembro último, resolve, de acôrdo
com ,as disposições legais atinentes ao assunto, mandar in

(a) RozaIdo G. de Mello Leitãó

riodo de 2 de janeiro de 1928 a 31 de março de 1930, em
que o mesmo prestou serviços ao Municipio, como funcio-

corporar ao seu acêrvo, para todos os efeitos legais, o pe

nário.

DECRETO N.o 21

.

Palácio da Prefeitura Municipàl de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 9 de dezembro dê 1940.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo
Sr. Brasilio Peri Moreira, 2.° Escriturário da Secção de Por
taria e Arquivo da Secretaria da Prefeitura, e em face do
parecer do Departamento Juridico na petição n.o 7.307 de

(a) Rozaldo G. de MelloLetão

do Decreto-LeLFed'ral nO 1.713 de 1939 (Estatuto ,do"Fun
cionário Público), mandar ip.corporar ao seu acêrvo de ser

DO ESTADO DO PARANA', na conformid'ade dó fi.o 2 do
art. 12.° do Decreto..Lei Federal n.o 1. 02 de 8 de abril de

22 de abril de 1924 a 25 de junho de 1925, em que prestou

1939, e nos têrmos' do parecer n. ° 988 de dezembro corren
te, do Departamento Administrativo do Estado, e

25 de novembro último, resolve, ex-vi da letra b do art. 98

viços, para exclusivo efeito de aposentadoria, o periodo de

DECRETO-LEI N.O 23

O PREFEITO MUNICIPAL 'DE CURITIBA, CAPITAL

-::::;-
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Considerando a necessidade de raciônalisar os serviços
de admiIlistração do 'Múnicipío da

Capital e de distribu:r'

convenientemente as atribuições do mesmo funcionalismo,

DCRETA:
Artigo 1.° - A partir de 1.0 de janeiro de 194t, os ser

viços da Prefeitura Municipal de Curitiba ficalJl, a cargo
dos seguintes Departamento,-com o pessoal e vencimentos
abaixo discriminados:GABINETE DO PREFEITO

1 Oficial de Gabinete

< em comiSSã$»

1 Motorista ..

"

5:040$000

..

SEél,tETARIÂ

..

4:200$000

18:840$000

2.° Escriturário
4.° Escriturário
2.° Amanuense
Continuo .. ..

14:400$000

..

..
..
..
•.

.o

5:400$Ó00

4:200$000
...__ , 4:200$000

•.

21:000$000

1 2.° EScriturário ',0 .'. o' o o "
••
1 3.° Escriturário .. . o • o •• • o
'1 Telefonista ,. o o • o • o • oo
1 Porteiro

..

..

..

..

..

1 2.° Amanuense . o o o ••
1 Guardião .. .. o ,... '••
1 Ascensot:,istl?- o.

• o

••

••

1 4.° Escriturário ..
1 Cpntinuo ...

1 Servente . o

l

••

"_ • o

• o

., "o, - o o

•

4:200$000

3:600$000

_26:400$000

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

27:600$000

9:600$000
7:200$000
10:800$000

27:600$000

Gabinete

1 Diretor e Procurador Municipal o
1 4.° Escriturário .. .. .. .. .. ..
1 Continuo .. .. . o "
o' o' o' • o

Secção:(Bacharél em

1 2.° Escriturário .. ',0 • o • o .: • o

2 4.os Escriturários  5:400$000
DE

oo

ENGE-

Diretoria 'GeraÍ
1 Diretor Geral
1 Motorista .. ..

.....

0....

,

..d

1 Eng.o Diretor .. .. .. .. .. ..

30:840$000

18:000$000
6:000$000,

••

o ,.,

•••• :

Assistente .. "
Chefe de Secção
1.° Escriturário
3.° Escriturário
4.° Escriturário

.. o. •• • o
.. .. .. ..
o'
.. o o
..

4:200$000

28:200$000

}
14:400$000

9:600$000

8:400$000_
'6:000$000

5: 4OÓ$O(j()
4:800$QOQ

1 2.° Amanuense

4:2ÜO$ÓOÓ

1 Servente o.' 'o •

3:600$000

56:400$000

Secção Técnica
1 Eng.o Auxiliar .._

5:400$000
3:6VO$OOO

"

1 1.0 Amanuense .:

7:200$000

4:200$000

4:200$000
'3':600$000

Diretoria de Obras e Yiação

1
1
1
1
1

49:080$000

18:000$00O
"5:04,{)$OOO

Secção de Expdiente e Controle

BibUotéca ,,"ublica
1 2.° Escriturário (Bibliotecário)

.

DEPARTAMENTO JURIDICO

1 Continuo o'

8:400$000
7:200$000
6:000$000
5:040$000
5:040$000
4:200$000
3:600$000

7:200$000
2:400$900

2 Serventes a 3:600$000 • o

7:200$000
6:000$000
5:400$000

••

1 3.° Escriturário of' •• •• • o ••

Protocólo, Portaria e Arqui'V9
1 1.0 Escriturário . o

' o'

1 2.° Amanuense ..
1 Servente .. '., ..

.. ..
1 Continuo . o •• • o "
•• • o
1 Servente .. .. .. .. .. .: ..

7:200$000

o'

1 4.° Escriturário ..

DEPARTAMENTO
NHARI4

Expediente e Pessoal
1
1
1
:I-

-.

Direito) .• o •••••••••••••

DA PREFEITURA

..

1 3.° Escriturário ..

1 Chefe de

'Secretaria

1 S;ecretário

1 2.° Escriturário (Agente de Estatistica) .. :. ..
- .

Divida Ativa

9:600

1 Continuo .. .. .. "

AGENCIA DE ESTATISTIC

1 1.° Desenhista' ..

20:400$000

1 2.0 DesenhiStá •.

1 Copista .. ..

.,.

,.)

........

12:000$000
8:400$000

6:600$000

:

:800$OOO

r
... '-"
.

t

-29-

-28 """""

Diretoria de Edificações, Cadastrp
e Patrimônio

Divisão de Obras e Pavimentaçãó

16:200$000

1 EngP Chefe .• ,. o o 'o o,
1 Eng.o Ajudante... 'o

• 14:400$000

1 Condutor Técnico .,

. 10:800$000

1 Eng.o Auxiliar ,.

o,,

••

..

2
2
1
2

.o
..
...
.,

1 Feitor Geral ..

..

.,

LOs Feitores a 7:200$
2.os Feitores a 6:000$
Motorista .. o o .. ••
Serventes a,3:600$000

Divisão de Viação,

.o

1 2.° Escriturário .,
1 Continuo .. .. ..

12:000$000

....

1 2.° Topógraf!>' ....

1 Eng.o Diretor .. ..:. ,. .'

..

8:400$000
8:400$000

1 Eng.o Chefe o, •• o.
1 Condutor Técnico 'o

1 Topógrafo .. .. '.. .. .. .,

108:840$000

Eng.o Chefe ..
Eng.o Ajudante
Motorista .. .,
Continuo ., ..
Servente ., o'.

Saneamento e

16:200$000
1'4:400$000

..
..
"
,.
.,

5:040$000
'4:200$000
3:600$000

10:800$000
6:000$000
3:600$000

1 Condutor Técnico
1 Servente ..

o•

"

..

','

..

......

-

......

i

43:440$000

14:400$000
12:000$000
12:000$000

2 2.os Feitores a 6:000$ ..
4 Apontadores a 3:000$ . o
Secção de Fiscalização de Centrá"

20:400$000

..' .:' ..

2 Fiscais de 2.8 ClaSse a 5:040$000
4 Guarda Linhas a 3:600$000 ..

1 Servente .. '; o ..., .. .. o:

38:400$000

J. Servente .. .. .. ..

.; ...
.. '

..

','

9:600$000
8:400$000
6:600$000
10:080$000
14:400$000
3:600$000

7:200$000
7:200$000
5:040$000
3:600$000

•• 'o ••
,.... ,
o., ,

1 1.° Topógrafo .. , .. , o, ., ., ••"

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

..
...

1 Copista .. .. .. .. .; .. .. :, '...
1 Chefe de Secção .. .. .. ....
1 1.0 Escriturário o.

1 2.° Escriturário ..., "

16:200$000
10:8110$000
9:600$000
6:000$00O
7:200$000
8:400$000
5:040$000
3:600$000

66:840$000

..

..

'.

-o

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$OÔO

' 5:400$000

1 1.° Amanuense .. .. ..

4:800$000

1 Motorista .. ..
1 Servente ,. .. ..

5:040$000
3:600$000

8:400$000

Eng.o Ajudante .. .. .. .. ..
1.0 Desenhista.. , o •• ,. ,. o.
2.os DesenhiStas a 6:600$000. o
Servente .. .. ....

14:400$000

'8:400$000
13:200$000
3:600$000

DEPARTAMENTO 'DE FAZENDA_
Diretoria

52:680$000

-120:240$000

Seco Técnica

1
1
2
1

•

Depósito e Oficinas

1 Encarregado .. ..

.'.

2 2.os Amanuenses a 4:200$

tos e Concessões
1 Chefe de Secção.. .. .. .. .. ..
1 1.° Escriturário o, .. .. .. o: ..

..

1 EngP Chefe o, •• ,
1 Eng.o Auxiliar.,. ,..
1 Condutor Técnico "

1 2.° Topógrafo ..
1 Seccionista .. "

Publica

1 1.° Mecanico .. '..
1 2.° Mecanico ., .,

..

1 4.° Escriturário ..

2 1.0s Feitores a 7:200$ "

29:400$000

Divisão de Cadastro

Secção de Sa,neamento e

1 Fiscal de l:a Classe ..

..

1 2.° Escriturário .. .. '.. "

1 Motorista .. .. .• ..
1 Servente .. ' o. ,. ••

Secção de Viação

1 Seccionista "

1 Seccionista

2 2.os Amanuenses a 4:200$

Limpeza Publica
1
1
1
1
1

18:000$000
7:200$000"
4:200$000

Divisão de Edificações

, 14:400$000

12:000$000
5:040$000
.7:200$9(>0

o.
.,

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

18:000$000 .
4:200$000

Divisão de Contabilidade
1 Chefe de Contabilidade
1 Contador .. .. ,. .. .. ..
1 Sub-Contador .. .. .. ..

16:200$000
12:000$000
9:600$000

:6ÔO$0ó0

r
- 30':1
1
1
3

9:600$000

Chefe de Secção "
.. .. ..
3.° Escriturário .'
..
4.° Escriturário .. '. O,,"
..
l,os Amanuenses a 4:800$

1 Servente

' o. ' •• "
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Cemitérios

6:00ú$OOO
5:400$000
14:400$000
3:600$000

1 Administrador ..

76:800$000

Secção de Receita

1 Ajudante

1 2.° Escriturário .,

..

..

..

..
..

.. '.. '

2 4.os Escriturários a 5:400$000
3 1.os Amanuenses a 4:800$ ., ..
2,2.os Amanuenses a 4:200$000 ..

.. 9:600$000

'8:400$000

3 Guardiães a 4:200$ ,.

10:800$000
14:400$000 .
8:400$000

58:800$000

1 Tesoureiro ", .. \' .. .. ,.
Quebra de Caixa .. "," .. .. ..
1 Fiél .. .. .. .. .. .. .. .. ..

. o

". o.

• ,'..

de Fiscalização

1 2.° Escriturário ...

:,

','.

..

1 3.° Escriturário ", .'
1 Motorista ..
1 Continuo ..
1 Servente ..

14:400$000

600$000
9:600$000

24:600$000

..

?:200$0

.:: ..

.,

12:600$000

25:200$000

8:400$000
5:400$000

13:800$000

1):400$000

16:200$000.

3 LOs Fiscais a. :600$ ..

..

6:000$000 .• •.

,.

.•

.,

54:000$000

..

90:720$000
10:080$000

'. •. .'

5:040$000 .' ,.' ' ••••• "

2 Motoristas a 5:040$000 . o ., • o
1 Servente
"-

, 3:600$000

21:000$000

10:800$000

19:2oo$OOÕ
8:400$000
16:800$000

....

.'.., ',.

3:600$000

..

58:800$000

Agências Distritais
2 4.os Escrituriírios a 5:400$OOÕ
2 Serventes a 3:600$ .• .•

,.

1Ó:800$ooo'

.•

7:200$000

18:000$000

ALMOXARIFADO GERAL

1 Alrnoxarife

..

..

13.0 Escriturário,
1 Continuo ..
1 Servente .. ,.

."

..

..

..

..

..

.
.. ..

:. '

12:000$000
'6:oo0$Oõô
4:200$000

.
• o

3:600$000

25:800$000

223:200$000'

Artigo 2.0 - Revógam-se as disposições em contrário,
,

i 2.° Esc):'iturári ..

7:200$000

"

Palácio da Pre£eitutâ' Municipal de,Critiba, Capital
do Estado do Paraná, em 16 de dezembro de 1940,

Aferição de Pesos e Medidas

1 2.° ESçriturário ..

3:600$000

Inspetoria Sanitária

 Servente ..

Veiculos

1 1.0 Escriturário ..

••

4 Guardas Sanitários a 4:200$000 ,

7:200$000'
6:000$000
5:040$000
4:200$000
3:600$000

"

18 Guardas Fiscais de 2.a Classe 'a

12:000$000
5:400$000

1 Veterináriõ Auxiliar .: ., '" ..

,

.14:400$000 . o

36:000$000
28:900$000

9 Guardas Fiscais 9 .a Classe' a'

..

l Médico Chefe, '.0
,
••
2 Médlcós Veterinários a 9:600$000

Fiscâlitação

3 Fiscais Gerais a 12:000$ ..

..

1 4.° ,Escriturário ',' ,"
 Servente ., "0 o "...

Diretoria de Rendas e Fiscalização
I' Ajudante

..

Matadouro
1 Administrador ..

.,

..

1 Administrador ,. .. ,.
1 4.° ,Escriturário O" ...

7:200$000

• Tesouraria

..

..

: .'.:: o, ..

Depósito de Inflamáveis

1 Chefe de Secçáo .. .. .. ..
1 1.0 Escriturário
........

1 Inspetor

..

0,0

••

8:400$000
7:200$000

15:600$000

(a) ,Rozaldo G. de Mello Leitão
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poderá ser ocypado ,por-funcionário da Prefeitura ou por

DECRETO N.o 24

O PREFEITO'MUNICIP;f\L DE CURITIBA, ÇAPITAL

DO :ESTADO DO PARJ\NA', considerando qqe o Regula
mentoGeral da Prefeitura, elaborado em 1931, tem sofrido
varias alterações;

Considerando que ha necessidade de unificar e atuali

zar o Regulamento do Gabinete do Prefeito e da Secretaria

pessoa extranha ao qyadro do funcionalismo municipal.
Artigo 3.° - São atribuições do Oficial de Gabinete:

1) - Executar e fazer cumprir as ordens que receber
dó Prefeito;

,

2) - abrir toda a correspondencia oficial, encaminhan
do-a á Secretaria da Prefeitura, para os fins 'convenientes;
3) - dirigir todo o expediente do Gabinete;

da Prefeitura, e

Usando de suas atribuições legais

4) - representar o Prefeito nos átos oficiais a que ele

OECRETA:

Artigo úp.ico - Os serviços do Gabip.ete do Prefeito e

da Secretaria da Prefeitura, a partir de 1.° de janeiro de

1941, reger-se-ão pelo Regulamentp expedido com o pre
sente Decreto, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da PrefeitUJ;a Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 17 de dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

não possa comparecer 'pessoalmente;

5) - regular a ordem dasaudiencias com o Prefeito,
encaminhando convenientemente as partes interessadas;
6) -. fazer a correspondencia particular do Prefeito;

7) -' auxiliar o Prefeito nos trabalhos que este determinar.

-

Artigo 4.0 - Ao contínuocompéte atender aos servi.
ços da porta e limpeza do Gabinete.
TITULO 2.°

da" organização da Secretaria da Prefeitura

REGULAMENTO A .QUE SE REFERE O DECRETO N.o 24
DE DEZEMBRO DE 1940.

TITULO 1.°
Do Gabinete dó Prefeito e atribuições de s.eu pessoal
,

-

Artigo 5.° - A' Secretaria da Prefeitura estão afétos
os seguintes servIços:
a) - Expediente e Pessoal
b) - Protocolo, .Portaria e Arquivo
c) - Bibliotéca Pública

I

Artigo 1.0 -" O 'Gabinete do Prefeito é o elemento de

ligação entre' aqla al1toridade, o funcionalismo municIpal
e o público em geral-o

Artigo 2.° - O cargo de Oficial de Gabh:lEte, exercido
em comissão por 'pessoa .de imediata cori£iça do Prefeito,

Da Secretaria da PJ;'efeitura
Artigo 6.° - Ao Secre.tário da Prefeitura compéte su
perintender os srviçosda Secretaria e, especialmente:
1) - redigir a correspondencia oficial da Prfeitura;

--34-
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.

2)- redigiras' minutâs d9S Decretos, Atôs, Portarias',
Editais, anü1iciôs e todas as publicaçõe;

3)- publicar leis, regulamentos, expediente e átos da
Prefeitura,. que devem ser.divulgados;

4) - visar todas as cópias, ou autógrafos qu .tenham
de ser remetidos para pubicação;
5) - rever e autenticar celltidões 'e 'cópias ,de :processos
oficiais;

6)- ,fornecer as certidões

requeridas

á .Prefeitura,

mediante informação das Secções competentes;:-4

7) - fornecer .certidões de tempo de se:rviço dos fun,.;.
cionários municipais, para 'efeito de aposentadoria, ou ou
tros fins;

8) - subscrever os têrmos de posse' dos funcionários;

9) - comunicar ao Prefeito quaisquer irregularidiídés

porventura verificadas na admissão ,de ,funcionário d em
pregados contratados ou de operários;

10) - examinar, infoqnar  .encaminhar todos os re
querimentos de funcionários municipais, ouvido, em caso
de duvida" o Departamento Juridico,-sôbre o l,':;;pectivos
direitos e obrigações;

11) - examinar os processos

.

:j'

A

oiiun.os do diversos

Departamentos, e, que por seu intermédio triham de ser en
caminhados ao Prefeito, providenciando sôbre o preenchi

mento de formalidades porventura omitiâas -.

12) - encaminhar ao Gabinete do" Prefeito, sucinta

mente relatados, quando. for o caso, t,09,Qs o processos que,

por seu intermédio devam subir a .espacho;

13) - 9.eterminar que sejam a_ceaos dàs,!nf<?qna

ções ou pareceres todos os têrmos inconvenientes du allieios
ao àS5unto do processo em "caua';

_ .....

14) -.. fiscalizar a marcha de todos os papeis pelos De
partamentos da Prefeitura, não permitindo' que. sejam ex
cedidos os prazos marcados para: os funcionário darem pa
receres ou informações, 'propondo a punição de quem reti

ver, indevidamente, qualquer processo além do tempo legal;
15) -, comunicar ao piretors ilos diversos Departa
mentos o teôr dos atos oficiais, recomndações ou despachos

de carater geral ou de interesse imediato das diversas re

partições, para que sejam cumpridas u tomada:;; as devidas
providencías;

.

16) - velar pela fiél obs.ervância das leis, deliberações
e átos mUílicipàis, nó tocante ao serviço da Secretaria;

17) - prestar ao}?refeito todas as informações e es
clarecimentos de que ele cessitar;

18) - encaminhar os pedidos de informações, ordens
de serviço' e dliberações de>' Pr.efeito;

.

.

19) -' requisitar dos õéinais Departamentos, nó mês
de janeiro de càda ano, ou. quando o Prefeito determinar,
os relatório anuais .ou parciais,

dos respectivos .serviços,

compilando e sintetizandoosclados necessários á elaboração
dos relatórios gerais" da' p,refeitura;

20) -, apreserità1' anualfuente ao Préfeito o relatório
sobre os serviços a seu: cargo, propondo as correções e me
lhoramentos que a pratica tiveraconselliado;

21) - atender ás partes, prestando-Ihes as informa,.;.
ções que desejârem sobre seus negócios ou sobre serviços a
cargo da Repal'tição;
22) - manter a ordem e regularidade dos serviços que.
dirige, resolvendo dúvid.a e dando instruções para ÇI. sua

bôa execução;
23) - velar pela policia e 'ecoJ;lomia internas da Re
partição, expedindo, para isso, as' necessárias' ordens;

r"
.---.. -

-

----==----

---

-

.-

----

.

•

•
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• 24) - abrir, rubrjcar e encerrar todos 'os livros refe

7) - colar, em livros próprios, as publicações, bem co
mo as leis e átos municipais relativos ao expediente da Pre
feitura;

rentes ao registro dos serviços da Secretaria;
 25 - porrogar pelo tempo que. julgar liecessário o ex

8) - receber e protocólar todos os processos encami".
nhados ao Secretário e movimenta-los de aôrdõ com os res
pectivos despachos;

pediente da Secretária;

26 -.- encerrar o ponto da repartição;

27 -' ,executar" além disso; os serviços de que fôr in

9) - registrar os pareceres e informações da Secreta
ria, mantendo em ordem um indice alfabético das pessoas
ou assuntos de que digam respeito;

cumbido p.elo ]refeito.

Ár.tigo 7.0 -. O Secretário da Prefitura, os, sus r

pidos impedimentos, será substituido pelo funClOnarlO :mms

10) - registrar, em livros próprios, todos os titulos,
certidões e atestados expedidos;

graduado da Secreta.,ria;
r

 único -.- Em caso de férias ou liceça prolongda Q
Prefeito indicará o substituto do SecretariO da Prefeitura.

11) - registrar os' parecére's do Departamento Juridi
co e as deCisões do Prefeito, quando devam ser tomados por
norma para a solução de casos ocorrentes;

Do Expediente e Pessoal

Artigo 8.0 - Os serviços de Expediente e Pessoal de
vem execut!'lr, com-zelo. e prontidãQ, o,s trabalhos qUe lhes
forem dist,ribuidos pelo Secretário e, eSJ?ecialmente:

1). -' numerar, registrar e publicàr, tio orgão oficial,

as leis:e átos expedidos pelo Prefeito;

2) - expedir as leis e átos do Prefeito, registrando em

livró éspecial,toda 'correspondencia oficial do Prefeito e da
Secretaria, anotando as respectiyas respostas;

3) - expedir e registrar ,as certídões que o Secretário

determinar;

4) _ .fazer publicar, diariamente, ós despachos e decisões do Prefeito, dos Diretores de Dêpartamentos e de
mais chefes de serviçõ;

. 5) - publiçr os editais referentes aos serviços da ad-

ministração municipal;

,

.

.

6) - fazer a revisão das leis e á{o l?ublicads, ,.proVI

denciando novapüblicação, quando haJa mcorreçoes;

12) - coligir os dacÍos fornecidos pelàs diversas repar
tições de que se compõem a Secretaria, inclusive dos ser
viços a seu cargo, para a confecção dos relatórios administrativos;

.

13) - manter,

rigorosamente em cÍia, a coleção dó

Diario Oficial;

14) - tomar o compromisso do pessoal, lavrando os
respectivos têrmos;'

15) - faer o a,ssentamento, em livro próprio, ge to
dos os funcionários municipais, organizando, tambem, pron
tuário compléto de cada um;

16) - expedir carteira de identidade aos funcionários
municipais, a qual ,conterá, além da fotografia, às indica
ções que. o Secretário julgar convenientes;

17) - tomar a declaração de familia dos funciomírios,
para os fins legais, bémcomo outras anotações exigidas pe
las disposições regulamentares vigentes;
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18) - manter, rigorosaroenteern dia, o assentamento
da residencia ,dos. funcionários;

19) - providenciar sobre inspeção de saude de fun
cionáriose operários municipais;

Artigo' 9.° -- De tudo que se passar' na Secção, deve

ser guardada, pelos funcionários, a maior reserva, não de
vendo ser fornecida cópia ,de papél algum, 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, aposntadoria, etc.
22) - manter, rigorosamente em dia,'o fichário do pes
soal extranumerário, çontratado e operário da Prefeitura;
.

'

23) - anotar, em livros' proprios, e por ordem alfabe

tica, os ;nomes e edereços das autc;>ridades civis, mi.litares
e ec1esiasticas e dos membros .das ,diretorias de. instit!1ições
oficiais e particulares e do corpo consular, segundo s co
municações recebidas, bem como as <latas nacionais de pai
zes amigos;

Do Protocolo, Portaria e Arquivo
Artigo 10.° - Ao Protocolo e Portaria compete o re

cebimento, autuaçã<:>, registro, andamento, distribuição,
guarda e remessa de petições, emoria:is, oficios, processos
e quaisquer papeis que constituem matéria de expediente e

demais atribuições, na {órma da legislação em vigôr, e, es..
pecialmente:

1) - centralizar o serviço de colecionamento, guarda,
conservação, catalogação e consulta de todos os processos

papeis, documentos, êtc., estudados e liquidados na Muni
cipalidade;

24) - velar pela conservação e guarda dos papeis e
livros que lhe forem confiados, sendo responsave} por

2) - receber, numerar, registrar e autuar os :requeri
mentos e papeis 9ue q,erem eI].trada na Prefeitura;

quaisquer extravios

3) - registrar a marcha de todos os papeis, desde sua
entrada até o seu arquivamento, de modo que possa dizer,
com precisão, onde os mesmos se encontram;

25) - não permitir a.retirada de livros ou papés, sem

autprgação expressa do Secretário, nem franquear ás par

. tes a leitura ou exame de livros ou outros documentos da

4} - manter -para cada processo um numero até o seu

Secretaria;

arquivamento;

. 26) - orga,nizar, de três em três anos, o almanaque I
do pessoal, contendo, em relaçã()a cada funcionário, as se

5) - verificar o cumprimento .das. disposições legais
atinentes ao movimento de papeis, comunicandp, imedilta
mente, ao Secretário, ,da Prefeitura qualquer irregularidade
verificada;

guintes indicações:
a) data do nascimento;

b) data  ingresso fia- Prefeitura;
c) dta da. nomeação e efetivação;
d) promoções, comiSsões e designações;
e) tempo de serviço.

6) - .responder- pela guarda e conservação do Paço
Municipal e do edificio que lhe serve de complemento,

abrindo é fechando o primeiro ás horas regulamentares;

Artigo 11.° -.Ao. Arquivo compéte ter sob sua guarda:
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1) -' os originais dos regulamentos, decretos, atos e

portarias do _Poder Executivo Municipal;
2) - os documentos históricos;

3) - a correspondencia do Prefeito e dos demais De
partamentos municipais e as minutas de todos os oficios ex

pedidos, devidamente encadernadas;
4) - os processos administrativos, depois de encerrados;

5) _.. as cópias autenticas das atas e documentos con-

cernentes á fundação de .institutos públicos ou de utilidade
pública, bm como regulamentos, relatórios e outros papeis
a eles referentes;

6) - os documentos públicos o.u particulres que pos

sam aproveitar á história do Municipio ou do Estado;
7) - os documentos concernentes ao descobri.thento

de riquezas naturais ou atinentes ao desenvolviIp.eIito das
ciencias, letras e artes, agricultura, comércio, industrias do

Municipio;

8) - os mapas geográficos, cadastros, memoriais, relatórios', roteiros ou noticias sobre Curitiba;
.

9) - os livros e documentos pertencentes a repartiçoes

extintas;

10) - as coleções do Diario Oficial ou de jornal que
publique átos do Governo Municipal;
11) - os requerimentos dirigidos á Prefeitura, bem
como os oficios.

 único ._... 'Todos us papeis, documentos e áos serão

classificados e distribuidos pela matéria a que corresponde
rem,. media.nt.E: 'catalogação e indices respectivos.

Artigo 12.0 - Os livros, manuscritos e docUmentos "ile
giveis ou danificados, serão restaurados por meio de tras
lados fiéis, arquivados com os originais.

 único - Deverão ser restaurados, os documentos an
tigos que interessem aos fins da administração e os de cara
ter histórico, existentes no arquivo; pondo-os em condições
de serem consultados .ou publicados.
Artigo 13.0 - Todos os documentos, livros e papéis ar
quivados serão classificados, numerados e assinalados com

a chancela do a.rquivo, sendo considerados propriedade do
Municipio, e não podendo ser retirados sem ordem especial
e escritá do Prefeito Municipal, a não ser para consultas.,
nos diversos Departamentos, mediante requisição e recibo
dos respectivos chefes de serviço.
Artigo 14.0 _. Quin<I.uenalment, será feita a seleção
dos papeis e documenosrecebidos, incinerando-se os que'
não oferecerem interesse, a juizo de uma Comissão especial,
nomeada pelo Pr.efeito.

Artigo 15.0 -" "Dos .documeIltos xistentes no arquivo,
poderão ser dada,s certidões mediante requerimento dirigi
do ao Prefeito.
Artigo 16.0 - Deverá existir no Arquivo um livro pa
ra registro. de entrada dós papeis e documentos, onde será

lançada a data de entrada e as éaracteristicas qó documento.
Artigo 17.°, - E' vedada a, entrada de pessôas extra
nhas no recinto. do Arquivo.

Artigo 18.0 - O Arquivo deverá ser sempre bem des
infectado, afim de evitar à destruição de papeis pelos insé
tos.

Artigo 19.0 - O Arqu'ivo deverá fornecer aos Chefes
de Serviço, mediante requisição e recibo os papeis necessários.

.

r
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Da Biblioteca- Publica
Artigo 20.0 - O patrimônio. da Bibliotéca é constitui

do por todos os livros, revistas, jornais e

outras coleções

Estaduais e Municipais, sobre assuntos relativos aos servi
ços da Bibliotéca;

4) - efetuar a permuta, ,se 'julgar vantajosa, das du

que lhe pertencem, e mais as que forem sendo adquiridas
por compra ou oferta.

plicatas ou das publicações obtidas para esse fim, com as

Artigo 21.0 -' .A Bibliotéca PopularDr. Getulio Var
gas, instalada no bairro da Agua Ver.de, constituirá uma
Secção da .Biblíoté.ca Pública, ficando a esta subordinada,

5) - apresentar, ao Secretário relação dos livros, e ou
tras publicações a serem-adquiridas e encadernadas, den
tro dos limites das dotações orçamentárias;

pelo que se lhe aplica o presente. Regulamento .

Artigo 22.0 - A Bibliotéca Pública é de caráter geral
e os eus serviços serão dirigidos por um Bibliotecário, ime
diatamente subordinado ao Secretário da Prefeitura.

instituições congeneres;

6) - requisitar o material de expédiente e o mais que
se fizer necessário á organização da Bibliotéca;
7) - organizar os fichários e eS,criturar os livro::?, .man
tendo-os em ordem;

8) - distribuir" taréfaS aos seus auxiliares, zelando pe

la bôa ordem do serviço e obediend.a aos horários do ex.,

Dos funcionários e suas atribuições

pediente;

Artigo 23.0 - Na execução de suas atribuições o Bi
um

bliotecário será coadjuvado por um 4.0 Escriturário,
Continuo e um Servente.

Artigo 24.0 - Ao Bibliotecário compéte cumprir e fa
zer cumprir o presente Regulamento e dirigir todos os ser

viços da Bibliotéca, como sejam:

. 1) - procurar recolher á Biblioéca a maior quanti
dade de publicações e documentos .refletindo .a vida cultu

ral da Cidade, do Esdo e do Pajs;
2) -" propor 'ao Secretário da Prefeitura todas as me
didas que se . fizerem necessárias para maior eficiencia e

desenv<?lvimentoda BibliQtéca;.

Artigo 25.0 - Ao 4.0 Escriturário compéte:

1) - substituir o BibliotecárIo nas. suas faltas e im
pedimentos;

2) - atender ao expediente da salà de leitura, facili
tando aos consulentes as informações desejadas, e fornece:r
do os boletins de reqúisição de livros, dando as precisas in
dicações para o respectivo preenchimento;

3) - velar pelo silencio e ordem com que devem de
correr os trabalhos na sala de leitura;

3) - corresponder-se dirétamentecom quaisquer au

toridades, excetuando-se as de Administrações

9) - organizar, mensalmente; um resumo o movi
mento da Bibliotéca e apresentar relatório anual dos tra
balhos realizados.

Federais,

4) - retirar e recolher nas estantes os volumes requi
sitados, verificando antes e depois da entrega ao leitor quais

------'--' -
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as condições que os exemplares apresentam, sendo que no

caso de haver notado qualquer dano, devera comunicar o

fáto ao Bibliotecário;

5) - cooperar com o Bbliotecário em tudo que lhe fôr
solicitado;
,
'
Artigo 26.° - Ao Contínuo compéte:

1) - auxiliar o 4. 'Eoscriturario no expediente da sala
de leitura, cumprindo as ordens que lhe forem transmiti;.
das }>elos seuf? superiores;

2) - ter a seu, cargo as coleçoes de revist,as, jõtnais e
outros periodicos;

2) - apoiar-se sobre os livros, mapas ou outros im
pressos ou assentar sobre eles o papel em que toma notas;

3) - tentar por qualquer fOrma danificar os impres
sos ou moveis, sendo que serão responsabilizados pelas in
jurias que cometerem çontra o patrimônio da Bibliotéca, por
negligencia ou intencionalmente;

4) - retirar para fóra da sala de leitura qualquer im
presso ou manuscrito.

Artigo 30.° - Não serão fornecidos a um mesmo lei

tor, simultaneamente; mais de três volumes.
Artigo 31.° - Os apontamentos só poderão ser tirados

3) - fazer a desinfecção das estantes e livros;

a lapis, sendo vedado ó uso de tinta na sala de leitura.

Artigo 27.° -' Ao Servente compéte:

 único - Ao consulente que solicitar será fornecido
lapis e papel para esse fim.

1) - abrir ,.e fecl:la.ro edificio da Bibliotéca ;;1s horas
que lhe forem determinadas;

2) - conseNar em estado de asseio  salas da Biblio

téca, :z;elando pela segurança do edi£icio;

3) - fiscalizar a entrada dos consuletes, 'recolhendo
na portaria os objétos que trouxeram, tais como chapéus,
pastas, impressos, etc., entregando-lhes, para contrôle, uma
ficha numerada, mediante a qual receberãQ, á saida, os ob
jétos depositados.

.Artigo 28.° - O funcionários são obrig;::tdos a tratar o

público com solicitude e urbanidade, facilitando tanto
quanto possivel a Jeitur!'l e o acesso. á BibHotéca.

. Dos leitores
Artigo 29.° - Aos leitores é terminantemente proibido:
1) - palestrar, fumar ou conservar-se em atitude in
conveniente no recinto da Bibliotéca;

-Disposições gerais

Artigo 320 - Sendo a BibÍiotéca pública e gratuita,

nela terão acesso pessôas de ambos os sexos, maiores de dez'
anos de idade.
.
Artigo 33.° - Os livros considerados reservados

por

perniciosos aos bons costu.m,es ou ofnsivosá moral, s6 se

rão fornecidos aoconsulente qe apresen,tar documento pro
vando ter mais de vinte e t1.m, nos de idade, e os livros ou

originais ráros da Bibliotéca somente serão entregues á lei
tura sob fiscalização de um funcionário ..

Artigô 34.° - As requisições para consulta serão fei
tas em impreso próprio fornecido pelo 4.° Escriturário, e

do qual devemcontar, çQnforme sistema adotado pela Bl
bliotéca Nacional, o nome do 'leitor e o seu endereço, além
dos elementos necessários á identificação da obra, solicitada.

..

-
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Artigo 35.° -. 0 leitorquse portar de 'modo incõnve

niente á regularidade do trabalho será convidado a deixar
o .rcip,to da Bibliotéca, e, no caso de falta grave, poderá ser

Artigo 37.° - E' o Bibliotecário competente para apli

car as penalidades cominadas no art. 35.°, cabendo recurso
ao ,Secretárió da, Prefeitura.

Artigo 38.° - Ocorrendo as.faltas previstas nas alineas
2e 3 do art. 29.° do presente Regulamento, o Bibliotecário
exporá o fato ao Secretário da Prefeitura, para .que sja re
clamada contra o culpado a ação daautoridàde competente.

Artigo 39.° - Nos casos omisos, ,o Bibliotecário resol
verá, por consulta ao Secretário da Prefeitura ou conforme

lhe ditar o bom senso, salvaguardando sempre O, interesse
do serviço público.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Artig 40:) -' às serviços de ExpediEmté e. Pessoal e

de 'Protocolo, Portaria e Arquivo serão dirigidos pelos fun

---- ----=.==o-o======'"""""'=========
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 17 de dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de .Mello Leitão

suspen,a a sua frequencia.

Artigo 36.° - Quando fôr aplicada a péfia de suspen
são, o nome do atingido pêlâ 'penalidade será ehviado ao
Secretário da Prefeitura, .com indicação dos motivos da sus
pensão e o prazo que ela durará.

-

DEC;RTO-LEI N.25

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO J>ARANA', usando de suas atribuições le
gais, em conformiade com a alinea I do art. 12.° do Decre-

to-Lei Federal n.o 1.202 de 8 de abril de 1939, e de acôrdo.

com a autorização do Departamento Administrativo do Estado, conforme Parecer n.O 1. 027,
'
DECREtA:
Artigo único - Ficam abértos os
plementares á verba Divida Pública,
te: "Despesas do Exercicio de 1939",
Duzentos e. Setenta "e qu::ltroContos,

seguintes créditos su
do orçamento vigen
Código Local 7-68-6,
Quatrocentos e Vinte

e Um Mil e NovecentosRéis' (274;:421$900) e "Empresitmo

Pavimentação de 1936" (Juros), Código Local 7,;,61-6, Qua
renta e Três Contos, Cento€! Cincoenta e Cinco Mil Réis

(43:155$000); revogadas as disposições' em ontrário.

Palácio da Prefeitura Mupicipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 18 de dezembro de 1940.

cionários mais graduados dos respectiyS quadros, dirét

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

mente subordinádos ao Secretário da Pte£éitura, os quaiS

distribuirão taréfas àos demais funcibfiário$, observada
sempre a hierarquia funcional.

Artigo 41.9 -' O presente Regulamento entrará em vi
gor no dia 1.0 de janeiro do ano dé 1941.

Artigo' 42;? ,- Revogam"'se as disposições ;em contrário.

DE€RETO N.o'26

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

no ESTADO DO PARANA', usando de suas atribuições
legais,

r
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DECRETA:

DECRETA:

Art. 1.0 - Fica desapropriada por utilidade pública,
para o fim de alargamento da RU,a Francisco Rocha, uma
faixa de terreno de propriedade do Sr. João Hof£mann Ju
nior e sua mulher,havido dõ esp-olio de Henrique Corfe Wi
thers, em toda ex:tensãoda respectiva frente, com 18,50 me

tros,e largura de 5- metros na face norte e 4,25 metros na

fáce sul.

Artigo único - Os serviços do Almoxarifado Geral, a
partir de 1.° de janeiro de 1941, reger-se-ão pelo Regula
mnto -expedidQ com o presente Decreto, revogadas as dis

posições em contrário i

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 26 de dezembro de 1940.

Art. 2.° - Para pagamento da faixa desapropriada e

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

indenização .dà casa a ser demolida, dispenderá õ Municipio

a quantià de 24:000$000 (vinte é quatro contos de réis) em

seis prestações mensa'is de 4:000$000

(quatro

contos

de

réis) cada, a partir de janeiro de 1941, cuja despesa corre
rá pela verba Obras Publicas do prQximo exercicio finan

REGULAMENTO A QUE SE REFERE O DECRETO N.o 27
DE DEZEl\ffiRO PE :1.940.

ceiro.

ArL 30 - Revogam..se as posições em contrário.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do ;I?atáná, em 20 de dezembro de 940:
(a) Rozaldo G de Mello Leitão

DO ALMOXAEIFA,DO GERAL

Artigo 1.0 - O Almoxarifado Geral, dirétamente su
bordinado ao Prefeito, éa, Secção centralizadora- de, todos
os ,servços deaquj.sição, guarda, conservação, fornecimento,
recolhimento e distribuição do matrial necessário aos ser
viços da Prefeitura 

DECRETO N.o 21
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTAQO DO PARANA", teiido em vista a necessidade

de unificar e atualizar o Reg\lJamento do Almoxarifado Ge

ral, e

Usando de suas atribuições legais,

Artigo 2.° - Ao' Almox;arifá-ao Geral compéte:
1) - Manter em estoque os materiais necessários aos
serviços da Prefeitura, dentro das possibilidades indicadas
pelo Prefeito; é de acôrdo com os orçamenfos previamente

aprovados.

.

2) - Adquirir, por concurrencia pública, administra
tiva ou licitação de prêços, e mediante autorização do Pre
feito, todos os materiais destinados âo consumo ou aplica

ção nos diversos serviços municipais;

-50
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3) - mândar executar, com a autorização do Prefeito
os serviços qtl forem requisitados pelos chefes das repar
tições mupicipais;

2) - dirigit-todos os serviços do Almoxarifado, que se
executarão sob sua responsabilidade funcional;

4) - recelJer e guardar em seus dé,pósitds, em peifei-.
ta ordem de armazenalllento, conserVaçãõ, classificação Je
registro, todos os materiais que. lhe forem entregues;
) -,- fornecer aos Departamentos os materiais regu

larmente requisitados para os serviços da Prefeitura, levan
do os seus valorês',por meio de empenh9 'dá verbas respec
tivas, á responsabilidade da repartição a que se destinam;

6) - controlar o consumo ou aplicação de todo o ma
terial adquirido pela Prefeitura;

7) - -'promover, depois de ouvidos os chefes 'das' 're

3) - presidir as concurrenciaspara aquisição de ma
teriais;

4) - examinar e verificar a eatidão das faturas, con
tas e mais documento referentes a 'aquisição, recebimento
e remessa de materiais ou execução de serviços e rubricalos;

.

5) - submeter á apreciação do Prefeito os mapas re
lativos ás concurrencÍas ou colétas de preços;
6) - receber os materiais fornecidos, verificando sem
pre, com a ajuda do Departamento interessado, se preen
chem as condições exigidas e se estão de acôrdo com as

partições e prévia autorização' e aprovação do Prefeito, a

amostras aprovadas;

quente nas mesmas repartições;

7) - emitir ,parecer nas contas ou pedidos de pagfl
mento referentes a materiais, serviços ou obras adqiridas
ou mandadas executar pelo Almoxarifado;

padronização de todos os materiais de uso comum e fre
8) -. conserVar'sob sua guarda- todos- os documentos
comprovantes das aquisições .de matriais;

9) - vender em hasta pÓbliéa <?u..po'r fórma mais con
veniente aos interesses da 'Prefeitura, rn:edlalIte autorizâção
do Prefeito, os materiais que, depois deexamiriaaos pôr
uma comissão nomeada' pélo Prefeito;- sejam julgados im
prestaveis para os serviços, municipais;

.



10) - Além das atribuições enumeradas, e por conve

niencia do serviço, outras -poderão ser conferidas, pelo Pre
feito, ao Almoxarifado Geral.

Artigo'3.o - São atribuições do Almoxarife:
1) - cumprir e fazer cumprir o disposto neste Regu.,.
lamento, as instruções e àS ordens do Prefeito;-

8) - controlar o consumo e aplica-ção de materiais de
tinados ao serviço da Prefeitura, mantendo rigorosamente
em dia toda a escrituração;
9)' - sugerir ao Prefeito, por esêrito, a adóçáó de me

didas que julgar necessárias ao cabal deSémpenho da mis
são atribuida ao Ahnoxarifadó Gerál;

10) - ministrar ao Prefeito todas as informações de
terminadas;

11) - fiscalizar Os serviços, proibindo qualquer demo
ra na distribuição de material ás Secções;
12) - consultar ao Prefeito sobre duvidas .que surgi,,:

,/
--j
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rem a -respeIto do entendimento ou aplicação deste Regula

pennanente, que poderá ser constituida de Chefes de 'Ser

mento;

viço.

13) - levar ao conhecimento do Prefeito ,qualquer ir
regularidade ou falta funcional verificada na repartição que

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

dirige

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 26 de dezembro de 1940'.

14} - além das atribUições aêinlá, e 'por conveniencia
dos 'serviços, ao Almoxarife podem setatl'ibuidas outras,

(a) Rozaldo G. de Mello LeitãQ

pelo Prefeito.

Artigo 4.° - Os materiais adquiridos pelo Nmoxarifa

-"

do Geral serão classi#cados, em relação ao consumo e apli
cação, em quatro grupos:

DECRETO-LEI N.o 28

1) - materiais adquiridos para estoque do Almoxa
rifado;

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', na conformidade do n.O 3 do
art. 12 do Decreto-Lei federal n.O 1.202 de 8 de abril de
1939 e nos têJ:'IIloS do' parecer n.° 1. 035 de dezesete de de
zembro de 1940 do Departamento Administrativo do Estado,

2)-" materiais adquiridos para estoque de' consumo
mensal. nas diversas Repartições;3) - materiais adquiridos para consumo imediato ou
aplicação pré-indicada;
.

DECRETA:

4) - materiais em transito,

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

exercício de 1941 é orçada e Rs. 8.289:400$000 (oito mil

 único - O primeiro grupo compreenderá todo o ma
terial -destinado ao fornecimento periódico do expediente e

duzentos e oitenta e nove contos e quatrocentos mil réis) e
será constituida cOIll o produto doq\le for arrecadado sob

" otosserviços normais das repartições; ao segundo grupo

as seguintes rubricas:

pertencem os materiais de expediente das secções; ao ter- 

ceiro, o material 'pára conSumo imediato e indicado; ao
quarto, o material que é fornecido pelo vendedor a Depar
tamento requisitante, por intermédio do _Almoxarifado.
"",

!

Artigo'5.0 - O Prefeito, quando julgar oportuno, no
meará uma Comissão de Compras, de caráter provisório ou

L

------------
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ccóDIGOS

Receita

Mutação

Local Geral

Efetiva

Patrimonial

RECEITA ORDINARIA

RECEITA TRIBUTARIA

0-1

0-11-1 - Imposto ';l'rritoriaI
Imposto s/fretes não edificadas e outras( Tábela apensa
a lei h.o 45 de 8-1-1937 e Decreto n.o 70 de 1928)

o-Z

..

..

• 0-12-1 - Imposto Predial
1 - Imposto Predial - 5% e 10% sobre o valor locativo,
letra a do art. 42 da Lei Estadoal D.o 15 de 9-10-1935
(Lei Orgânica) .. . .-.. .. .. .. .. .. .. ..... .. .. .,
2 - Imposto Suburbano - 3% e 6%, sobre o valor lo
cativo, art. 4.0 da Lei n.o 768 de 24-5-29 .. ., .. .. .. ..

0-3

150:.000.$000

1. 700:000$000

130:000$000

1.830:000$000

0-17-3 - Imposto sol1re Indústrias 'e' Profissões
50% do lançado pelo Estado - letra f do art. 42 da Lei
Estadoal n. 15 de 9-10-35 (Lei Orgânica) ',' ....

0-4
,

0-18-3 - Imposto de Licença

1 -.., Alvará e Continuação (Tabela de impostos aPensa

a Lei n:o 45 de 8-137) .. ..' .. .. .. .. .. .. .. .'. ..

2 .-.., Impost.o sopre veículos (Tabela de impostO!> apen
sa a .Lei n.o. 45 de 8-,1-37) .. .' ,. .. ." .. .. .. .. ..
3 - Gado abatido fóra do 'Matadouro (Tabela apensa à
Lei n.o 45 de 8-1-37) .. .. .. .. .. .. .. .. ., .. .. ..

4 - Imposto de Publicidade (Tabela de impostos apen

sa a Lei n.o 45 de 8-1-37) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
5 - Matricula de aniInais (Tabela de impostos apensa a

Lei... 11.0 45 de 8-1-37) .. .... .. .. ',' .. .... .. .. ..

6 - Marcaçãõ de veículos (Tabela de impostos apensa a
Lei. n.o .45 de 8,,1-37) '.. "
','
, ., ., .. ,"
."
.
7 - Locação para instalação de bombas de gazolina (Lei
n,o 763 de. 24-51939) .. .. .. .' .. .. •. .. .•
0-5

1. 230:000$000

700 :000$000

300:000$000

.



.

80:000$000
30:000$000'
10:000$00O

•

85:_
160:000$000

1. 65:OO0$:OOO

0-27-3 - Imposto sobre Jogos e Diversões
Imposto sobre diversões públicas (10%
das entradas  Lei n,o 44 de 8-1-37)

sobre

o

valor

b) TAXAS
1-1

1-14-4 - Taxas para fins Hospitalares
Quóta sobre gado abatido .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Auxílio à Santa Casa de MiSericórdia - Lei n.o 8 de
10'-5-1900 ..

•.

•.

..

..

.•

..

•.

.,

•.

.•

••

.,

60:000$000

TOTAL

'F
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CóDIGOS
Local. Geral

1-2

Mutação

Efetiva

Patrimonial

1-21-4 - Taxa de Expediente
Taxa de Expediente (Art. 521 do Regulanto Geral
que baixou com o Decreto n.o 14 dê 28-4-31) ..

1-3

Receita

TOTAL

15:000$000

1-22-4 - Taxas e Custas Judiciárias e emolumentos
Emolumentos em geral (Tabela apensa a Lei n. 045 de

8-1-37) ..

1-4

..

"

..

..

..

..

..

..

..

..

"

..

•. '..

..

250:000$000

1-23-4 - Taxa > de Fiscalização e Serviços Diversos
Taxa de aferição de pesos e medidas (Tabela apensa a
Lei n.o 45 de 8-1.,317) e letra i do árt. 42 da Lei Estadoal
n.o 15 de 9-10-35 (Lei Orgânica) .. .. .. .. .. .. .. ..

1-5

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. 5.0 do Decreto n.o 104 de 29-12-38 ..
1-6

265:000$000
230:000$000

495:000$000

1-25-1 - 1 - Taxa de Viação

Taxa de .calgamento (Tabela apensa a Lei n.o 45
8-1-3'7 e Dec. n. 103 de 28-12-38) .. .. .. .. •. ..

de

230:000$000

Total da Receita Tributária

5.940:000$000'

RECEITA PATRIMONIAL
2-1

2-01-0 - Renda Imobiliária
1 - Diversos imoveis (Alugueis) .. .. .. .. ..
2 - Laudemios (Dec. n.o 53 de 30-3-38, 2, 5 do preço
da alineação) "
.. .. .. .. .. .. .. ,"
.. ..
3 -'- Fóros (Lei n.o 45 de 8-1-37) .. .. .. .. .. ..

Total da Receita Patrimonial ..

..

..

20:000$000
160:000$000
45:000$000

..

225:000$000
225:000$000

RECEITA INDUSTRIAL

3-1

3-02-0 - Comunicações

Renda dos Serviços Telefônicos (7% s/a renda liquida

- Contráto)
3-2

.

1 - Matadouro (Tabela apensa a Lei ll.o 45 dé 8-1-37)
2 - DepósIto de Inflamaveis (Lei n.o 45 de 8-1-37, e art.

510:000$000

136 da Lei 527 de 27-1-19L9)

200:000$000

....

Total da Receita Industrial

l.

80:000$000

3-05-0 ..... Estabelecimentos e Serviços Diversos

710:000$000

790 :000$000

5.940:000$000

,

- 58CóDIGOS
Lócâl 'Geral
RECEITAS DIVERSAS

4-1

4-12-0 - Receita de Cemitérios.
Cemitérios - (Tabela de Impostos apensa a Lei n.o 45

de 8-1-37 e art. 225 e seguinies da Lei 527 de 27-1-1919)
Total das Receitas Diversas

TOTAL
RECEITA
5-1

DA

6-11-0 - Alienação de BeJlS Patrimoniais
..

6-12-0 - Cobrança da Divida Ativa
Divida Ativa ..

5-3

ORDINÁRIA

EXTRAOIIDINARIA

Venda de Terrenos .. ..
5-2

RECEITA

.. ..

.. ..

6-16-0 - Quóta de Fiscalização Divêrsas
Quóta de Fiscalização, de Contrátos

5-4

6-20-0 - Coutribuições Diversas

1 -. QuóJ:a . para fiscalização especial de

consumo de

energ18 eletnca .. .. .. .. .. .. .. .. '. .. .. .. .. ..
2 - Constribuições especiais de calçamento, 2/3 do cus
to dos serviços:
Lei n.o 725 de 4-5-928 ..
Lei n.o 25 de 24,..6-936....

5-5

6-21-0 - Multas

1 - Multas s/impostos (10% - letra m do art. 54 das
DAisosições Gerais da Lei n.o 15 de 9-10-35 (Lei Orgaruca) .. .. .. .. .. .. ..
2 - Multas por infrações ..

5-6

..

..

..

..

..

..

..

50:000$000
15:000$000

65:000$00O

110:000$000
20:000$000

130:000$000

6-23-0 - Eventuais
1 - Eventuais ..

..

..

2 - Venda de placas ..

..

..

..

..

..

.,

..

..

..

..

..

..

Total da Receita Extraordinária- ..

TOTAL 9ERAL

..

674:400$000

7.679:400$000

•

610:000$000

1.284:400$000

610:000$000

8.289:400$000

-6t.-

--60-

Art. 2.° - A Despesa do Muniêfpio de Curitiba, para o
duzentos E:! oitenta e nove contos e quatrocentos mil réis) e

exercício de 1941 é fixada em Rs. 8.289:400$000 (oito mil

distribuida pelas seguintes dotações:
Parcela

CÓDIGOS

DESIGNAÇÃO

Local Geral

DA

Consignações

'Dotaçãô

Efetiva

Mutações

DESPESA

Patrimoniais

DMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Dotação D.o 1

GABINETE DO PREFEITO
0-01

•

8-02-0 - Pessoal Fixo
Subsidio do Prefeito o' o' o. o
Representação do Prefeito . o o o

24:000$000
12:000$000

oo

36:000$000' •

Funcionalismo

0-02

8-02-0 - Pessoal Fixo
1 - Ocial de Gabinete (Em comissão) ..
1 - Motorista 00 '0 ••

1 - Contínuo o o o' • o

oo

o'

•o

o'

•o

••

oo

o'

9:600$000
5:040$000
4:200$000

o' o o

oo oo

18:840$000

:8$OQO
TOTÀL ..

Dotação. n.o 2

54:840$000
••••

ro

54:840$000

SECRETÁRIA DA PREFEITURA
Secretaria
1-01

8":04-0 - Pessoal Fixo

14:400$000

14:400$000

7:200$000
5:400$000
4:200$000
4:200$000

'21:000$000

21:000$0Ó0

1:000$000
3:000$000

4:000$000

1 - Secretario
Expediente e Pessoal

1-02

1-03

1-04

1-05

8-09-0

Pessoal Fixo

1
1
1
1

-

2.0 Escriturário
4.0 Escriturário
2.0 Amanuense
Contínuo o o ••

o'
o o
o o ••
oo

8-09-2 -,- Material Permanente
1 - Moveis e Utensilios '0 o o o o 00 • o
2 - Livros, encardenações e impreslilões
8-09-3 - Material de consumo
1 - Material elétrico e accessórios . o ••
2 - Material para limpesa e conservação
8-00-4 - Despesas Diversas
l: - Publicação de atos oficiais . o o o o'
2 - Telegramas e portes de correio o o • o
3 - Despesas imprevistas o o o o o' o' o o

. o

o•
o,

o o
o•

' •.

o.

1:000$000

o o
.o

••

_,

• o

3:000$000

4:000$000

20:000$000
1:800$000
5:000$000

26:800$000

4:000$000
4:000$000

• ,Protocolo, Portaria e Arquivo
1-00

8-09 ..0 - Pessoal Fixo

1 - 1.0 Escriturário- ... o
1 -- 2.0 Escriturário .. o,
1 - 3.0 Escriturário .. ..
1 - Telefonista . o

•o

o o

o' o,
• o o'
....
o o oo o o

....
•• •• • o

o'

8:400$000
7:200$000
6:000$000
5:040$000

•

.J

-

-63'-

-62CóDIGOS

Parcela

DESIGNAÇA()

Local Geral

1 1,.1 2 1 -

iDA

Consignaç.ões

Dotação

Efetiva

i;»E'SPE'SAc

Porteiro .. .. .. .. .. .. .. .. .. ri- '. .•
2.0 Amanuense
"0 ••••••••
Guardião .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., ..
Serventes a 3:600$000 .. .. .. .. .. •.
Ascensorista, .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

"
'"
..
..
..

'Mutações
Patrimoniais

;,:.

5:040$000
4:200$000
3:600$000
7:200$000 .•
2:400$000

49:080$000

49:080$000

4:200$000
3:600$000

20:400$000

20:400$000

10:000$000
1:000$000 

11:000$000

Bibliotéca Pública
1-07

8-34-0 - Pessoal Fixo
1 - 2.0 Escriturário (Bibliotecário)
1 - 4.0 Escriturário

1 - Contínuo ..

1 - Servente
1-08

..

..

..

7:200$000
5:400$000

..

....'

.
.

8-34-2 - Material Permanente
1 - Aquisição e encadernaÇlões de livros

2 - Moveis e utensílios ..

.. ..

..

..

..

..

11:000$000

. 1W:680$000

150:680$000

TO T-A L ..

Dotação 'n.o 3

AGtNCIA4 DE ESTATfSTICA

2-01

8-07-0 - Pessoal 'Fixo
1 - 2.0 Escriturário - Agente de Estatística
1 - 3.0 Escriturário' ..
1 - 4.0 Escriturário ..
1 - 2.0 Amanuense ..
1 - Servente
.

<:-02

8-07-2 - Material Permanente

2-03

8-07-3 - Material de Consumo

2-04

8-07-4 - Despesas Diversas

7:200$000

6:000$000. :.
5:400$000
4:200$000
3:600$000

Moveis e Uténsílios ..

Despesas Imprevistas

..

2:000$000

2:000$000

Material para limpesa e conservação

.

26:400$000

26:400$000

..

..

..

1:000$000

'1:000$000'

..

• :Ó.Ó.O$99Ô

..

0:4OO$OOO

'1:00ú$OOO
30:400$000

TOTAL ..

Dotação D.o 4

DEPARTAMENTO JURíDICO
Gabinete
3-01

8-04-0 - Pessoal Fixo

1 - Diretor e Procurador Municipal .. ..
1 - 4.0 Escriturário ....
1 - Contínuo .. .. .. .. .. .. ..
3-02

8-04,-2 - Material Permanente
Livros, encadernações e impressões ..

3-03

8-04-3

3-04

Material para limpeZa e conservação
8-11-4 - Despesas Diversas
•

- Material de Consumo

.

.. .. ..

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

..

..

..

..

..

..

27:600$000
1:000$000

1:000$000

1 - Percentagem sobre a cobrança da Diida Âtiva
2 - Despesas Judiciárias ..

27:600$009

..

..

..

..

24:000$000
2:000$000

1:000$000

1:000$000

26:000$000

26:000$000

\

l'

\

-65,-

-64có,DIGOS

DESIGNAÇAO

Local Geral

DA

Parcela

DESPESA

Consignações

Dotaçáô

Eletiva

Mutações'
'Patrimoniais

Divida Ativa
3-05

8-11-0 - Pessoal Fixo

1 - Chefe de Secão (Bacharel em Direito)
1 - 2.° Escriturário ..

..

..

..

.,

.,

.,

9:600$000
7:200$000
10:800$000

..

2 -= 4;95 Escriturários a 5:400$000 .-. .. .. .. ..

27:600$000

83:200$000

27:600$000
83:200$000

TOTAL ..
Dotação n.o 5

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Diretoria Geral
4-01

8-04-0 - Pessoal Fixo

1 -'- Diretor Geral ..

..

..

..

1  Motorista ., ..
1  Contínuo .. ..

,.

.,

..

1 - Servente

..

..

..

..

..

..

18:000$000
5:040$000
4:200$000
3:600$000

..

30:840$000

Diretoria de Obras e Viação
4-02

8-80-0 - Pessoal Fixo

1 = Engenheiro Diretor .. .. .. ..
1  3.° Escriturário
.
1 - Contínuo .. .. .. .. .. .. ..

..

..

..

..

I

18:000$000
6:000$000
4:200$000

28:200$000

Secção de Expediente e Contrôle
4-03

8-89-0 -

Pessoal Fixo

1- Assistente

14:400$000
9:600$000
8:400$000

.

1 - Chefe de Secção ..
1 - 1.0 Escriturário ..

..

..

..

..
., .,

..

..

6:000$00)" •

1 - 3.0 Escriturário ..
1 - 4.° Escriturário ..
1 -" 1.° Amanuense ."

••

5:400$000'
4:800$000
4:200$000'
3:600$000

e-., ••

1 - 2.° Amanuense
1 -'- .Servente

..

•

56:400$000

56:400$000

31:800$000

31:800$000

Secção Técnica
4-04

8-07-0 .-... Pessoal Fixo

1 '- Engenheiro. Auxiliar
1 - 1.0 Desenhista ..
1 -'- 2.0 Desenhista ..

..
..

.,
..
..

..
..

..
..

.,
..
..

.,

... ,

12:000$000
8:400$000
6:600$000
4:800$000

..

..

1 - Copista .. .. .. .. .. .. .. :. ..
Divisão de Obras e Pavimentação

4-05

8-81.,0 - Pessoal Fixo
•

1 -'- Engenheiro Chefe .. .. .. .,
1 -'- Engenheiro Ajudante .. ., .,
1 - Engenheiro Auxiliar .. .. ..

16:200$000
14:400$000

..
.,

.,

.,

.:

.,

12:000$000"

..

-

-67-.
CÔPI.G-OS

...

Parcela

"t

DESIGNAÇÃO

LOcal Geral

iDA

..,

1 - Feitor Geral

o'

••

o o

. o

• o

1 - Motorista ..

..

..

o o

..

o'

5:040$000 .

1 - Pessoal operário para serviços de Obras
2 - Maquinistas, pedreiros e calceteiros para conserva

de ruas e estradas ..

. o

: o

o'

••

••

••

• o

••

• o

• o

o o

• o

3 - Pessoal operário para pavimentação e ;êônser?ação
4-07

("

7:200$000

8-81-1 - Pessoal VariaveJ

o'

Mutaões'
Patrimoniais

.

8:400$000
14:400$OQO
12:000$000

o, ,.

..

ção de calçámento o'

Efetiva

8:400$000

2 - Serventes a 3:600$000 . o

4-06

Dotação


10:líoofôOO

1 = Condutor Técnico .. o' •• •• •• •• •• ••
1 -= 2.0 Topógrafo o o '. •• o' o' o' o' • o .... '. ,.'. ,.-.

2 = loosFeitores-a. ,7:200$000
2- 2.os Feitores a, 6:000$000

Consignações

DESPESA

8-04-2 -.Material Permanente

108:840$000

300:000$000

300 :000$000

70:000$00O
80:000$000
150:000$000.

5:000$000

1 -Moveis e UtenSílios
2 - Instrumentos e Aparelhos

'18:840$OOO

10:000$000'

15:000$000

.

, .15:000$000


4-08

8-81-3 - Material de Consumo
Materiais para obras ... o

4-09

8-89-4 - Despesas Diversas
Obi'às Públicas por contrato

4-1()

8-89-0 '- Pessoal Fixo

• o

••
o'

••

o o

o'

. 2!l9:ooo$000

280:000$000

450:000$000

450:000$00O

••

Divisão de Viação, Saneamento e Limpeza Pública.
16:200$000 ,

1 - Engenheiro Chefe
1 - Engenheiro Ajudante

..

1 ....,. Motorista ..

..

1 - Contínuo
,! - Servente

..

. t

• o

• ,,0

..

00'

'o

'o

.

:.

:.0

o'

;...

•.

14:400$000
5:040$000

4:200$000 .

3:600$000. -

43:440$000 .•

43:440$000

20:400$000-

20:400$000

Secção de Viação
4-11

8-89-0 - Pessoal Fixo
1 - Condutor Técnico . o
1 - Seccionista . o

-

1 - -Servente

..

'..

. o

,.

..

.,
..

..

'o
. o

..

o o

..

••

..

o'

..

,.

,.

0'0

..

••

o'
••

,.
"0

.. ". ,' .•

10:800$000
6:000$000 .
3:600$000

Secção de Sanamento e Limpesa Pública
4-12

._--

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

•

o ••• .

14:400$000
12:000$000
12:000$000 

38:

38:400$000

...

-68-
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CÓDIGOS
Local Geral

pESIGNAÇAO

DA

DESPESA

Parcela

Consignações

Dotação

Efetiva

Mutâções.

Patrimoniais

Secção de Fiscalização de Contrátos e de Concessõe
4-13

8-06-'0 - . Pessoal FiXo
1 - Chefe de Secção .. .. .. .. .. ..
1 - 1.° Escriturario .. .. .. .. .. ..
1 - FiScal de La classe .. .. .. ....
2 ..,- FiScais de 2.a classe a 5:040$000 ..

4 - Guardas Linhas a 3:600$000

• 1 - Servente .. .. ..

9:6Oo$QoQ.

..'
.. ..

8:400$000
6:600$000

",

10:080$000 
14:400$000

.. .. .. ..

3:600$000

•

52:680$000

52:680$000

23:040$000

23:040$000

115:000$000

115:000$000

144:000$000

l:OOO$OOO

Depósitos e Oficinas,
8-89-0 - Pessoal Fixo
1 --- Encarregado ..

..

1 - 1.0 Mecânico ..

7:2ÔO$OÕO'

7:200$OOQ
5:040$000,
3:600$000 ,

1 - 2.° :Mecânico .•
1 "'- Servente ..

4-15

..

..

..

8-89-1 - Pessoal Variavel
1 - Motoristas para diversos. serviços

50:000$000
40:000$000
25:000$000

2 - 'Pessoal operário para oficinas ..

3 - Camaradas de Engenheiros .. .. .. .. .. .  .•

4-16

8-81-1 -Pessoal Variavel
Pessoal operário para praças e jardins ..

4-17

8-82-1 - Pessoal Variavel

4-18

8-85-1 - Pessoal Variavel
Pessoal operário para limpeza pública

4-19

8-89-2 - Material Permanente
1 - Veículos e àccessórios
2 - Instrumentos e aparelhos .. ..
3 -"" Animais e pertences .. .. .. . .•

4-20

.4-21

"

..

Pessoal operário pal.'a estradas e caminhos
'••

.•

8-89-3 - Material
1 - Combustivel e lubrificantes
2 - Material para oficina .. ..
3 - Forragens diversas .. .. ..

8-89-4 - Despesas Diversas

8-88-4 - Despesas Diversas
lluminação pública ..

..

..

..

130:000$000

300:000$00O

300 :000$00O

50:000$000
5:000$00O
5:000$000

60:000$000

190:000$000
45:000$000
35:000$000

270:000$00O

270:000$000

18:000$000

18:000$000

800:000$000

800:000$000

29:400$000

29:400$000

Concertos por oficinas particulares

4-22

,. W:OOo$O()()

..

60:000$000

J)iretoria de Edüicações, Cadastro e Patrimônio
4-23

8-80-0 - Pessoal Fixo

.

1 - Diretor .. .. .. .. .. .. .. .. ..
1 - 2.°' EScriturário .,

1 - Contínuo ..... , ....' ..••....

18:000$000
7:200$000
4:200$000

.....

__ .70

-71-

-'-'-

CóDIGOS

, .

DESIGNÁÇAO

I;Qcal. Gra1

•

8-80-2 - Material permanente
1 - Moveis e Utensilios .,

..

..

"

..

Consignações

Dotação

.. ..

..

',' c"

••

Efetiva

Môtâções
Patrimoniais

, 1

16:920$000

11:00}$000
15:360$000

..

..

••

., ,..

2 - Instl'UJ!lentos,  aparelhos .. ., •. ..  ,'"
3 -;- Cartas geográflcas ..

Parcela

DES'PESA

8-89-1 - Pessoal Variavel
1 - Pessoal operário do Cadastro parcelário
2 - Pessoal operário de Ecações
3 - Pessoal operário do cadastro ..

4-24

4-25

DA

:. . . .

•• ••

43:320$000

2:QQO$QOQ

15:000$00O
3:000$000

'2'O:OOO$óOO' ••

:20:

....-

Divisão de Edifica!:Ões
4-26

8-87-0 - Pessoal Fixo
1 - Engenheiro Chefe ..
1 - Condutor Técnicó ..

..
..

..
..

..
"

1 - Topógrafo .. .. ., .. .. ..' "
1 - Seccionista ..

.,

..

..

..

..

..
..

','

.. ..
..

16:200$000
10:800$000
9:600$000

..
..

..

..

6:000$000"

.•

1 - l\futorista .. ., .. .. ..
1 - ,Servente .. .. "
.• .• .,

..

8:4OO$OOQ"
5:040$000

. '.

.•

.,

7:200$000'

1 - 2.0 EscritUrário .. .. ..:. '.: '::,. .. .. '00
2 - 2.os Amanuerises a 4:200$000 .. .. .. ., ..

,

..-

.

..

.,

.•

3:600$000'
-

..

.

..

••

.'

•.

.-

-.

"'-'--

'66:840$000'

.

...

9:600$000'

.

.

8:400$000'

•.

•

66:8-W$OOO

...

Divisão de Cadastro
4-27

8-89 ...0

- Pessoai Fixo

1 - Engenheiro Chefe

l' - Engenheiro Auxiliar

1 - Condutor Técnico •.
1  1. Topógrafo

.

f

.. '"

.....

16:200$000
12:000$000

...

10:800$000.

..

1 - 2.° Topógrafo .. ..
1
1
1
1
1

-

Seccionista .. .,
Copista 00 .. ..
Chefe de Secção
1.0 Escriturário
2.0 Escriturário ..

1 - 4.0 Escriturário 00

1- ,I,o,Amanuense "

..
..

<"
"
••
.. ..
.. ..

.. "'"

.,.
"
.. ..
00 ..

", .• '.

2 - 2.os Amanuenses a 4:200$000 ..

! - Mótorista "

.. ',' .. .. ", "

1 -, Servente .' ..

..
..

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

.,

6:000$000
4:800$000
9:600$000
8:400$000
7:200$000
5:400$000

",

4:800$000
8:400$000

..

.. •.

•. ..

5:0-W$OOO
..

..

3:600$000

,

•• _.

-

'...

".

••

•

•

•

"

.' .• .
.' .• . •

120:240$000

120:240$000

Secção Técnica
4-28

8-07-0 - Pessoal Fixo

1 - Engenheiro Ajudante "
.. "
1 - 1.0 Desenhista
2 - 2.os Desenhistas a 6:600$000
1 - Servente ..
'

...

..

.. .. •• .. ..

.• ,. ..
,.' ..
.

"

14:400$000 '
8:400$000 .

13:200$000
3:600$000

3.635:4-WSOOO
TO.TAL ..

3.635:4.w$OOO

-73 -

--72 CóDIGOS

Local Geral

DESIGNAÇAO

!DA

DESPESA

Parcela

Consignações

Dotação

Mlitações

Efetiva

Patrimoniais

Dotação n.o 6

DEPARTAMENTO DE FAZENDA

Diretoria
5-01

5-02
5-03

8-04-0 - Pessoal Fixo
1 - Diretor .. . o •• o. • o •• "
1 - Contínuo .. .. .. .. ..
8-09-2 - Material Permanente
Moveis e Uteruj,ilios .. .. .. ..

8. 09-3 -

••

••

••

.. .. ..
Material de Consumo
Material para limpesa e conserva.ção • o

••

..

18:000$000
4:200$000

22:200$000

22:200$000
5:000$00O

.5:000$00O .•

..

2:000$000

2:000$000

5:400$000
14:400$000
3:600$000

76:800$000

76:800

9:600$000
8:400$000
7:200$000
10:800$000
14:400$000
,8:400$000

58:800$000

58:800$000

14:400$000
600$000
9:600$000

24:600$000

24:600$000

Divisão de Contabilidade
5-04

8-08-0 - Pessoal Fixo
1 - Chefe de Contabilidade •.

•o

••

••

••

o.

1 - Contador .. .. .. '.. •. .. .. .. .. .. ..
1 - Sub-Contador .. .. .. . o .. .. .. .. .:

1 - Chefe de Secção .. .. .. .. .. .. .. ..
1 - 3.0 Escriturário .. , .. o'...... o ....

'

1 - 4.0 Escriturário .. .. ..:. o: .'. .. ..

3 - LOs Amanuenses a 4:800$000 o' •• o. • o
1 - Servente ',' •. .• .. .. .. .. o. •• ••

16:200$000
12:000$000
9:600$000
9:600$000
6:000$000

'Secção de Receita
5-05

8-11-0 - Pessoal Fixo

1 - Chefe de Secção
1 - 1.° Escriturário ..
1 - 2.° Escriturário ..

" 'õ
..
.. .. .. . o •• •• •• .'. •• o •••
.. .. .. .. .. .. .• ., ,; ".

2 - 4.°5 Escriturários a 5:400$000 . o o o

3 - 1.°5 Amanuenses a 4:800$000 ..
2 - 2.05 AJmanuenses a 4:200$000 o' • o

•• • o .-: ;. o.

••

••

•• ••

Tesouraria
5-06

8-09-0 - Pessoal Fixo
1 - Tesoureiro . o •• •• •• • o • o •• •• •• •• •• •• o.
Quebra de Caixa o. o. •• •• "
•• ••
..- •• o. ••
1 - Fiél o. •• o o •• •• •• o' • o •• •• o. o o ••• • ._.. • o

Inspetoria de Rendas e Fiso
5-07

8-13-0 - Pessoal Fixo

l' - Inspetor .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. ..

.l - Ajudãnte de Fiscalização ..

f - 2.° Escriturário .. .. .. . o

1
J
1
1

- 3.0 Escriturário ..
-,Motorista
.
:..-. Contínuo .. o' ••
- Ser:v:ente . o o. •• •• •• •• •• •• • o

16:200$000
14:400$000

7:200$000
6:000$00O

..: ••
•• • o •• o.

5:040$000
4:200$000
3:600$000

56:640$000

56:640$000
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CóDIGOS
L.oca! Geral

DESIGNAÇÃO

DA

Parcela

DESPESA

Consigna"ões

Dotação

Mutações

Efetiva

Patrimoniais

Fiscaliza"ão
5-08

8... 12-0 -

Pessoal Fixo

3 - Fiscais Gerais a 12:000$OOQ .. ., .. .. .. ..
3 - LOs Fiscais a 9:600$000 ..... , ..........

9 - Guardas Fiscais de 1.a classe a 6:000$000 ..
18 - Guardas Fiscais de 2.8. classe a 5:040$000 ",
2 - Motoristas a 5:040$000 ..
1 - Servente ..

5-09

..

..

..

,.

Locomoçãó de F,iscais ..
8-i.2-1 - Pessoal Variavel

..

..

..

.,

.,

..

..

.. "

..

..

..

.,

.•

.•

.,.

..

..

..

..

.

I

229:200$000
22:000$000

Pessoal operário pata péga de animais
Veículos

5-10

8-li-0  Pessoal Fixo
1 - 2.° Escriturário

5-11

8-12-0  Pessoal Fixo
1 - 1.0 Escriturário •.

7:200$000

Aferi"áo de Pesos -e Medidas

5-12

..0

8-12-3 - Material de Consumo
Chumbo para aferição

.,

.,

•••

,

•••••

0

..

o'

•••• "

.,

15:600$000

1:000$00O

Cemitérios
5-13

8-89-0 - Pessoal Fixo
1 - AdmiItistrador
1 - Ajudante ., .. .. .. ..
3 =- Guardiães a 4:200$000 "

"

.,
..

.,

25:

5-14

8-89-1  Pessoal Variavel
Pessoal operário para eJ,iversos serviços

37:000$000

5-15

8-69-0 - Pessoal Fixo
1 .,.... Administrador ..
1 .,.... 4.0 Escriturário

..

.,

Depósito de lnf1amaveis
..

13:800$000

Matadouro

5-16

•

8-69-0 ...... Pessoal Fixo
1 - Admtiiistrador .. ..

.. .. ., ..

1 - 4.° ESeriturário .. ..

.. .• ..

1 - Servente

..

..

..

..

5-17

8-69-1 "-.:.. Pessoal Variavel

5-18

8-69- - Material de Consumo

..

..

..

.r. '." "
..

..

.

.,

21:000$00O

.....

83:400OO

Pessoal operário para diversos serviços ..

Combustivel e outros materiais .. .-::: ..

l

10:000$000

..

,L

I

r
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CQiHGOS
DESIGNAÇAO

Local Geral

Consignações

'Dotação

Efetiva

DESPESA

DA

Mutações'
PatiiiiJ.oniais

Inspetoria Sanitária
5-19

8-46-0 - Pessoal Fixo

1 - Médico Chefe .. o o •• .. .. .. ..
2 - Médicos Veterinários a 9:600$000
1 - Veterinário Auxiliar ..

..

. o

••

4 - Guardas Sanitários a 4:200$000
1 - Servente
8-46-3 - Material de Consumo
Medicamentos, etc. ..
..

5-20

..

..

o'

..

..

..

00

••

.•

,.

•...

....

..

..

..

..

••

..

10:800$000
19:200$000
8:400$000
16:800$000
3:600$000

.0

..

••

•.

..

..

..

..

58:800$000

58:800$000

1:500$000

1:500$000

18:000$000

18:000$000

Agências Distritais
8-21

5-22

8-13-0 - Pessoal Fixo

2 - 4.os Escriturários a 5:400$000
2 - Serventes a 3:600$000 ..
8-13-4 - Despesas DiverSas
Asseio e higiene
'-0

..

..

..

..

..

10:800$000
7:200$000

..

..

3:000$000.

..

792:740$000
TOTAL

Dotagão n.o 7

3:000$000
792:740$000

..

ALMOXARiFADO GERAL
6-01

8-07 -O - Pessoal Fixo

1 ...:.. Almoxarife

..

..

..

1 - 3.° Escriturário ..

6-02

6-03

6-04

..

..

..

.,

.,

..

..

.. '"

12:000$000
6:000$000

•.

..

1 - Contínuo .. .. .. •. o, •• •• •• ••
1 -'-'- Servente .. .' .. .. .. .. .. .. .. .. ..
8-07 -2 - Material Permanente
Moveis- e utensilios . o o' •• •• •• •• ,. • o
8-09-3 ........ Material de ConsWll;0
_
1 - Livros de escrlturaçao, impressos, etc.
2  Placas o, •• 00 '0
8-07 -4 - Despesas Diversas
Despesas imprevistas

4:200$000 

3:600$000

" .. ,

25:800$000

25:800$000

2:000$000
40:000$000
15:000$00O

2:000$000

55:000$00O

1:000$000

55:000$000

83:800$000

1:000$000

TOTAL .,

Dotação n.o 8

83:800$000

DíVIDA PUBLICA

Interna Consolidada

Emio Unificação e Consolidação
7-01

8-73-4 - Despesas Diversas

7-02

8-74-4 - Despesas pversas

Amortização e resgate

•

Juros,.. o

• o

••

••

••

..

..
'_'

••

..
.,

o.

..

••

,.

._,

..

o.

o'

332:000$000

o o

.. Empréstimo Caixa Econômica Federal

7-01

8-73-4 - Despesas Diversas
Amortização e Resgate ..

7-02

8-74-4 - Despesas Diversas

..

..

..

..

.,

..

o'

••

JUROS

1

332:000$000

181:510$000

181:510$000

358:533$000
1.040:724$600

1.040:724$600

358:533$000

r
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Local Geral

Parcela

DESIGNAÇAO

DA

DES:pESA

Consignllções

Dotação

Efetiva

Mutações
cpatrimoni$

Interna Flutuante
7-03

8-79-4 - Despesas Diversas.

1 - Depósitos a Restituir

.....

"

.,

.,

"

"

44:653$500

.' .. ,

2 _ Restituição do imposto de LIcença de 1936 e 19f7,
conforme protocolo firmado entre o Estado.e o ,Comer
cio, em 13-6-37 .,

"

..

"

55:000$000
450:000$090

.•

3 :..... Compromissos a Liquidar

_. 549:653$500

.?,462:421$loo

549:65:;$500

TOTAL

Ditação n.o 9

2,462:421$100

AUXíLIOS E UBVENçõES
8-01

8-29-4

__ Despesas Diversas

Amparo às Sociedades de Socorro

54:000$000
24:000$000
20:000$000
6:000$000
10:000$000

H.opíci Nosa Senhora da Luz .. .. .. ..
Azllo Sao LUIZ.,

"

", "

.,

.. ,"

, .. ',

Sociedade de Socorro aos Necessitados ..

Azilo Cajuru' :: -.. .. .. .. .. .. .. ..

Albergue Noturno

8-02

..

..

..

..

..

..

..

Hospitais e Casas de Saude
Hospital de Crianças "

..

"

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

..

..

Maternidade Dr. Vitor do Amaral. .,

..

..

..

..

..

12:000$000
20:000$000
12:000$00O

.

...

à Maternidade é à Infância

8-Õ6

44:000$00O

44:000$OO(r

, i6:00õ$00õ

8-48-4 - Despesas Diversas
Assistência Social

Santà Casa de 'Miserícórdia (Lei n:o' 8 de 19(0)

8-05

114:000$000

8-48-4 - Despesas Diversas

Escola Maternal da Sociedade Socorro aos Neçessitados
8-04

114:000$600

8-48-4 - Despesas Diversas

Sànta Casa de Misericórdia

8-03

-

8-98-4 - Despesas Diversas
Outros Auxílios
Soc, Ben. dos Servidores do Municipio
8-38-4 Despesas Diversas
Educacão e Cultura

Faculdade de Medicina (Lal;>oratório)
Faculdade de Direito

..

,.

..

..

.,

..

..

.,

. ..

..

..

.'

"

.,

..

.' ..
,.

..

Faculdade de Engenharia (Gabinete de Resistência dos
'Materiais)

,.

.,

"

"

"

.,

"

,.

..

.,

-.Escola Agronômicà do Paraná (Laboratório), ..
Escola Superior de Veterinária (Laboratóno)
Desenvolvimento da Arte e dac Cultura .. ..
Constr. de colas e parques infantis "
., ,'.

16:000$000

- 60:000$00O

60:000$000

16:000$000

16:000$000

24:000$000

12:000$ÓOO
24:000$000
7:500$000
7:500$000
25:000$000
167:280$100

267:260$100

517:280$100
TOTAL ..

267:280$100

517:280$100

i
'1
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CóDIGOS
Local Gerai

- 81 ..:,-

DESIGNAÇAO

DA

PM-cela

DESPESA

Consignações

Dôtaçãó

Efetiva

Pãtrimoniais
Mutações

Dotação n.o 10

PREVIDM'CIA MUNICIPAL
9-01

-02

8-90-4 - Despesas, Diversas

,

Funcionários aposentados
8-95-4 - 'Despesas Diversas
PensÓ{!s ••

••

159:268$800

••

,-i'

,',

I'

.1

:4:080$000

.1

.159 :268$800

163:348$800
TOTAL ..

Dotação n.o 11

4:080$000

--->
10;-

,

••

163:34à$8OÔ

ENCARGOS DIVE:ç.SOS
Junta de Alistamento Militar
9-03

8-99-1 - Pessoal Variavel
Graificações ..

..

..

..

..

..

.,

,'"

-6:600$000

.

6:600$000

MalÍUten9o de próprios municipais
9-04

8-99-4 -"" Despesas Diversas

15:000$000
15:000$000

1 - Seguros e Consérvação
2 ""'- Iluminação ..

..

..

.,

3Ô:ÓOO$OOOé
-

Assistência aos Municípios
9-05

-

30:000$000



8-98-4 - Despesas Diversas

CoptriQuição confoirme Decreto EstadoM in.o '5.983 de
15-12.í37 .

• .  ..

..

..

..

..

..

..

..

..

52:650$000

52:650$000

.,

22:000$00o

22:000$000

..

64:000$000

64:000$000

90:000$000

90:000$000

..

COnllssões de Lançamentos
9-06

8-11'-0 - Pessoal Fixo

Gratificaçõé ..

..

..

., "

'"

.'. e'-. ••

•• ••

1'0 ••

Adicionais
9-07

8-99-0 - Pessoal Fixo
Gratificações adicionais Decreto n.o '16 de 1936 ..

.,

Descontos s/lnípostos
9-08

8-11-4 - Despesas Diversas

Desconto 4e 5% sobre pagamentos antecipados .,

.. ..

Outras Despesas

9-09

.

8-99-4' :...- Despesas Diversas
Eventuais ..

..

..

..

..

.,

.'

.•

..

.,

..

..

.•

••

.•

,

50:000$000

..

'TOTAL

TOT.



315:250$000

50:000$000

..

AL DA DESPESA .. .. .. .. .. .. .. .. ..

6.929:213$500

315:250$000
1.360:185$500

8.289:400$000

r"--
I

I

I

I
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DECRETO N;o29

Art. 3.0 - A arrec?dação das tributaçõesconsigiiadas

nas diversas rubricas orçamentárias, será feita de acôrdo

com a legislação e os regulamentos em vigor e demais ins
truções expedidas pelo Prefeito Municipal.

Art. 4.° _ As consignações destinadas à aquisição de
material de consumO e a pagamento do: pessoal, serão dis
tribuidas por duodécimos nas respectv- dotações, e qual
quer excesso que por ventura ;se venha a verificar implica
rá na responsabilidade do Diretor do Departamento.

Art. 5.0 _ A taxa creada pelo Decreto-Lei n.o 33, de

26 de fevereiro de 1938, continuará a ser aplicada aos ,serviços de limpesa da cidade.

Art. 6.0 _ A dotação orçamentáriã ê caracterizada por

unidades administrativas ou por serviçoS e dividida por ele-

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL
DO
ESTADO DO. PARANA'
'
S'
i
1 atendendQ ao requerido
pelo
dr. :ose Tadeu PIetruza,' 4.° Escriturário do Departamento
de azenda, e em face do vencio no processãdo n.o 7 ,'20
o. correte ano, ,resolve, de acordo com as disposições le

gaiS em vIgpr,.ma,a incorporar o seu acêrvo de serViços

para todos os efeitos legais, o período correspondente a i
(um) ano elO (déz) mêses (de 23 de maio de'1921

22 d

arço de 192! :m que o referido £uncionáriopres:'u ser'
VIÇOS ao Mu.,nCJPIQ_ como Guarda Fiscal ..

Palácorda: :re£Eiitura Municipal de Curitiba Ca ital

do Estado do Parná, em 31 de dezembro de 1940'.

p

(a) Rozalao G. de- Mello Leitió

 1.0 _ Os elementos são: pessoal.f9l: pessQa)., var:ia-

mentos.

./

vel, material permanente, material de consumo e- despesas
diversas.

 2.0 _ As parcelas dos elementos são transferiveis

dentro da respectiva dotação, sempré qu -as necessidades
do serviço assim determinarem.

Art. 7.0 - A abertura de créditol?rsuplelllentares, espe

ciais e extraordiná.rios depende de recursos para atender á
despesa, que deverá ser acompanhada da exposição justifi
cativa, observadas as disposições em vigo!',

Art. 8.0 _ O exercício financeiro começará em 1.° de

janeiro e terminará em 31 de dezembro, com um mês adi
cional para a sua liquidação e encerramentÕ".

Art. 9.0 _ ,Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio ela- Prefeitura Mucipal" q.. ,Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, eIJ;l 28 .4e dezell).bro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

- - .

DECRETO N.o 30

O :PREFEfToO....MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL

no
ESTADO
d aCQr
A d o com o DecretofLei
'
n.o 23
d 16- aDO",'" PARANA'
A "'.
,e
nrs. 189 ea 391,od:,orrent: e tedo em vista os. atos de
DECRETA;

A. 1.0 - Fica aprovado, () ql,lé:ldro do pessoal qe com

este baIXa, e que entrará em vigôr a 'partir de 1 ° d""

de 1941..

_

GABINETE DO PEFEITO

Motorista -'Paulo Pontai-olli.
Contínuo - Aristides Cos,ta e Silva.

.

,

e JaneirO

-

"
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DEPARTAMENTO JURIDICO

SECRETARIA DA PREFEITURA

Gabinete

Secretaria:

Secretário -. Antônio G.omt.

-

Diretõr e Procurador Municipal - Bél. Teófilo Morei

r

-

EXpediente e Pessoal:

2.° Escriturário - Murilo Costa Pinto '.
4.0 Escriturário - Afonso Coelho dos Santos.
êOÍltínuo - -Moacir PÇ>tier.

Protocolo, Portaria e ArqUivo

1.0 Escriturário - Brasílió Peri 'Moreira.
2.0 Escriturário - Abelardo Reis Petra,.-

ra Garcez.

4.° Escriturário - Djanira Crespo Rocha.
Contínuo - Lauro Silva.
Dívida Ativa

Chefe de Secção (Bacharél ,em Direito) - BéL' Odilon

Viana de Araujo.

2.° Escri.turário - Argeu de Loiola Pinho.
4.° Escriturário - Aline Cunha Braz.
4.° Escriturário - Nelson da Cunhà Gomes.

3.0 Escriturário - Maria Zenita :Franco Teigão.
Telefonista -' Roseira Pereira da Silva.

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Porteiro - Julio.Alves Conceição.

Diretoria Geral:

Guardião - Francisco Ãzevedo.
Servente - Alcir Pospissil.
Servente - Carlos Amaro.

Bibliotéca Pública:

2.0 Escriturário (Bibliotecário) - 'sül Lupion Quadros.

4.0 Escriturário - João Ferreira Leite Neto.

Contínuo - Virgílio Manoel Bini. -.

Servente Arsênio Miski.

AGENCIÀ DE- ESTATI$TICA.

2.0 Escriturário (Agente de Estatística) - Jose Teixeira da Silva.
3.0 - Escriturário - Dino' Gasparin.

4.° Escriturário - Edith :Bandeira Roch.R.
Servene - Sezinando Ribas.

Diretor Geral -' Eng.o Civil Nelson de Sousa Pinto.

Motorista .- Pedro Scuissiatto.
Contínuo - João Guilherme Pereira.
Servente - Yaldomiro Mandulac.

.

Diretoria de Obras e Viação:
Eng.o Diretor - Eng. Cívil João M,flcedo Sousa.

3.° Escriturário - Mercedes Mendes Morais.
Contínuo - Manoel Ferreira de Miranda.
Secção de Expediente e Controle:

Assistente .. João' Américo. de Oliveira.
Chefe de Secção - Manoel Teixeira Machado.
1.° Escriturário - Bento Dias de Graciá.
3.° Escriturário ... ' Zuleika Maranhão.

4.° Escriturário -. Albano Cunha.
1.0 Arn,anuense - Edmundo Leinig Saporski.
Servente - Arcelino Rosa.

&
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Apontador - Otilio Wernêck de Capistrano.
Apontador - Rotilio dos Santos.

Secção Técnica:
1.0 Desenhista - Valentim Maria de Freitas ..
2.° Desen4j.sta - Lucio Augusto de Oliveira.

Apontador - Emerson Tiradentes de Souza

Apontador - Feliciano de Oliveira Filho. .

Copista - Edgard Thielen.

Secção de .iscalizaçãQ de Contratos e de Concessões:

Divisão de Obras e Pavim:entaço:

Chefe de. Secção - Bernardo Correia.

Eng. Chefe ,-o Ellg. Civil RalaM K1ier de Assunção.
Eng. Ajudante - Nestor Nivaldo Ditrich, -Eng. Civil.

1.0 Escriturário - José Paladino.
Fiscal de 1.a classe - Raul Costa.
Fiscal de 2.a classe - Eleutério Gasparin.
Fiscal de 2;a classe.- Napoleão de Mir'anda.

2.° Topógrafo - Frederico Kirchgassner.
F,eitor Geral - Angelo Gottardi.
1.0 Feitor -' Vitor Benato.

Guarda Linhas - Albàtió Casagrande.
Guarda Lihhàs - Domingos Barberi.

V) Feitor -' Antônio Brandâlize.
\ 2.° Feitor - João Sezileski.
2.° Feitor - João Fernandes.
Motorista - Henrique Sim6 da Costa.
Servente - Bento José da Luz.

Guarda Linhas - l>élbos Zola Leodoro da Silva.

Guardá Linhas - Ursillino Rosa.
Servente - Reinaldo Pedro8o.

Servente - João Cardoso.

DepÓ$ito e Oficinas:
Encarregado - Feliciano de Oliveira

Divsão de Vição, Sàneamento e Limpeza Pública: .'

1.° Mecanico - Antônio Pontarolla ..

Eng. Chefe - Eng. 'CIvil Sadi Souza.
Eng. Ajudante -' Eng. ,Civil' Armando Miguel Matte.
Motorista - João Bordign<m.. Contínuo ,- José dos Santos.

-

2.0'Mecanico - Joé Dumas .•
Servente - Antônio Garcia.

,
.

Diretoria de Edliicações; Cadastro e Patrimônio:

Servente - Pedro Si;mplíció Moreira Filho:

Eng. Diretor - Eng. Civil Arnaldo Isidoro Beckert.

2.° Escriturário - João Loiola Pires.

Secço de Viação:

Contínuo - Ricargo Bigatto.

Seccionista - Arides Getber.

Servente _... .Adilson qe Olivêira Werneck.

'

Divisão de Edificàções:

Secção de Saneamel}tQ e Limpeza Pública:

Eng. Chefe - Eng. 'Civil Henrique Estrela Moreira.
Condutor Técnico - Eng. Civil Augusto Vianà Klin:..
gel£uss . .'
.
1.0 Topógrafo - João Fagundes Barbosa.

1.° Feitor"":":: José' Olinto dos Santos.
1.0 Feitor - Domingos :Petrelli.
2.° Feitor - Ernesto Tiradentes de Souza.
2. ° Feitor - Angelo Faoro.

2.° Escriturár:io -.. Cid Marcondes de Albuquerque.

l.

I

d

r
- 89-

- 88 ....

-Chefe de Secção - Amazonas de Souza Azevedo.
3.° Escrituráro - Violeta Maranhão.

Motorista - Miguel Milleck.
Servente - Hortêncio R. de Alméida.

4.° Escriturário - José Matucheski Junior.

Divisão de Cadastro:

Secção de Receita:

Eng. Chefe - Eng. Civil João Pereira. de Macedo ..
Condutor Técnico - Eilg. Civil Raul Bruel AntônIo. 

Chefe de Secção - Evaldo Weigert.
1.° Escriturário -., Inácio .Lombardi.

1.0 Topógrafo - João Schleder Sobrinho.
2.0 Topógrafo - Gastão Marques da Silva.

2.° Escriturário - Joãõ Correia de ;Souza Pinto.

Seccionista - Celso Lacerda.
Copista - Rubens Doria de Oliveira.
Chefe de Secção - Angelo Scuissiatto.
1.0 Escriturário - Antônio Cunha Braz.

4. °
4.°
1. °
1.°

2.0 Escriturário -' Alberico Camargo Ribas.

'-'

Raul Kormann.
José Tadeu Pietruza.
Elizabeth Pereira Cordeiro.
Aldo Fernandes.

Tesouraria:

4,0 Escriturário - Daniel Luiz.

1.0 Amanuense - Newton Guimarães Sotomaior.

Tesoureiro - Olavo Chagas Correia.
Fiél - Lu Felipe de Andrade.

Motorista - João Brandalize.
Servente - Edgard Antunes da Silva.

Inspetoria de Rendas e Fiscalização:

Secção Técnica:

Inspetor - Alvaro de Andrade.

Eng. Ajudante - Eng. Civil Elato Silva.

Ajudante de Fiscalização - Romulino Requlão.

1.0 Desenhista - .Manlius Hehl Pereira de Melo.

2.° ESCriturário - Dürval.Françà.

2.° Desenhista - Auroel Sclt!eder Negrão.
2.° Desenhista - Osvaldo Kuss.
Servente -, Antônio Coelho dos Santos..

,

Escriturário
Escriturário
Amanuense
Amanuense

3.° Escriturário - Euclides' Vieira Alves.

:Motorista ._' Agnelo Batista.
Contínuo -.
. Francisco Lopes Vieira.

Servente -. Demétrio Brandalize.

DEPARTAMENTO DÊ FAZENDA:

Fiscalização:

Diretoria:

Fiscal Get:al - Clodoaldp MacedQ Portugal.

. Diretor - Carlos Antônio de Azevedo.

Fiscal' Geral - Alvaro LuizPicheth.

Contínuo - José Scuissiatto.

Fiscal Ger,al - Flávio Ribeiro.

Divisão de Contabilidade:

1. ° Fiscal - Miguel Babi.

Chefe de Gontabilidade '-' Ezequiel Honório Viale 

1.0 Fiscal -, João Aguida.

Guarda Fiscal de 1.a Classe - Pedro Gasparello.
Guarda FiscaÍ de La classe - Alvaro José, da Costa.

Contador -, Benedito Costa Coelho .
Sub-Contador - Teodomiro Furtado.

I

I
--
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Guarda Fiscal de La classe - Manoel Ribeiro .de Ma
cedo.
Guarda Fiscal,de l.a classe - Ulisses José Ribeiro.
Guarda Fiscal de La classe - Ildefonso Penaforte Marques.

Guarda Fiscal de. l.a classe.".....,. José Perelles.
Guarda Fiscal de l.a classe,.,....,.. Manoel Taborda Ribas.

GuardaFical de La classe - Pedro 'l\fink.

Guarda Fiscal d l.a classe -... David. da Rosa'.
Guarda Fiscal q, 2.a classe 7'"':" Abilio l.ºd:r:igues dos
Santos ..
Guarda Fiscal de 2.a classe -. André Bl'usamólih.

Guarda Fiscal de 2.a classe

Freitas.

-

Benedito Correia de
.

Guarda Fiscal'de 2.adass.e - Artur Chaves Barros.
Guarda Fiscal de 2.a classe ,- Francisco Grande'.

Guarda Fiscal de 2. a classe - Gumercindo Godoi,.
Guarda Fiscal de 2.a classe -. Honório José Bruno.

Guarda Fiscal de '2.a classe - João Raul Bauml.

Guarda Fiscal de 2.a classe - José, Domar9'
Guarda Fiscal de 2.a classe - José. .

Guarda Fiscal de 2.a classe -=- Lauro..Sodré F'eíjó.
Guarda Fiscal de 2.a classe .. Marciano Marques de
Lima.

Guarda Fiscal de 2.a classe - Mário Libanio Guima-

res.

Guarda FiséâÍ de 2.a classe - Raul Córreia Pinto.

Guarda Fiscal de 2'.a classe - Reinaldo 'Mion .

Guarda Fiscal de 2.a classe - Va:lfridó Búêno Frreira,
Motorista, - José Cruz.

Motorista - Davino Teixeira de Faria.
Servente - Arj, aorges do Canto.

-

Veículos:

2.° Escriturário - Olegário Aires de Arruda.
Aferição de Pesos e Medidas:
1.0 Escriturário - Waldemir Costa Lima.
2.° Escriturário - Julio Richter Filho.
Cemitérios:

Administrador --'-'=- Frederico VIéiss .
Ajudante - João Zanlolo.
Guardião - Avelíno Pereira da Silva.
Guardião - Francisco Leôncio dos Santos.

Guardião - João d'eDeus Vidal.

.

Depósito de Inflamaveis:

Administrador - Lauro Ribeiro de Macedo.

4.° Escriturário - Manoel Otacilio d 'Silva.

Matadouro:

A.dwinisad9r - Ca,rlÇ>S Weigert Filho.
4.° Escriturrj,o -' José Nascimento Rozeira.
Servente - Joaqum de Barros.

Inspetoria Sanitária:
.

Médico Chefe -, Adalberto Scherer Sobririlio.

Médico VeterinárÍo - Antônio Carlos deAratijo Moritz

Médjco Veterjnário - Leônidas Vicente de Castro.

Veterinário Auxiliar -' João -Carlos' de Souza Castro.
Guarda Sanitário - TeófiIo de bliveirá Camargo.
'Guarda Sanitário - João Furquim de Siqueira.
Guarda Sanitário - Eduardo 'Machado.
Guarda Sanitário - Bonifácio Furquim de Siqueira.
SerVênte -. Teófilo Luiz dos Santos.

I
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Agências' Distritais:

tre os LOs Amanuenses, e as vagas de 2.° Amanunse serão

preenchidas por concurso, de lõa entrancia, ao qual concor
rerão funcionários do quadro, de mais baixa categoria, dia
ristas e extranhos á Prefeitura, tudo dentro da regulamen
tação aprovada.

4.° Escriturário -' Hermenegildo de, Lara.
4.° Escriturário - Antônio Puppi.
Servente - Domingos Lazzarotto.

Servente - Rªp.dolfo Siqueira.

Art. 7.° - Além do pessoal previsto no quadro, exis
tirão operários, artífices e profissionais, diaristas ou contra
tados, para obras, com salários autorizados pelo Prefeito
dentro de tabela aprovada, e que não poderão ser admitidos
ou transferidos sem prévia autorização do Prefeito.

Almoxarifado Geral:
Almoxarife - Wilson Portugal Lobato.
3.° Escriturário - alio Weigert.
Contínuo - Nei von Meien.
Servente - Jaci Rodrigues Gomes.

Art. 8.° - Em virtude de terem sido feitas por antigui
dade todas ,as ultimas promoções constantes do quadro aci
ma, as próximas, em todos os cargos, deverão obedecer ao
critério de merecimento.

Art. 2.ô - As vagas existentes serão preenchidas, de
acôrdo com as necessidades dos serviços, efetuando-se, pa
ra isso, as promoções e transferências que se tornarem p.re
cisas, aproveitando-se o pessoal extranumerário, ou admi
tindo-se novps elementos 'pâr.a os 'cargos iniciais de carrei

Art. 9.° - Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do ,Paraná, em 31 de .dezembro de 1940.

ra.

Art. 3.° - Os novos elementos necessários ao preen

chinÍento de cargos técnico. 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 110S arts. 28 e 29
do Decreto Federal n.O 23.569 de ll-XII-1933.

Art. 4;.0 - O cargo de Oficial de Gabinete será exer
cido em corp.issão por péSsoa de imediata confiança do Pre
feito .

. Art. 5.° - As vagas de ,Guardas Fiscai!) serão preen- I
chidas por merecimento e seleção entre os funcionários do

qua'dro que á's mesmas. se caI).didatarem co prévia permis- I
são do respectivo Chefe de serviço.
Art. 6.° _.. As. vagas de 4.° Escriturário serão.pre.enchi

das por seleção em concurso de 2.a -entrância, realizado en-

•
I

E

l

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

_._._-".----------
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Átosde 1940
ÁTON.1

o PRÊFEÍTO. MUNICIPAL. DE CURITIBA, CAPITAL
DO: ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo
Contador do Departamento de Fazenda Sr. Benedito da

Costa CoUW, cQnfQ:rIll- despacho exarado na petição n.o
3841 de dezerp.pro p. findo, e tendo em vista o láudo ,do De
partamento de Saude do Estado, resolve conceder-lhe ses

senta (60) dias de licença para tratamento de saude, na for
ma do disposto no art. n. o 16_5 .do Decreto Lei 1713 de 28
de outubro de 1939.

Palácio da Prefeitura 'Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, -em 3 de janeiro de 1940.
(a) J. Moreira Garcez

ATO N.O 2
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITffiA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao pedido formu
lado em requerimento n. o 4. 009 de 26 de dezembro p. fin
do, resolve exonerar o Sr. Frederico Sena Calderari, do car-

l

•

).',
I

.
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go de 2.° Desenhista da Diretoria de Edificações e Cultura

do Departamento de Engenharia.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', tendo em vista ue o orça
do Gabinete do Prefeito, resolve aproveitar a respectiva

do Estado do Paraná, em5 de janeiro de 1940.

mento vigent não consigna verba pp'ra o çargo de Ailia'r

(a) J. Moreira Garcez

serventuária, Senhorinha Edith Bandeira Rocha, na função

de 4.° Escriturário do DepartaJ!1ento de Fazenda.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 8.: de janeiro de 1940.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA',.resolve conceder ao Sr. DI'.

(a) J. Moreira Gal'cez

Artur Juvencio Mendes, :Ôireto Geral do Departamento
Juridico, 'as ;férias de- que trp.ta o Art. 45 do- Decreto Lei

-

Fedetaln.o 'L 713 de 28'de outubro de .1.939, a cont<;lr des

ATO N.o 6

ta data,

o JPalaCio da. Prfeitura 'Mqnicipal de Curitiba, Capital i
do(Estado Ido Para:há, em 6 de janeiro de 1940. - I

, (a)' J.Moreira Garcez

I

ATO N.O 4

O PREFEiTO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA'
nomeia, o Sr. Dl'. ,'''' Teafilo Mo'
'."
,

O pREFEITO MUNICIPAL DE CURITlBA, CAPITL

DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pe
lo Contínuo da. Diretoria d Edificações e Cl.,lItura, Sr. Ma.,.

noel Ferreira de l.\1irnda, de acôrdo com o despacho exa
rado na petição n.o 271 de 11 dQ -corrente, resolve conce
dr-1he
vinte (20} dias de férias na fórma da legislação em
Vlgqr.
Palácio da Prefeitura Municipal de ,Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 16 de janeiro de 1940.

reira Garcez, Diretor adido ao Departamento Juridico, pa-

(a) J. Moreira Garcez

to, durante o impedimento do _efetivo serventuário que se

-

ra exercer o cargo de Diretor' Geral do mesmo Departamen

acha em gozo de férias.

Paláciocla Prefeitura- Municipál de Çu,ritiba, .Çapital

do Jistadd_do Praná, en'l)3de janeiro de 1940.
• {a) J. Moreira Garce

.

i

ATO N.os

PaláCio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

-

i
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ATO N.o 7

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADOPARANA',-atendendo ao requerido pelo MO"

torista do'Departamento de Engenharia, Sr. Pedro Scuissia
to, conforme despacho exarado na petição n.o 197 de 10 do

f
i
I
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corrente, resolve concederlhe vinte (20) dias de érias de

férias de acôrdo com a LegiSlação em vigor, a contar do dia

acôrdo com a legislação em yigo;r.

12 último.

Palácio da PrefeitJ.lra Municipal de Curitiba, Capital

Palácio da Prefeitura Municipal" de Cuntíba, Capital

doEtado do Paraná, em 18 de janeiro de 1940.

do Estadó dó Paraná, em 16 de :janeird de 1940.

r

(à) J. Moreira Garcez

(á) J. 'Morei,i"a G,ârcez

ATO N.O 10
O PREFEITO MUNICIPAL DECURITIBA, CAPITAL

ATO N.O 8

DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo
Guarda Fiscal do Departamento de Fazenda, Snr. Ildefon
so Penaforte Marques, con£.orme despacho exarado na pe
tição n.o 313 de 11 do corrente, resolve conceder-lhe vinte
(20) dias de férias de acôrdo com, a legislação em vigor, a

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANl\', resolve, por conveniência do
serviço, fazer reassumir, nesta data, o exercicio do cargo de
Diretor Geral do Departamento Juridico,' o Sr. Dr. Artur
Juvencio Mendes, que Se achava em gozo de férias., na con

contar do dia 12 último.

formidade do Ato D.o 3 de 6 do mês em ctl'rso.

Consequentemente, reverte ás funções do seu cgo o 

Diretor adido ao mesmo Departamento, S'r;,Dr. Teofilo Mo-' •

Palá"c:io dal?rfeitura Municipal deCuritba, Capital

do Estqdo do Paraná, em 18 de janeiro de 1940.
. (a) J. Moreira Garcez

reira Garcez que, nos têrmos do Ato n,o 4,,_ vinha exercendo l
as funções de Diretor Geral.I

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital!

do Estado do Paraná, em 17 de janeiro de 1940.

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

DO ESTADO DO l?ARÃNA', atendendo. ao requerido pelo

(a) J. 'Moreira Garêez

Guarda Fiscal Sr. Gumercindo de Oliveira Godoi, confor

me despacho exarado na petição n.o 3087 de 19 de Setem

ATON.o9

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL I

DO EsrI'ADO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo I
Guarda Fiscal -do Departamento de Fazenda, Snr.

Pedro;

Gasparelo, conforme despacho e.xarado na petição n.o 308

de 11 do corrente, resolve conceder-lhe vinte (20) dias de

......... _._'-

bro de 1939, resolve conceder...lhe doze (12) mêses de li
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 Municipal de Curitiba,. Capital
do Estado do Paraná, em 22 de janeiro de 1940.
(a) J. Moreira Garcez

l

.
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ATO N.O 12

. -

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', -atendendo ao requerido pelo
Porteiro Sr. Julio Alves da Conceição; .de acôrdo com odes.
pacho exarado na petição n.o, 464 e 18 do co;rente, resole
conceder-lhe vinte (20) dias de férias, na forma da legIS.

I

I

366 de 15 do corrente, resolve conceder-lhe vinte (20) dias
de férias, de acôrqo com a legislação em vigor.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 26 de janeiro de 1940.
(a) J. ;M,oreira Garcez

lação em vigor.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná,em 22 de janeiro de 1940.
(a) J. Moreira Garcez

ATO N.O 15

O PREFEITO MUNICIPAL DÊ CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO no PARANA', atendendo ao tequrido pelo

Snr. Dr. Artur Juvêncio Mendes, Diretor Geral do Depar

tamento Juridico,em petição ri.o 761 desta data, resolve
ATO NP 13

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CA?ITAL
no ESTADO DO 'PARANA', atendendo ao reqtiérido pelo
1.0 Escriturário da Divisão do Cadastro, Sr. Odilon Viana
de Araujo, confol"ll).e despacho exarado na petição n.o 314
de 11 do corrente resolve conceder-lhe vinte (20) dias de

férias de acôrdo cm a legislação em vigor, a contar do dia
13 do mês em curso.

Gabinete do Prefeito Municipal d,: Critlba, Capital

do Estado .do Paraná, em 22 de janeiro de' 1940.
(a) J. Moreira Garcez.

ATO N.O 14

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

Guarda Fiscal do Departamento de Fazenda, Snr. Alvaro I
José da Costa, conforme despacho exarado na petição n,o

conceder-lhe 30 dias de licença para tratar de seus interes
ses, na fórma das disposições lgais em vigor.

Palácio da Prefeitura Muniçipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de janeiro de 1940.

(a) J. Moreira Garcez

ATON.016

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', nomeia o Sr. Dr. Teofilo Mo
reira Garcez, Diretor da Secretaria da Camara, adido ao
Departamento Juridico, para

exercer,

interinamente, o

cargo de Diretor Geral do mesmo Departamento, durante o
impedimento do efetivo serventuárío, que se acha licencia
do nos têrmos do Ato nP 15 desta data.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 d.e janeiro de 1940.
(a)- J. Moreira Garcez

r-

----------
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ATO N.017

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', ,atendendo ao querido pelo i
Sr. Domingos Petreli, Feitor da 'Secção de Limpeza Pública, j.
conforme despacho exarado na petição sob n.o 609 de 25 do.
corrente, resolve conceder-lhe vinte (20) dias de férias, de .
acôrdo com a legislação em-vigôr.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba"

do Estado do Paraná, em '31 de janeiro de 1940.

---

Cunha Braz, 2.a Datilógrâfá dj:l Secretaria da Câmara, adi
da á Agência de Estatística.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 1.° de fevereiro de 1940.
(a) J. Moreira Garcez

Capital I

ATO N.() 20

(a) J. Moreira 'Gárcez

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA;, resolve promover ao cargo de
2.a Datilógrafa da Agência

de ,Estatística,

a

Senhorinha

Edith Bandeira Rocha, atual 4.° Escriturário do Departa

ATO N.O 18

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL i

DO ESTADO,nO PARANA',atendendo ao reqUerido pelo'
Snr. AugllSto Muller Picheth, servente da Agência de' Esta. ,I
tística, conforme despacho exa,rado Ila petição n.o 703 de :

29 do corrente, resolve conceder-lhe vinte (20) dias de fé.'

mento de Fazenda.

,Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 2 de feverei:r;o de 1940.
(a) J. Moreira Garcez

rias, de acôrdo com a legislação -em vigor.

Palácio da Prefeitura Muncipal de Curitiba, Capital

, ATO N.o 21

do Estado do Paraná, em 31 de japeiro de 1940.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CUITIBA, CAPITAL

(a) J. Moreira Gàrcez

DO ESTADO DO PARANA', tendo em vista o resultado do
concurso procedido nos têrmos da Portaria n.o 271 de 29 de
dezembro de 1939, nOI}1ea o Sr. José Matucheski Junior
para exercer o cargo de Praticante da Diretoria de Edifica

ATO N'.o19
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL,
DO ESTADG DO PARANA'., endo em vista o resultado do.

concurso procedldQ nQS trmos da Portaria n.O 246 de 15 :

de dezembro de 1939, resolve aproveitar no cargo de 3.° Es..
criturário do Departamento Juridico a Senhorinha Aline

t

I

ções e Cultura do Depar.tamento de Engenharia.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 2 de fevereiro de 1940.
() J. M()reira Garcêz

--.
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ATON.O 22

O SUBSTITUTO DO PREFEITO MUNICIE>AL DE

CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANA',
atendendo ao requerido pelo S. ,A:rsenio Mier, Porteiro
dá Bibliotéca Pública Municipal, conforme despacho exara

--105'--

forme despacho exarado na petiçãb n. o 836 de 2 de feverei
ro corrente, resolve conceder-lhe vinte (20) dias de férias,
de acôrdo com a legislação em vigor.

Palácio da Prefeitura Municipal d,e Curitiba, CéJ.pital
do Estado do Paraná, em 9 de fevereiro de 1940.

do na petição n. ° 669 de 27 de janeiro último, resolve con
ceder-lhe vinte (20) dias de férias, de acôrdo com a legis
lação em vigor.

Palácio da Prefeitu,ra Muniçipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 9 de fevereiro de 1940.
(a) ,Angelo Lopes

ATO N.O 23
O SUBSTITUTO DO PREFEITO rCIPAL DE
CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANA
atendendo ao requerido pelo Sr. Alcyr 'Pospissil, Servénte
da Secretaria da Prefeitura, conforme despacho exarado na
petição n.o 875 de 7 de janeiro último, resolve conceder-lhe
vint-e (20) dias de férias, de acôrdo com a legislação em

(a) Angelo Lopes

ATO N.O 25

O SUBSTITUTO DO PREFEITO MUNICIPAL DE

CURITIBA,

CAPITAL DO ESTADO

DO PARANA'

,

atenden.doao requerido pelo Sr. Francisco Azevedo, Guar
dião da Prefeitura, conforme despacho exarado na petição
n.o 863 de 7 do corrente, resolve conceder-lhe vinte (20)
dias de férias, de acôrdo com a legisláção em vigor.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 9 de fevereiro de 1940.
(a) Angelo Lopes

vigor.

ATON.O 26

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em9 de Jevereiro de 1940.
(a) gelo L.opes

ATON.O 24

O SUBSTITUTO DO PREFEITO MUNICIPAL DE

CURITIBA, CAPITAL" DO ESTADO DO PÂRANA',
atendendo ao requerido pelo Sr. Manoel Teixeira Machado,

Chefe de Secção da Diretoria de Edifiçações e Cultura, con-

O SUBSTITUTO DO PREFEITO MUNICÍPAL DE
CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO' PARANA',
atendendo ao requerido pelo Sr. Aristides Costa e Silva,
Contínuo do Departamento de Engenharia, conforme des
pacho exarado na petição n.o 883 de 8 do corrente, resolve
conceder-lhe vinte (20) dias de férias, dê acôrdo com a- le
gislação em vigor.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 9 de fevereiro de 1940.
(a) Angelo Lopes

I

i
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A.TO N.o 27

ATO N.O 29

O - SUBSTITUTO DO PREFEITO MUNICIPAL :bt

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
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 Departamen

to de Fazenda, Sr. João Fv.rquim de Siqueira, conforme des
pacho exarado na petição n. ° 932 de 9 do corrente, resolve
conceder-lhe vinte (20) dias ,de férias de acôrdo com a Le
gislação em vigór, a contar do dia 10 último.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em. 22 de fevereiro de 1940.
(a). Angelo Lope

(a) Angelo Lopes

ATO N.O 30
ATO N.O 28

O SUBSTITUTO DO PREFEITO MUNICIPAL DE

CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANA',
resolve, por conveniência do serviço, fazer reassumir, nes

ta data, o exercício do cargo de Diretor Geral do Departa

mento Juridico, o Sr. Dr. Artur Juvêncio Mendes, que se
achava licenciado, na conformidade do Ato n.O 15 de 31 de
janeiro p. findo.

Consequêntemente, reverte ás funções do seu' cargo o

Diretór adido ao mesIl1-o Departamento, Sr. Dr. Teó£ilo Mo
reira Garcez que, nos têrmos do Ato n.o, 16, vinha exercen-

do as funções de Diretor Geral.

l

Palácio .a Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 16 de fevereiro de 1940.

O SUBSTITUTO DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANA',
nos têrmos do art. 247 do Regulamento Geral em vigor, re

Palácio da Prefeitura Muicipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 27 de fevereiro de 1940.
(a) Angelo Lopes

ATO N.O 3l
O SUBSTITUTO DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARAJ.A,
atendendo ao requerido' pelo Guarda FiScal do' Departamen

(a) Angelo Lopes

....

solve suspender das suas funções, o Sr. a,aul Correia Pinto,
Guarda Fiscal.do Departamento, de Fazenda, até conclusão
do inquérito mandado instaurar pela Portaria n.a 28 de ho
je datada.

to de Fazenda, Snr. Marciano Marques de Lima, conforme

l

,I

f

,

I
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despacho exarado na petição n.o 1316 de 4 de F:vreiro
p. findo, resolve concec;ler-lh vinte (20) dIas de £erlas de
acôrdo com a Legislação em vigor.

Palácio' da Prefeitura MUniCipal de Curitiba, Capital .
do Estado do Paraná, em 29 de fevereiro de 1940.
(a) Angelo Lopes

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 1.0 de março de 1940 .
•

(a) Angelo Lopes

ATO N.o 34

ATO N.O 32

O SUBST.ITUTO DO PREFEITO MUNlCIPAL DE
CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANA',
atendendo ao requerido pelo. servente do Departamento de
Fazenda, Sr. Delbos Zola Leodoro da Silva, conforme des
pacho exarado na petição n.o 1513 de 4 de março corrente,
resolve conceder-lhe vinte (20) dias de férias de acôrdo com

O SUBSTITUTO -nO PREFEITO MUNICIPAL D

CURITIBA, CAPITAL DP ESTADO D .PARANA.,
atendendo ao requerido pelo Sr. Edmundo Lemlg Saporskl,
Praticante do Almoxarifado desta Prefeitura, conforme ds
pacho- exarado na petição sob n.O 1373 de 27 de f;,:ererro
p. findo, resolve conceder-lhe vin.te (20) dias de ferras, de

a legislação em vigor.

Palácio da Prefeitura .Municipal de Curitiba Capital
do Estado do Paraná, em 5 de. maço de 1940.

acôrdo com a legislação em vigor.

(a) Angelo Lopes

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 5 de março de 1940.
(a) Angelo Lopes

ATO N.o 33

O SUBSTITUTO ... DO PREFEITO MUNICIPAL D
CURITIBA, CAPITAL DO EST,:lli0 I?O PRANA,
atendendo ao requerido pelo Sr. Joao FerreIra Leite Netto,

Auxiliar da Bibliotéca Municipal, conforme.desP"acho exa.
rado na petição sob n.O 1178 de 20 do corren:,e mes, resolve
conceder-lhe vinte (20) dias de férias, de acordo com a le
gislação em vigor.

_. \.

ATO N.o 35

O SUBSTITUTO DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CURITIBA, CAPITAL. DO ESTADO DO PARANA',
atendendo ao requerido pelo Guarda Fiscal do Departa
mento de Fazenda, Sr. Abilio Rodrigues dos Santos, con
forme despacho exarado na petição n.o 1299 de 23 de fe

vereiro p. findo, resolve conceder-lhe vinte (20) dias de fé
rias de acôrdo com a Legislação e.t.n vigor, a contar do dia
1.0 último.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 7 de 'março de 1940.
(a) Angelo Lopes

\
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ATON.O 36

O SUBs'rfTUTO DO PREFEITO MUNICIPAL DE

CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO

DO, PARAA',

atendendo ao requerido pelo Sr. Valentim Maria de Fr.eItas,
desenhista da Diretoria de Obrâs e Viação desta Prefeitura,

conforme despacho exarado na petição n.° 1230 de 21 de
fevereiro p. findo, resolve conceder-lhe vinte (20)..dis de
férias de acôrdo com a Legislação em-vigor, e a partll' de 11

me?-t e Limpeza Fública .conforme despacho exarado na
petIçao n:o 1315 de 24 de fevereiro p. findo, resolve conce

der-le vmte (20 dias de férias, de acôrdo com a legislação

em VIgor e a partIr de 11 do correpte.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba Capital
do Estado do Paraná, em7 de março de 1940.
'
(a) Àngelo Lopes

do corrente.

-

Palâcio da PrefeÍtura Municipal de Curitiba, Capítal
do Estado do Paraná, em 7 de março de 1940.

O SUBSTITUTO DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANA':
atendendo ao 'requerido pelo Snr. Afonso Coelho dos San

(a) Angelo Lopes

ATO N.O 37

O SUBSTITUTO DO PREFEITO MUNICIPAL DE

CURITIBA

CAPITAL

DO

ESTADO

DO

ATO N.O 39

PARANA',

atendendo o req:uerido pelo Sr. João Sezil,eski, 2.° Feitor

da Diretoria de Obras e Viação, desta Prefeitura, conforme
despacho exarado na petiçãon.? 1220 de 21 de fevereiro p.
findo '.,
resolve conceder-lhe vinte
(20) dias de férias, de
.
acôrdo com a legislàçãó em vigor.

tos, 4.° Escriturário ,do Depãrtamento de Fazenda,confor
t;Ie. despacho exarado na petição n.° 1393 de 28 de fevereiro

ul:Imo, resolve conceder-lhe vin,te (20) dias de férias de
acordo com a legislàção em vigor, a contar do dia 2 do cor

rente.

! I

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba Capital
do Estado do Parapá, em 7 -de março de 1940.
'
(a) ,Apgelo Lopes

U

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, 'Capital

d Estado do Paraná, em 7 de março de 1940.
(a) Angel9 LQpes
ATO N.O"38

O SUBS'1'ITUTODO PREFEITO MUNICIPAL DE
CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DC;>PARANA',
atendendo ao requerido pelo Sr. Dr. João Mcedo Souza,
Engenheiro Chefe da Diretoria de Obras e Vlaçao, Sanea.

ATO N.o 40

O, SUBSTITYTO DO PREFEITO MUNICIPAL DF
CURITIBA, CAPITAL DO 'ESTADO DO PARANA'
atendendo ao rquerido pelo Contínuo da Inspetoria d
Rendas e Fiscalização Francisco Lopes Vieira, conforme
desacho exarado na petição h.o 4016, de 26 de dezembro
p. fmdo e tendo em vista o laudo do Departamento de Sau
de do Estado, resolve conceder-lhe 45 dias de licença para

tratamento de saude.,

j,

...-=-'

-

I.

I

,I
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Pal"

. .

M"

da Prefeitura

1 de Curitiba, Capital

, unICIpa

ATON.O 43

-.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requrido pelo
2.0 Escriturário do Departamento de Fazenda, Snr. Julio
Richter Filho, conforme despacho exarado na petição n.o
1.913 de 20 de março p. findo, resolve conceder-lhe vinte

ATO N.o 41

(20) dias de férias de acôrdo com a legislação em vigor, a
contar do dia 20 do niesmomês.

aclO ..'

do Estado ,doPara.ná, em- 7

d

de 1940

 março,

'

(a) Angelo Loes

,

TO MUNICIPAL DE

O SUBSTITUTO DO PRlnO DO PARANA',
CURITIBA, CAITL" Guarda Sanitário do Departa

atendendo ao requerId PEduardo Machado, conforme, des
mento de Fazenda, S._.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 2 de àbril de 1940.
(a) J. l\ioreira Gar,cez

o 1681 de 9 do corrente, resolve

P'acho exarado, na petlçao. d f"
'de acôrdo éom a lelh'
't (20) dlas e erlaS
conceder- e m e
.' d 21 do mês em curso.

gislação em VIgor, a partlr e
,
. .
Ca ital
f',
Municipal de CU.ntlba,
P
Palácio da Pre eltura , .

,d 1940

do Estado do 'paraná, em 15 de março e

.

(a) Angelo Lopes

ATO N.O 42

IPAL DE CURITIBA, CAPITAL

O PREFEITg :lÂ' atendendo ao requerido pela

DO ESTADO D

Praticante ,do pepartam

ento' de $azeda, Snra. Elizaeh
"d

ATO N.o 44

O PREFEITO MUNICIPAL DÊ CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo
Guarda Fiscal do Depa.rtamento de Fazenda, Sr. Davi da
Rosa, conforme despacho exarado na petição fi.o 1.915 de
20 de marçop. findo, resolve concder-lhe vinte' (20) dias
de férias de acôrdo com a-Iegislação em vigor, a contar do
dia 20 do mesmo mês.

.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital,
do Estado do Paraná, em 2 de abril de 1940.
(a) J." Moreira 'Garcez

ho exarado na petlçao

Pereira CQrdeiro, confoe :cconceder-lhe vinte (20)

n.o :1-876 de 18 do c?rren e, res L isla ão em vigor.
dias de férias d,eaco;rdo com a eg ç
,
.
M'"
. '1 d Curitiba CapItal
Palácio da .Pt:eitura umCIpa de 1940, '
do Estado do Parana, em 27 de março e
(a) J. Moreira Garcez

ATO N.O 45'

O PREFEITO 'MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

no ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo
Sr. Feliciano de Oliveira, 1.0 Feitor da Secção de Obras Pú

blicas e Pavimentação do

I

Departamento de Engenharia,

iI
I 
I

_"2".......-.
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conforme despacho exarado na petição sob n,o 2071 de 30
de março p. ,findo, resolve conceder-lhe vinte (20) dias de

Palácio da Prefeitura M ., I
do ,Estado
do Paraná , em -9 d eunblclpa
de Curitiba, Capital
a rU de 1940.

férias de acôrdo com a legislaçao em v:igor,

(.a) J. Moreirá Garcez

'Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, 'em 5 de abril de 1940.

ATON.O 48

( a) J. Moreira Gal'cez

,

,I

O ,PREFEITO -MUNICI . ,-

DO ESTADO nO PARAN:AL DE CURITIBÁ, CArITAL
Sr. João Loiola Pir"es 2 ° E ' .:teendo ao requerido pelo

ATO N.O 46'

O PREFEITO MUNlCIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo
Sr. Antonio Pontarola, 1.° Mecanico da Diretoria de Obras
e Viação do Departamento de Engenharia, confonne despa

cho exarado na petição n,o 685, de 29 de janeiro do corren

te ano, e tendo -em vista o laudo do Departamento -de Saude
do Estado, concede ao- aludido -funcionáriO" 30. -(trinta) dias

feitura, servindo no. D' .

tscrl urarlo da Secretaria da Pre-

. ' epar ament

J

'd'

nf

pacho
exarado na perIça0
- so b. n ° o1958lir).d ICO, co dorme dest

,r'

, "

e ano, resolve conceder a ' I "
e março o correndias de férias de ac" d . - o a udldo funcionário vinte (20)
, "

or o com a legislação em vigor.

PlaclO daPrefe't.
.,
do Estao
do Paraná I ra9 M
'd' u.nblcl.pal..
de Cur!tiba, Capital

,

de licença para tratamento de saude, na fonna das 'dispo'"

, em

e a tIl de 1940,

(a) J. Moreira Garcei

sições legais, em vigor.

Palácio da Prefeitura Municipal de CUritiba, 'Capital

do Estado do. Paraná, efu5 de abril de '1940 .
(a) ,J. Morira Garcez

.

-

ATO N.O 47

O PREFEITO MUNICIPAú DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pela
2.a Datilógrafa do Departamento de Fazenda, Senhorinha
Zuleika Maranhão, conforme despacho exarado na- petição
p..o 2219-de 4de abril corrente, concede á 'mesma funcioná

ria, vinte (20) dias de férias, de acôrdQ com a legislação em
vigor.

ATO N.O 49

DO SEgg :ARUNIANCAI; DE CURITIBA, CAPITAL
S

"
r. João Fagundes
Barb' i atendend'
0- T ' o ao requerI.d' o pelo

Edi£icaçõ'es e Cultura os;' , dopografo da Diretoria de
çãosobn.o 1991dm;0: ore espacho exarado na peti-

dido funcionário Vinte(Or-J.mg, rfelve conceqer ao alulegislação em vigo.
Palácio
do Estado
d 'da
P

Ias e etIas, de acôrdo com a,

Pre,el
£ . t ura.' Municipal

-de Curitiba Capite

o arana, em 9 de abril de 1940.
(a) J. -Moreira Garcez

'

,

l
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ATO N.o 53

ATO N.o 50

,

O PREFEITO MUNICIPALDE CURITIBA, -CAPITAL
DO ESTADO DO :PARANA'-, atendendo ao requerido pelo i
Sr. Brasilio Pery Moreira, 2o 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 âIudido funciohário vinte (20) dias de

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', promove ao cargo de 4.° Es
criturário do Departamento de Fazenda o Sr. José Matu
cheski Jr., atual Praticante da Diretoria de Edificações e
Cultura.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 12- de abril de 1940.

férias, de acôrdo c()m a legislação em yigor.

Palácio da Prefeiturá 'MniCipal de Curitiba, Capital

(a)- J. Moreira Garcez

do ,Estado do Paraná, em 9 de abril de 1940.
(a) J. Moreira Garcez

ÁTO N:o 54

ATQ N.o 51

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAFrtAL
DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo
Sr. Albano Cunha, 2.° Datilógrafo da Diretoria de Obras é
Viação do Departàmento de Engerlharia, conforme despa

O PREFEITO MUNICU'AL DE CURITlliA, GAPITAL

DO STAt>o DO PARANA,',promove ao carg9 qe 2.° D

senhista da Diretoria de Edificações e Cultura do Departa

mento de EngenhariÇl, o Sr. .(\.u.roel Schleder Negrão, atual
Praticante da mesma Diretoria.

Paláciq da Prefeitura Mllicipal de Curitiba, Capital I
do Estado do Paraná, em 12 de abril de 1940.

(a) J. Moreira Garcez

r

cho exarado na petição ,sob- n.o 2163 de 2 de 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
timo.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 16 de abril de 1940.

(a) J. Moréira Garcez

.. ATO ,N.o. 52.

"' O PREFEITO MUNICIPAL DE' CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA:', nomeia o Sr. Rubens Doria de
Oliveira para exercer o cargo de Praticante .aa Diretoria de
Edificações e Cultura do Departamento de Engenharia.

Palâcio âa Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 12 de abril de' 1940'.
(a) J.-Moreira -Garcez

,-

\.

Ir;

ATO-N.o 55

O PREFEITO MUN:ICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PMANA',_ atendendo ao requerido pêlo
Auxiliar da, Inspetoria Sanitária, do Departamento de Fa
zenda, Sr. José NascimeI\tí?. Roseira, conforme despacho

-119 :.....
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ATO N.O 5S

d

,r 
° 2215 de 6- ,de abril corrente, concede
e;xara o nafPe l.çao'rnl:o 20 (vinte) dias de férias, de acôrdo
ao mesmo

unClOna

,

coIíl a legislação em vigor.

"_

. ,

O PRElfEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DOPARANA', atendendo ao requerido pelo

.

Sr. Carlos

Palácio da :j?réfeitura Municipl de CurItlba, Capital

Weigert

Filho, Administrador do Matadouro,

conforme despacho exarado na petição 2444 de 2 do corren
te mês, concede ao mesIl19 funcionário vinte (20) dias de

do Estado .do Paraná, em 19 de a1;ml de 1940.

férias, de acôtdo çom a .Legislação em vigor e á contar do

(a) J. Moreira Garcez

dia 11 últiIiio.

Palácio da Prefeiturâ Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 23.de,abril de 1940.

ATO "N.o 56

O pgEFEITO MUNICIP1\:b DE CURITIBA, CITAL

(a) J. Moreira Garcez

DO ESTADO DO PARANA', _ atendedo ao requerIdo pel
S ' M

l' Taborda Ribas Guárda: FIscal do Depa:tmeno

r.
anoe
'h
'd
petlçao n
to de Fazenda, conforme despac o xara o .na £ ,'.' 'rio

2377d'e 10 do corrente mês, concede ao meso p.çlOna :

vinte (20) dias d férias, e. aêôrdo. com a hglsl,çao em VIgor e a contar do dia 11 ultlmo., 
.
.,
I
d
C
'rna
CapItal
Palácio da Prefeitura MumcIP.a
e
UrI I ,

do Estado do Paraná, em 19 de abrIl de 1940.

:ATO N.O &,9
O'PREFEITO MUNICIPAL bE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO' DO PARANA', atendendo ao requerido pelo
Sr.. Valentim Maria de Freitas, 1.° "DesenhiSta da Diretoria
de abrase Viação do Departamento de Engenharia, con
forme despacho -xado na .petição n.o 2577, de 16 de abril

do corrente ano, e tendo em v:ista o laudo do Departamento
de Saude do' Estado, concede ao aludido funcionário 30
(trinta) dias de licença para tratamento de saude, na forma

(a) J. Moreira Garcez

das disposições legais em vigor.
.

AtO,N.o 57

O PREFEITO MÜNICPAL DE CURITIBA, CAPIAL
D'O E'STADO DO PARANN;-rromia o Sr. Augut Ianda
,

'd

K1ingel£uss para exercer _o c.arp? ':.

F' cal da DlvlSao

1S

ltura

(a) J ..Moreira Garcez

.



(a) J. Moreira Garcez

e

Edificações da Diretoria de EdIfIcaçoes e Cu ..'
.
Palácio Pa Prefeitura MuniciP de ,9urItlba, Capital
do Estado do "paraná, em 22 de abril de 1940.

.

Palácio da Prefeitura M1.,micipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 24 de abril de 1940.

ATO,N.O 60

O PREFEI1'O MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo
Sr. Daniel Luiz, 4.° Escriturário do Departamento de Fa-

r

.

.

-12Q::::.....

zenda, conforme despachoexaI'à.do na petição n.° 1719 de
12 de março do corrente ano, e tendo em vista o laudo do
DepartameIlto de Saud do Estado, cOJ:lcede ao aludido fun
ionário 90 (NoventaJ dias de licença' para tratamento de

...... 121-

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 30 de abril de 1940.
( a) J. Moreira Garcez

sauàe, na fórma das disposições legais em vigor.

Palácio da .Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 25 de abril de 1940.
(a) J. Moreira Garcez

ATO N.o 61

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao pedido formu
lado em petiço sob n.° 2.846 desta <;lata, e em face dos mo
tivos exposto, exonera o Sr.

Bacharel Arthur Juvencio

ATO N.O 63

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

Sr. Mario Libanio Guimarães, Cuarda Fiscal do Depa.rt

mento de Fazenda, conforme despacho exarado na pe.tlço
sob n.o 2691 do corrente m,_ <:gncede ao mesmo. funlOna

rio vinte (20) dias de féris de acôrdo com a Leglslaçao em
vigor.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paranâ,em30 de abril de 1940.

Mendes do cargo de DiretrGêral dó Departamento Juri

(a) J.Moreira Gàrcez

Palácio da Prefeitura . Municlpal de Curitiba, Capita,l
do Estado do Paranà, em 30 de abril de 1940.

ATO.N.o 64

dico.

(a) J. Moreira Garcez

ATO N;o 62

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 DepartameJ:ltó de Engenharia, conforme

despacho exarado na petiç'ão-sob n.o 2693 do corrente mês,

concede aO'Inesmo funcionário vinte (20} dias de férias, de
acôrdo, com a Legislação em Vigor.

O PREFEITO MuNICIPAL DE CURITBA CÁPITAL

DO ESTADO DO PARANA', ap.te a comumcaçao apresen

tada pel Sr. biretor Geral do Departamento .de azenda,

em oficio n.088 e em harmonia com a Portarl n. 82, _de
hoje datados, suspende do exercício das resp_ectlvas funçoes

o Sr. Lufrido Costa Cabral"Chefe de Secçao .do Depara
mento de :F'azenda,com perda integral dos veclmentos, VIS
to estar materialmente constataq.a a existencla da falta qe
lhe é atribuida, até qu.e 9 mmo apresente defesa, nos ter
mos das disposições legais em vigor.

Palácio. da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Parana, em 30 de abril de 1940.
(a) J. Moreira Garcez
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ATO N.O 65

ria, vinte (20) dias de fétias de acôrdo côm a legislação em

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPI'rAL
DO ESTADO DO PARANA', nomeia a Diretor da Secreta
ria da Camara, adido ao Departamento Juridico, Sr. Dr.
Theofilo Moreira Garcez, para exercer, em comissão, o car

vigor, a contar do dia 1.0 último.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do ParaIlá, em 7- de maio de 1940.

go de Diretor Geral do mesmo Departamento.

(a) J. Moreira Garcez

Palácio da Prefeitura- Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 30 de abril de 1940.
( l\). J. Moreira Gar(:ez

ATO N.O 66

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', afendendo ao requerido pelo
Sr. José Paladino, 1.0 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
p. findo, concede ao mesmo funcionário vinte (20) dias de
férias, d acôrdo com a Legislação em yigqJ:'.

•

ATO N.O 68

O PREFEITO. MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', atendendô ao- requerido pelo

Sr. Delbós Zolã Leodoro da Silva, Servente do Departamen..i
to de Fazenda, coàÍórme despachóexarádo na petição n.°
2263 de 5 -de abril p. findó, 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
mo mês.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 7 de maio de 1940.

(a) J. Moreira Garcez

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 7 de maio de 1940 .
.( a) J. Moreira Garcez

ATO N.o 67

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO.:PARANA', atendendo ao requerido pela

1.a Datilógrafa do Departamento de Fazenda, Senhorinha
Violeta Maranhão, conforme despacho exarado na petição
n.o 2870 de 3 de maio corrente, concede á mesma funcioná-

ATO N.o 69
b PREFEITQ 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 trmo.s dos despa
chos exarados na petição n.o 126 de 1.0 de abril último,
concede a exoneração,solictada. pelo-Sr. Eng.o Civil Odilon
Mader, que, assim fica dispensado do exercício interino do

cargo de Diretor ele Obra e Viação do Departamento d
Engenharia.
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Palácio da Prefeitura Municipal dê Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 7 'de maio de 1940.
(a) J: Moreira Garcez

REMODELAÇÃO

4) - BetumesuperliCiãIcom sargetas e entrevia de

patalelepipedosrejuntados êómbetwne.
Largo Dr. Baima.

ATO N. 70

. O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', resolve executar, por inter
médio da Di,retoria de Obras e Viação, correndo as' respecti
vas despesas pela verba "Obras Públicas", os serviços de
construção de pontilhões e de terraplenagem, remodelação
do leito e paviroentação das ruas, e avenidas abaixo especi
ficadas, observando as condições técnicas aprovadas;
PAVIMENTO NOVO

1) - Paralelepipedos comuns.

Rua Cabral, entre a ,rua Martin Afonso e avenida Dr.
Jaime Reis.

2) - Betume superficial com sargetas de paralelepipedos.
.- -

'

Rua Lamenha Lins, entre as avenidas Ivai e Iguaçu'.
Avenida Silva Jardim, ,entre as ruas Buenos Aires e
Coronél Dulcidio, avenida Iguaçu' (aixa de 12 .mts. ) entre
a aveniçla Rpublica Argentina e a .rua Carneiro Lobo.

3) - Macadam hidraulico
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 Souza.

5) - Betume superfiCial com sargetas de paralelepi.
pedos comuns.
Avenida Iguaçu', com caixa dupla entre as ruas Bue,..
nos Aires e Pasteur e com caixa.de 12,00, tipo avenida Ivai',
entre a rua Pasteur e a avenida República Argentina.

6) - Terraplenaettl
Rua 15 de Novembro, entre a rua- Dr. Ubaldirio do
Amaral e 'a avenida 'Suburbana; rua Comendador Macedo,
entre s ruas Conselheiro Laurindo e Dr. Ubaldino do Ama..:
ral; ruas Saint'Hilaire.e Padre Ildefonso, entre a praça D.
Luiz de Souza e a avenida Agua Verde; Avenida Ivai, en
tre a rua Lamenha Lins e a avenida República Argentina;
Avenida Silva Jardjm, entre as ruas Cél. Dulcidio e Car
neiro Lobo e avenida Visconde de Guarapuava entre as
ruas Conselheiro Laurindo e Ubaldino do Amaral.
7) - Pontilhões

Com lage de concreto armado sobre êncontros de al
venaria de peda argamassada com <;imento.
Um pontilhão de 4. OOm de vão, sobre o corrego Agua

Verde, na rua LamenhãLins; um pontilhão de 4.00m de
vão, sobre o corrego Bigorrilho, no cruzamento das alame,..
das D. Izabel e Presidente Prudente deMorais; um ponti
lhão de 3. OOm de vão, sobre o corrego. Pilarzinho que atra

vessa a avenida Simão Bolivar e um pontilhão de 3. OOm de
vão, sobre a cabeceira do corrego Bigorrilho que atravessa
a alameda D. Julia da Costa na quadra entre a rua Briga
deiro Franco e Prudente .de Morais.

I
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8) - Assentamento de meios fios.
t
felde D. Julia da Costa e .. ' u la

St II
as ruas Augusto
a

e

Rua Brigadeiro FranDco'J e r - Costa entre Presidente

Taunay e Visconde do Rio Branco.

. -I

..
I d e Curitiba
Palácio da Prefeitura Mumcla
_.. .
, Caplta
do Estado do Paraná, em 16 de maIO de 1940.

(a) J. -Moreira Garcez

ATO N.O 'ti

EFEITO MUNICIPAL DECURITI:SA, CA.-PITAL

O PRAD"O DO PARANA', àtendétidó.o .requerldo plo

DO
.EST
..
c' d D'" -tó'tiâ de Obras e
Sr. Antonio Brándalise, LO F:o arei Cão fi.o' 2609 de

Viação,confOnile .despacho ex.ardoa. lriõ vinté (20)
b '1 p findo éóncéde ao mesmo
nCIOn, .
_
L . I - m vIgor,'.
acôrdo com a egls açao e

ad. ri.
,
d fe'rias - dê

las Palácio
e

C "t"b CapItal

da Prefeitura Municial d\94rl 1 a,

do Estado do Paraná,. em 22 de maIO de

.

.

ATO N.o 73

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

no 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.°
3114 de 13 de maio corrente, concede ao mesmo funcioná

rio vinte dias de férias de acôrdo com a Legislação em vigor.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 29 de maio de 1940.
(a) J. Moreira Garcez
-

ATO N.o 74

"

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTAbO DO PARANA",. atendendo ao requerido pelo

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
te (20) dias <te férias, .de acôrdo com a Legislação em vigor.

(a) J. Moreira Garcez

Palácio da Prefeitura Municipal de Critiba, Capital

ATO N.O 72

.

O PREFEITO MUNÍCIPAL DE CUR1tBA, CPIT:

do Estado do Parná, em 29 de maio de 190.
.( a) J. Moreira Garcez

ADO DOPARANA', atendendoaq requend? p

DO
ES;r .
- d Fazenda,
:Sr. Remaldo
Guarda Fiscal do Departamentod e
r - riO 3147 de

Mion, conforme despacho e:àra %:e :ioário vinte
14 de maio corrente, conce e ao.

_."

or.

dias de férias de acôrdó com a Leglslaçao eml _
,.'
Palácio da :r.têfeitltra Municiàl de CUritiba, CapItal
do Estado do Paraná, em 29dé inalO de 1940.
(a) J. Moreira Garcez

ATO N.O 75

O PREFEITO MUNICIPAL DE. CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo
Chefe de Secção do Departamento de Fazenda, Sr. Amazo

nas Souza Azevedo, conforme despacho exarado na petição
D.o 3005 de 8 de maio corrente, concede ao mesmo funcioná
rio vinte dias de. férias. de, acôrdo coma Legislação em vigor.
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 30 de maio de 1940.
(a) .J. Moreira Garcez
ATO N.O 76

O PREFEITO MUNICIPAL DE CtJRITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo
2.° Escriturário do Departamento de Fazenda, Sr. João Cor
reia de Souza Pinto, conforme despacho exarado na peti
ção n.° 3246 de 18 de aio corrente, concede ao mesmo fun
cionário vinte dias de férias de acôrdo com a Legislação em
vigor.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 30 de maio de 1940.
(a) J. Moreira Garcez

ATO N.O 77

O PREFEITO MUNICJPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo
1.° FIscal do Departp.mento de Fazenda, Sr. João Aguida,
conforme despacho exarado 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.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de maio de 1940.
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ereto Lei n,o 3' de 30 de maio proximo findo, exonera dõ
serviço do Municipio o Fiscal Géral da. Inspetoria de Ren
das e Fiscalização do Departamento de Fa.?enda, Sr. Lauro
Ribeiro de Maced(), que" l}OS termos do Ato Íl.o 100 de' 28

de novembro de 1939; se achava desempenhando as funções

de Administrador da Usinã de Leite.

Palácio da Prefeitura Mmíicipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 1.° de junho de 1940.
(a) J. Moreira Garcez

ATO N.õ 79
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITmA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA',

tendo em consideração os

bons serviços que o Sr. FlavIo Ribeiro, 1.0 Escriturário do
Departamento de F'azenda, - vem prestando ao Municipio,
promove, por merecimento, o mesmo funcionário, efetivan
do-o no cargo de Fiscal Geral da Inspétoria de Rendas e Fis

caliiação,em cujo exercicio se acha, interinamente, há mais
de 6 mêses, confofrrie Ato n.O 101 de 28 de' novembro de
1939.

Palác9 . da Prefeitua Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em J:o de junho de 1940.
(à) J. Moreira Garcez

(a) J. Moreira Garcez

ATO N.o 80

ATO N.O 78

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA' transfere o Sr. Angelo Scuis

OPREFEITOMUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', em conformidade com o De-

siatto; atual Administrador do Depósito de Inflamáveis da

Inspetoria dê' Rendas e 'Fiscô:.lização do Departamento de
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Fazenda, para-o cargo de 1.° Ecriturári da iretoria de
Contabilidade e Tesouro do mesmo Departamento.

Palácio da Prefeitura 'Municipal de Curitiba, Capítal

do Estado - 40 Paraná, em 1;0' de. junho de .1940.

Macedo para exercer o càrgo de Administrador do Depósi

to de Inflamaveis da Inspetoria de Rendas e Fiscalização,
do Departamento de Fazenda, com os vencimentos marca
dos em lei.

(a) J. Moreira. Garcez

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do P.araná em 1.0 de junho de 1940.

ATO N.O 81

(a) J. l\foreira Garcez

O PREFEITO MUNICIPAL BE CURITIBA, CA:ITAL

ATO N.O-84

DO ESTADO DO PARANA', nomeia o Sr. EzeqUiel Ho
norio Vialle para exercer, interinamente, o cargo de Chefe

de Secção do Departamento de -Fazenda.

.

Palácio da Prefeitura Municipal de C\lritib, CapItal

do Estado 'do Paraná, e,m. 1.0 de junho. de '1940.. "
(a) J. oreira Garce

ATO N:o 82.

O PREFEITO MUNICIPAL DE. CURITIBA, APITAL
DO ESTADO DO PARANA', designao,Sr. EzeqUiel Hono
rio Vialle Chefe de Secção interino do Depa.rtameno de Fa

Q. PREFEITO-MUNICWAL DE CURITIBA, CAPITAl,.

DO ESTADO -DO PARANA', teI,ldo em vista <> resultado do

inquéri.to administrativo proçedido nos- têrmos da Portaria
n.o 28 de 27 de fe.vereiro ulttlIlo e na fórma do despacho
exarado no respectivo prcesso, apHca a pena de suspensão

do exercicio das flinçôes,' por trInta (3Ô) dias, ao Guarda

Fiscal Raul Correia Pinto.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 1.° de,junho de 1940.
(a) J. Moreira .Garcez
te.

ATO N.O 83
.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CP!TAL
DO ESTADO DO PARANA', noméiaQSr. Lãuro Rbelro de



Palácio da Prefeiturà Múnicipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná) em 1.° de"junho de. 1940.
(a) J. Moreira -Garcez

zenda, pa exerce!:, em comissão, o. caJ;go _ e Detor de
Contabilidade. e Tesouro do msm Departamento, revoga
dos os atos nrs. 30, e 31 de 6 de maio de 1939.

,Y

-

ATO N.o'85

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL
no ESTADO DO PARANA', atendencÍo ao reqerido pelo
Sr. Francisco Lopes Vieira, 'Coritíhüo da Inspetoriá de Ren
das e Fiscalização do Departamento- de Fazenda, conforme
despacho exarado na peição 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

quarenta e cinco (45) dias de licença para tratamento de

saude.

Ii
i
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba" Capital
do Estado do Paraná, em 3de junho de, 1940-.

(a) J. Moreira Garcez
ATO 'N.O 86

__

_

.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIl3A, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo
1. ° Topógrafo que serve na Divisão de Edificações da Dire
toria de Edificações e Cultura, Sr. João Schleder Sobrinho,
coforme despacho exarado na petição sob n.O 3.210 de 17

. dem:aio último, resolve conceder ao mesmo fúnciôrtário
vinte dias de férias, de acÔtdo com a legislação em vigor,

Palácio da Prefeitura MtíniCipai de Curitiba,. Capital

do Estado do Paraná, em 4 de junho de 1940.

.

(a) J. Moreira Garcez

ATO N.O 87-

'-

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo

Contínuo do Almoxarifado, Sr. Ney von MeieIl, conforme
despacho exàrado na petiçãõ soo n.O 3297 de 28 de maio p.
findo, resolve conceder ao mesmo funcionário vinte (20)
dias de .férias de acôrdo coma Jegislaçãoem vigor.

Palácio da Prefeitura Municipal; de Curitiba)- Capital
do Esado do Paraná, em 4 de junho de 19.40.
.
-

(a )J Moreir;;} Garcez
,'.

ATO N.o 88

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

1.0 Feitor da Diretoria de Obras e Viação do Departamento

de Engenharia, Sr. Victor .Benatto, conforme despacho exa
rado na petição sob n.O 3414 de 29 de maio p. findo, resolve
conceder ao mesmo funcionário vinte (20) dias de féras,
de acôrdo co a legislação em vigor.

Pácio da Prefeitura, lVfunicipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, .em 10 de junho de 1940.
(a) J. Moreira Garcez
ATON.O 89

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL
no ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pela
Senhorinha Edith Bandeira Rocha, 2.a Datilógrafa que ser
ve na Agência de Estatística, conforme despacho exarado
na petição sob n;O 3  619 de 5' do corrente mês, resolve con
ceder á mes fupcionária vinte (20) dias de férias, de
acôrdo Com a legislação em vigor.
..

...

,

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 12 de junho de 1940.
(a) J.- Moreira Garcez

ATQ N.o 90

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL

no ESTADO DO PARANA\ aiendendo ao reqerido pelo

médico veterinário da Inspet9riª Sgnitária, Sr. João Carlos
de Souza Castro, cpnforme despacho exarado na petição n.°
354 de 1.0 do corrente, concede ap !p.E!smb funciortflrio vin
te dias de férias de acôrdo com a legislação. em Vigor.

Palá'cio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 12 de junho de 1940.
fá) J. Moreira Garcez

,
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ATON;O 91

O PREFEITO MUNIC;WAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA',atendendo ao requerido pelo

Guarda Fiscal do Depart8.!llento de fazenda, Sr. José Do

maria, conforme despacho exarado na petição n.O 3648 de 6
do corrente .concede ao mesmo funcionário vmte (20) dias

dido funcionário vinte (20) diãs de licença para tratamen
to de saude, na form,a das .disposições legais em vigor.
Palácio. da Prefeittlra Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, eIrl 14 de junho de 1940.
( a) J. Moreira Garcez

de férias, de acôrdo com a legiSlação em vigor.

Palácio da Prefeitura Ml.1niéipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 12 de"junho de 1940.
(a) J. Moreira Garcez

ATO N.092

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', at.endendo ao requerido pelo
2.° Escriturário do Departm!eno de Fazenda, Sr. Inácio

Lombardi, conforme desp'acho 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.
Palácio da Prefeitura MuniCipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 12 de junho de 1940.

(a) j. Moreira Garcez

ATON.093

O PREFEITO MUNICIPAL DE CuRITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA',ptendendo ao requerido pelo
Sr. Albano Cunh.a, 2.° Datilógrafo que serve no Departa

mento de Engenhària, conforme despacho exarado na peti
ção n.o 3556 de 6 dé júnho corrente, e tendo em vista o lau
do do Departamento de Saude do Estado, concede ao alu-

ATO N.O 94

O 'PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO ARANA', 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 vinte (20) dias de férias, na for""
ma das disposições legais em vigor.

Paiácio da: Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 14 cJe junho de 1940.

(a). J. Moreira Garcez
I

ATO N.O 95
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
no ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo
Sr. João Guilherme Pereira, Contfnuo adido ao Departa
mento de Engenharia, conform despacho exarado na peti
ção sob n.o 3524 de 1.0 de junho corrente, concede ao mes
mo funcionário vinte (20) dias dé férias, na forma das dis
posições legais em vigor.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do E.stado do Paraná, em 4 de junho de 1940.
(a) J. Moreira Garcez

I'

'I!
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ATO N.o 96

O PREFEITO MtJNIéIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESIT'ADO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo

Sr. Dr. Sadi Souza, Engenheiro da Diretoria de Obras é Via
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 m vigor, e a.
contar do dia 10.
Palcio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado çlo Paraná"em 14 de junho de 940.
(8) J. Moreira Garcez

de 14 do corrente, concede ao mesmo funcionário vinte dias
de férias, de acôrdo cqlIl, a legislação em vigor.

Palácio da Prefeiutra l\1unicipalde C1J.ritiba,Capital
do Estªdodo Paraná, em 20 de junho de 1,940.

(a) J. Moreira Gacez

ATO N.O 99

O PREFEITO MUNICIPAL DE ÇURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DÚ PAR.ANA', em conformidade com o re

sultado do concurso proçedido nos têrmos da Portaria ri.°

271 de 29 de dezembro de 1939, nomeia o Sr. Newton Gui

ATO N.O 97
O PRElrEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO .PARANA', atendendo aQ requerido. pelo

Fiél de Tes0l!reiro, Sr. Luiz Felipe de Andrade, conforme

despacho exarado na petição n.o 3915 de 17 de junho cor
rente, concede ao mesmo funcion;irio vInte dias de férias de

marães Sotomaior para exercer o cargo de Praticante da
Diretoria de Edificações e Cultura do Departamento de En
genharia.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba,Capital
do Estado do' Paraná, ,em 24 de junho, de 1940.

(a) J. Moreira Garcez

acôrdo com a legislação em vigor.
Palácio da Prefeitura MUllÍcipal de Curitiba, ,Capital

do Estado d?' Paraná, em 20 de junho de 19O.

(a )'J. Moreira Garcz

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

no ESTADO nó PARANA', atendendo ao requerido pelo
1.° Escriturário do Departamento de Fazenda, Sr. Angelo
Scuissiatto, conforme despacho exarado na petição h.o 3879

ATO N.() 100
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO.nO PARANA', ªtendend'o ao requerido. pelo
Servente da Secretaria da Prefeitura, Sr. Waldomiro Man
dulac, conforme despacho exaradó na petição sob n. ° 3878

de junho corrente, concede ao mesmo funcionário

vinte

(20) dias de férias, de acôrdo COlIl"a legislação em vigor.

Palácio da ,Prefeitura Municipal de Curitba, Capital
do Estado do Paraná, em 26 de junho de 1940.
(a) J. Moreira Garcz

F.'
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ATO N.O 101

n.o 4198 de 29 de junho p. firtdo, resolve exonera-lo do cargo de Servente da Agência de Estatística.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido. pelo
Sr. José Nascimento Roseira, Auxiliar da Inspetoria Sani
tária do Departamento de }fazenda, conforme despacho exa
rado na petição n.o 3971 de 19 de junho corrente, e tendo
em vista o laudo do Departamento de Saude do Estado, con
cede ao aludido funcionário trinta (30) dias de licença pa
ra tratamento de sade.

Palácio ela PrefeItura Municipal de CuritIba, Capital
do Estãdo do Paraná, em 26 de junho de 1940.
(a) J .. Moreira Garcez
..

ATO N.O 102
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANf\', atéhdendo ao requerido pelo

Inspetor Médico da Inspetoria Sanitária Dr. Adalberto
Scherér Sobrinho, conformedéspacho. exarado na petição
n.o 3995 de 21 de junho corrente, concede ao mesmo funcio
nário vinte (20) dias d,e férias, de acôrdocom a legislação
em vigor.

Palácio da Prefeitura Mtinicipàl de Curitiba, Capital
do Est.ado do Paraná, "em 28 de ju:tl1io de 1940.
(a) J. Moreira Qarcez

ATO N.0103

O PREFITO MÚNICIPALDE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA' atendendo ao pedido formula

do pelo Sr. Augusto Muller Picneth em reqúerimento sob

.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba Capital

do Estado do Paraná, em 3 de julho de 1940.

'

. (a) J. Moreira Garcez
-

ATO N.o 104

O PI{EFEiTO MUNICIPÃL DE CURITIBA, CAPITAL
D, ESTAD? DO PAA', atendendo ao requerido pelo
Feitor da LIpeza Púhca e Párticular do Departamento
de Engenhana, Sr. Jose Olintho dos Santos, conforme des

pacho exarado na petição sob n.o 4161 de junho p. findo
resolve conceder. ao mesmo funcionário vinte .(20) d' d'
f"
d
A d'
erIas e acor o com a legislação em vigor.

.

IaS

e

Palácio da Prefettwa Municipal de Curitiba Capital

do El)ta,dodoParaná, em 3 de julho de 140.

J

(a) J. Moreira Garcez

ATO N.O 105

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL

DO ESTADO ?O PARANA', atendendo ao reqerido pelo
Chefe de Secçao de Iluminação Públi<a e Particular do De

partamento de Engenharia, Sr. Bernardo Correia conforme

despacho exarado na petição n.o 4143 de junh p. findo
cocede ao mesm.o funcionário vinte (20) dias de férias, d

acordo com a legIslação em vigor.

Palácio da Prefeitura Municipal qe Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 3 de julho de 1940.
(a>, J. Moreira Garcez

-----======-[1

r
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ATO N.O 106

o PREFEITO'MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', aténdendo ao requerido pelo

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba Capital

do Estado do Paran.á, em 4 de julho de 1940.

acôrdo com a legislação em vigor.

Palácio da Frefeitura Municipal de Curitiba, .Capital
do Estado do Paraná, em 3 de julho de 1940.
(a) J. Moreu'a Garcez

ATO N.O109

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO D9 PARANA', nomeia o Sr. Sezinando -Ri
bas para exercer o cargo de Servente da Agencia de Esta

tistica.

.

Feitor Geral d OiretorIa de' Obras e Viação do Departa.:;,
menta de Engenhária,Sr. APgeló Gotardi, conforme despa
cho exarado na petição sob n.o 4144 de junho p. findo, re

solve conceder ao mesmo funciOnário vinte (20) dias de fé
rias, de acô:r;do com a legislaç.ão em vigor.

Palácio da Prefeitura Mumcipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 3 q.e julho de 1940.
( a) J. Moreira Garcez

ATO N;o'lÔS

. O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO pARANA', remove o 3.° Escriturário da
Diretoria de Edificações e Cultura, Sr; pino Gasparin, para
igul cargo no Departamento Jurídico.

•

-

.

Palácio da Prefeitura Iy.[unicipal de Curitiba, Capital
do Estado .do Paraná, em 4 de julho. de 1940.
(a) J. Moreira Garcez

ATO N.O 107

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAF.ITAL
DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerdo pelo

'

(a) J. Moreira Garcez

2.0 Escriturário da Divisãô do Cadastro do Departamento

de Engenharia, Sr. Alberico Camargo Ribas, conf?rme des
pacho exarado na petição n.o 4085 de juo p. flId?, con
cede ao mesmo funcionário-vinte (20) dias de ferIas, de

!I
I
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ATO N.o 110

o O PJ;tFEITO MUNIÇIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

na E.STQ- DO PARAN' atendend ao .requerido pelo

Guarda Lmhas da Fiscalização da Iluminação Pública e
Particu.lar do Departamento de Engenharia, Sr. Domingos
Barberl, conform.e .despacho exarado na .petição sob n.(' ..
4191 de 29 de jtl-Ilho p. findo, resolve conceder ao mesmo
funcionário vinte (20) dias de férias, de acôrdo com a l
gislação em vigor.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 8 de julho de 1940.
(a) J. Moreirá Garcez

ÃTO N.o 111
O PREEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
no ESTADO DO PARANA', atendendo 'ao requerido pelo

I

"

r

- -"- ---=

I
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1.0 Escriturário da Diretoria de Obras e Viação, Sr. Wilson
Portugal Lobato, conformé despacho exarado na petição
sob n.o 4240 de 2 do corrente mê!)',. resolve conceder ao meS
mo funcionário vinte (20) dias de. férias, d acôrdo com a
legislação em vigor.

rente inês,resolve con

d

(20) dias de férias de ar: :mmem lfux:cionári? vinte
Pl' .

'.

a egls,açao em VIgor.

do Est::lodp Preeitura Micipal de Curitiba, Capital
arana, em 9 de Julhó de 1940.

-

(a) J. Moreira Garcez

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

"

do Estado do_ Paraná, em 9 dê julho .de 1940.
(a) J. Moreirâ Gàrcez

ATO N.o 114

DO sEgg IAL DE CURITIBA, CAPITAL

Guarda Fiscal d DA, atendendo ao requerido pelo

,ATO N.O 112

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 abrase Viação; Sr. Dr. Rafaél Klier Assun

ção, conforme despacho: exarado na petição' sob n-.O 4,.254

de 2 do corrente lllês, resolve conceder ao mesIl10 funcioná
rio vinte (20) dias de férias, de acôrdo com a legislação em

Jo ,. B
se

o

epartamento de Fazenda Sr Honório

runo, conforme des

4126 de 26 de 'unh

.

h

d

,.

pac. o exara o na petição n.o ..

20 (vinte) di J d o f; mdo, concedo ao mesmo funcionário

vigor.

as

e erI9S, de acqrdo com a legislação em

d EPalácio da Prefeitura MuniciI>al de Curitib
o stdo: dó Paraná, em 9 de julho de 940.

a,

Capital

( a) J. Moreirà Garcez

vigor.

Palâcio da Prefeitra Mli.riicpal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 9 de julho de 1940.

.

( a) J. Moreira Garcez

ATO N.O 115
O PREF'



..

no ESTADOEg'g NICALDE CURITIBA, CAPITAL
Sub-Contador desta Prt, atesndendo ao requerido pelo

áTQ N.o 113

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
no ESTADo.no PARA.NA', atendendo ao requerido pelo
2.° Escriturário da Secção de Protocolo e Arquivo da Se
cretaria da Prefeitura, Sr. Abelardo dos Reis Petra, confor

me despacho exarado. na petição sob n.O 4394, de 8 do cor-

conform d
.
e el ur,_ r. Teodomiro Furtado
e espacho exarado na petição n o 4242 d 2 d
'

rente conced

.

d'

A

f.

.

e

o cor-

e ao mesmo unclonário vinte (20) dias d

rIas, e acordo com a legislação em vigor.

f'

e e-

do E::ioda;::ei::
Ulicll'hPaldde
Curitiba, CàpitaI
,
e JU o e 1940.
(a) J Moreira Garcez

r
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ATO N.o 1\6

o PREFEITO MUNICIPAL bE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO pARANA', atendendo ao requerido pelo
Médico VeterinárIo do Matadouro Municipal,br. Leonidas
Vicente de Castro, çonfox:me despacho exarado na petição
n.o 4080 de 24 de junho findo, cÓIlcede ao mesmo funcioná

n.,o 4268 de 3 de julho corrente c6rt

em vlgor

do .Estado do Paraná, em 10 de-Julho de 1940.
(a) J. Moreira Gar<;ez,

d

-Paláco da Prefeitura Municipal de Cu;itiba Capital

o Estado do Paraná, em .17 de julho de -1940 !

O PREFEITO MUNICIPAJ., DE Cl.JRIIBA, CAPITAL

DO ESTADO nO .l?ARANA', atendend'o ao requerido pelo

Guardião do CemítérioMuniCipal, Sr. Avelino Pereira da
Silva, conforme despacho xarado na petição n,o 4197 de

'

(a)' . Moreira Garcez
ATQ N-.o 119

DO sgg CI\AL,D:E CURITIBA, CAPITAL

Sr. Argeu Loiola Pinho 'E:tetdo ado requerido pelo

Juridico, confo
d ,31 d'

ATON.q'117

.

,

rio 20 (vinte) dias de férias, de -acôrdo com a legislação em
vigor, no periodo de 1.0 Cl: 20 do corrente mês.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

d

nario. 20 (vinte) ,dias de férias, 'de aroao:eg:Cçlao-

' . , Cri urano . o Departamento

.. despacho exarado na petição n.o 3 509

adido =o '":ltmo, concede 20 (vinte) dias de féria ao
contar do d'I'alo1n5ardlO,. nos temos da legislação em vigor e a
,

. o corrente.

Palácio da Preeitra Municip'al de Curitibâ Capital

do Estado do Para:na, elll 17 de julho de 1940,

'

(a) J. Moreira (jarcez

29 de junho findo, concede ao mesmo funcionário 20 (vin
te) dias de férias, de acôrdocom a legislação em vigor.

Palácio da Prefeitura Muniçpal de Curitiba, Capital

do Esta<;lg do Prahá, em 10 de julho de 1-940,
(a1 J. ,Moreira Garcez'

ATON.o 118

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA" atendendo ao requerido pelo
Médico Veterinário desta Prefeitura, Sr. Antonio Carlos
de Araujo Moritz, conforme -despaého -exarado lia petição

ATO N.o"120

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL

DO
DO 'PARANA' , d'
- Engenheiro
,
il JESTADO
-' _ -d
eSlgna o Sr.
Ci.

voa0

Souza Chefe da D' , - d V' 
neament' e Macedo
L'
P' '.
.
IVlsao e. laça0, Sa:,..
o cargodeD.tmrez Oubbhca ar eercer, interinamente,
-

Ire or

e

ras e VIaçao', durante o im edi

mento do respectivo serventuário' efetivo.
d

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba

o Estado do :paraná, em 17 de julho de- 1940.
(a) J. Moreira Garcez

p -'

'

Capital
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ATO N.o'lZ1

T

O PREFEITO MUNICíp.AL DE CURITIBA, CIT

DO ESTADO DO PARANA', designa o Sr. Eehelro l
vil Rafaél Klier de Àssunção, Sub.:Chefe da.Dlvlsa de 'Yla

ção, Saneamento e Limpeza Pública 'para exercer! erllla
mente, o cargo de Engenheiro Chefe da mesma DIVISa0 ..

Palácio da Prefeitura un}cipal de Curitiba, CapItal

do Estado do Paraná, em 17 de julho de 1940.

ATO N.O 12tf

i

'

( a) J: MoreÍra Garcez

O fREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPI'rAL
DOESTO DO PARANA', promove ao çargo de: Chefe
de Secção da Secretaria da Prefeitura o Sr. Dr. Antonio
Gomel?, atllal 1.° Escriturário do Departamento de Enge
nharia; continuando o mesmo a exercer em comissão o

cargo de Secretário da Prefeitura, pra o' qual foi desiga"
do por Ato n.o 5de.2 de -janeiro de 1939.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 20 de julho de 1940 .

.

-

(a) J. Morefra Garcez

ÁTO N.ó 122

O PREFEITO MUNICIPAL DE Cl!RIrqBA, 'crt

DO ESTADO DO PARANA', designa o Sr. Eg:erro CI

. vil Sà.diSóuza, Engenheiro da Divisão d Vla.çao,.anea
mento e Limpeza Pública, para .ee:cer, mtermete, o
cargo de Sub-Chefe -dá tp.esmà DIvIsa0 

.,

. Palácio da Prefeitura uii.icipalde .Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 17 de julhQ e, 1940.
(a) J. Moreir Garcez
... -.'"

ATO .N.o123

O PREFEITO MUNICIPADE CURITIB, CIT
DO ESTADO DO PARANA', nomeia.o Sr:En_enhe1!"o CI..

vil Nestor Nivaldo Dittrich para exerer,_ llltenamente, o
cargo de EngenheirQ da Divisão de Vlaçao Sneamento e
Limpeza Pública çla Diretoria de Obras e Vlaçao.

Palácio da P;efeitura Municipal de Cuitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 20 de julho de 1940.
(a) J. MoriraGarcez

ATO N.O 125

O PREFEITO :Múl.'nCIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO E8.,TAI?O DO PARANA', atendendo ao requerído pelo
Sr. Valntim Maria de Freita,si 1.0 Desenhista da Diretoria
de Obras e Viação, conforme despacho exarado na petição
sob n.O 3380 de 27 de maio do corrente ano, e tendo em vis

ta o laudo do Departamento de Sade do Estado, concede

ao aludido funcionário trinta (30) dias de licença para tra.:
tamento de saude, em prorrogação, e a contar do dia 25 de

maio último.

".

Pãláêio dª"P,rêfeitura Municipal de Curitiba, Capital
dó, Estado do Paraná, em 20 de julhó de 1940.

(a) J. Moreira Garcez
.ATO N.o 126

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo

I"
.

:
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• Sr. Antonio Cunha BtâZ, 2.° Escriturário da Diretoria
de Edificações e Cultura, cpQ10rme despaçp.o exa:ado na
petição n.o 3.746 de junho último, .concede ao aluldo n
cionáriQ 20 (vinte) diaS de féria, de" acôrdo com a legISlação" em vigor.

.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital.

do. Estado do Paraná, em 20 de julho e .1-940 .
(a) j. Moreira Gárcez

c

ATO N.O 129

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL

DO ESTADO 00 PARANA', promove ao carg6 de 2.0 Es

criturário da Secretaria da Prefeitura o Sr. Murüo Costa

Pinto, atual 3,° Escriturário adido á mesma Secretaria.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba Capital
do Estado do Paraná, em 20-de' julho de 1940.
'
(a) J. Moreira Garcez

.-

ATON.p 127

O PREFEITO MUNICIPA,L,D:E CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA'".prmove ao cargo de 1.0 E
criturário do Departamento de Engenharia o Sr. Anmo
CUn.há Braz., atuál 2.° Esc;rituráfio da Dirétôria 'de Edificações. e Cultura do mesmo Depat!âento-.

_ ... _

_'

Palácio da Prefeitura MunlClI)'alde Cuntlba,. CpIta1

dô Esta do Paraná, em 20 de julho- d_e 1940.

ATO N.o 130

. q SUBSTITtJTODO PREFEITO MUNlCIPAL DE

CURITIBA, 'CAPITAL DO ESTADO DO PARANA'
atendeno ao requerido pelo 2.° :Escriturário da Inspetori
de Rendas e Fiscalização, Sr. Bento Dias de Grácia, confor
me despacho exarado na: petição n.o 4670 de 18 de julho

(a) J. Moreira Garcez

c?r:ente, cocede ao msmo funcionário vinte (O) dias de
ferIaS, de acordo com a legislação em vigor.

ATO N.o 128

(a) Hostilio C. de Sousa Araujo

O PREFEITO :MUNlCIPÂLDE'CURITIBA,.CTAL
DO ESTADO DO PARANA', remove o 2.° Escnturaro da
Secretaria da Prefeitura, Sr. João- Loiola Pires, para IgUal
cargo na Diretoria de Edificações e Cultura do Departa
mento de Engenharia.

Palácio da 'PrefeitúI'à Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 20 de julho de 1940..
(.a) J. Moreira Garcez'

Palácio daPreeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Parana, em 24 de. julho de 1940.

ATO N.o 131

. O SUBSTITUTO DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANA'
atendendo ao requerido pelo 4.° EscritUrário do Departa
menta de Fazed:-, Sr Raul Kormann, f0nforme despacho
exarado na petIçao n.4761 de 22 de julho corrente con,

I '

-'150.-

-- 151.-...

cede ao mesmo' funcionário vjnte dias de férias de acôrdo
com a legislação em vigor.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, 'capJtl
do Estado do Paraná, e 25 de julho de 1940.

Palácio da Preeitura .Municipal de Curitiba, Capital
do. Estado doParana, em 5 de agosto de 1940.
(a) Hostilio C. de Sousa Araujo

(a) Hostilio 'C. de Sousa Araujo

-

ATON.O. J4

O .SBBSTlTUTO DO PREFEITO MUNICIPAL D:E
CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANA"

ATO N;O 132
O SUBSTITUTO DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANA',
atendendo ao requerido pelo Sr. Árthur Rego Barros, Guar
da Fiscal ,do Departamepto de Fazenda, e tendo erp. vista o
laudo .do Departamento de Saude do stado, çOIfcede ao
aludido funcionário trinta (30) dias de licença. para trata

mento de saude na fórma das disposiôes legàis e vigor.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 25 de julho de 1940.

atendendo
ao requerido
I S
D a R osemira Pereira da'
'r 1 f '.
'. pe ara...
1 va,e e omsta do Depal'tamento de Engenhaia coníor...

S'l

me despacho exarado na petição sob n.o 5060 d 5 d

retd concede a esa funcionária vinte dias d: féris'c

acor o com a 1egls1açao em. vigor e a contar do dia 8. '
P 1"

a aclO

d

a

P

.
rfeItut:a
Municipal de Curitiba Capital

do Estado do Paran.á, em 6 de agosto de 1940.

'

(a) Hostilio C. de SoUsa Araujo

(a) Hostilio C. de Sousa Araujo

ATO N.o 135

O SUBSTÍTVTÓ DO PREFEITO MUNICIPAL DE

C'{JRITIBA, CAPITAL :qO ESTADÓ DO PARAN '

ATO N.O 133

. O SUBSTITUTO DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CURITIBA, CAPITAL DO STADO DO PARANA',
tendo em vista o resultado do inquérito administrativo pro
cedido nos têrmos da Portaria n.o 82 ele 30 de abril último,

demite, a bemdo serviço público, o Sr. Lufrido -Costa Ca

bral, Chefe de Secção do Departamento de Fazenda,

de

acôrdo com o estabelecido no artigo' J;l.o 239 n.o VI do De

creto Lei n.° 1. 713 de 28 de outubro de 193.

atendendo ao 'requrido pelo Guarda :Fiscal do Depar

mento de Fazenda, Sr. Benedito Correia de Freitas confor
e despacho exarado na petição n.o 4906 de 30 de 'julho

fdo, conede ao mesmo funcionário 20 (vinte) dias de ft

rIas, d: acordo com a legislação em vigor.

Palácio da Prefeitüta Múnicipal de Cur't'b Capital
do Estado do Paraá, em 6 de agosto de 1940.1 1 a,
(a) Hostilio C. de Sousa Araujo

I

I

1

.

i
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atendendo ao requerido pelo Sr. Moaêyr Potier Contínuo

ATO N.O 136

O SUBSTITUTO DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CURITIBA, CAPITAL :00 ESTADO 00 PARANA',

atendendo ao requerido pelo Sr. Ernesto Tiradentes de Sou
sa, Auxiliar da r..impeza Pública do Departámento de En
genharia, conforme despacho exarado na petição sob n.O
4892 de julho p. findo, concede ao mesmo funcionário vin

I

da :cretariaa Pre£eitura,conforme de,spacho xarado 'na

I

pebçao s.ob '. 51,76 de 9 do corrente' mês, concede aoes
mo. £un:lOnarlO VInte (20) dias de férias, de acôrdo com a

.

1

':

Palácio da Preeitu;a MUQ.icipál de Curitiba, Capital
do Estado o Parana, em 10 de agosto de 1940.

,.

j
,

(,a) Hostilio C. de Sousa 4raujo

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capitál

do Estádo do Paraná, em 7 <ie ,agosto de 1940.

ATO N.O 199

(a) Hostilio C. de Sousa Araujo

O SUBSTITUTO DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DQ PARANA'
atendendo ao requerido pelo Contínuo do Departamento d

O SUBSTITUTO DO PREFEITO MUNICIPAL DE

CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANA',

atendencl,o ao requerido pela Sra. D.a Djanira Crespo Rocha,
2.a Datilógrafa do Depártamento Juridico, conforme dês
pacho exarado na petição sob 'I).'o 4919 de julho p. findo,
concede a mesma funcionária vinte dias de férias, de acôr
do com a legisla,ção em vigor e a contar do dia LO.

I
1

na pebço I1; .5061 de 5 de agosto corrente, concede ao mes

rolo. £un:lOnarJo. 20 (vinte) dias de -férias, de acôrdo coín a
eglSlaçao em vIgor.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba Capital
do Estado do Paraná, em 1Qde aosto de 1940. '

ATO N.O 140'

d 'SUBSTITUTO DO PREFEITO MUNICIPAL DE

(a) Hostilió e. de SouSà Araujo

ATON.o 138

O SUBSTITUTO DO PREFEITO MuNICIPAL DE
PARANA',

CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANA'
atendendo ao requerido. pelo 4.° EscritUrário do Depart
menta de Fazenqa Sr. Euclide Vieira Alves, conforme des
pacho exarado na petição n.O 5140 de 8 de agosto corrente
concee ao mesmo funcionário 20 (vinte) dias de f"
d'

a A di' I
cor o com a

_.

egIs açao, em vIgor.

'j

I
i

(a) Hostilio C. de Sousa Araujo

Palcio da Pr,e£eitu:raMunicipal de Cl,l1'itiba, Capital
do stado do Paraná,. em 7 de agosto de 1940.

CURITIBA, CAPIl'AL DO' ESTADO no

"

:1
1

Fazena_ Sr. /osé dós Santos, conforme despacho exarado

ATO N.O 137

.





legIslaçao em vigor.

te (20) dias de fériaí de acôr,do, pom a, legislação em vigor
e a contar do dia 1.°,;

!



enas,

e

p -;,

j
i

ATO N.o ,143

Palácio da .Prefeitura Municipal de Curitba, Capital

do Estado do Paraná, em 14 de agosto de 1940.

O SUBSTITuTO DO PREFEITO MUNICIPAL DE

de Obras e Viação, em conformidade com o  2.° do art. 238
do Decreto Lei Federal n.O 1713 de 28 de outubro de 1939.

A'l'O N.o 141

O SUBSTITUTO DO PREFE1TO MUNICIPAL D

CURITIBA, CAPITAL DO. ESTADO D,? PAR

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 2Qagosto de 194:0.

atendendo ao requerido pelo Chefe de Secçao do Dep h

(a) Hotilio ,C. de Sousa Araujo

mento de Fazenda Sr. ;Evaldo, Weigert, conforme despac o
d 'na petição n.o 5206 de 10 do corrente, cocede ao
exara °f'

,'o _ "'0 '20 (vinte") dias de férias, deacôrdo com

unclOnarl

a legtslaçãoem vigor.

..

CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO' DO PARA.'N"N,
demite, por abandono do cargo, o Sr. Jotibert Gomes F"er
reira, Guarda Linhas da Secção de Ilumipação da Diretoria

(a) Hostilio C. de Sousa Araujo

mesmo

j
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'

Palácio da Prefeitura Municipal. de Curitiba, Capital

do Estado doParaná1 em 19 de agosto de 1940;.

ATO N.o144

b SUBSTITUTO DO PREFEITO MUNICIPAL DE

CURITIBA,

.CAPITAL

DO

ESTADO

DO

PAR,ANA',

atendendo ao requerido pelo Sr. Albano 'Casagranqe, Guar

(a) HostilióC. de Sousa Araujo

da Linhas do Departamento de Engenharia, conforme des,;,
pacho exarado na petição sob n.O 5326 de 17 do corrente
mês, concede ao mesmo funcionário vinte (20) dias de fé
rias, de acôrdo com a legislaçã'õ em vigor.

ATO N.o 142

Palácio da PrefeitutàMwiicipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 26 de agosto d 4.0 .

O SUBSTITUTO DO P:B.EFEITO MÚNlCIPAL D
CURITIBA CAPITAL DO" ESTADO DO PARANA ,
atendendo o requeridop.e}o Sr. Cid Marcdes _de Albu-

(a) Hostilio C. de Sousa Araujo

L ue , 2 .o Escriturãno da Diretoria de,'oEdiflcaçoes
.e Culb
° 4619

querq

tura conforme despacho exàrado na petlçao s , '.

o

de 17 de julho p. findo, concede ao mesmo.£un:lOnarlO .VIn
te (20) dias de férias, de acôrdo com a legIslaçao .em VIgor.
•

o o

Palácio da 'Prefeitura lV,[umcIpa

I d

e

C' 't'b

Ut;1 I a,

do Estado do Paraná, .em 20 de àgosto de 1940 o
(a) Hostilio C. de Sousa Araujo

Capital

ATO N.o 145

O SUBSTITUTO DO PREFEITO MUNIÇPAL DE

CURITIBA;

CAPITAL

DO

ESTADO

DO

PARNA',

atendendo ao requerido pelo Guarda Sanitário, adido ao

Cemitério da Aglia Verde, Sr. Armando Ferreira de Olivei
ra, conforme d'espacho exarado na petição n.o 5385 de 20

,I

í

I,

"-156-

'l57 _"I

de agosto corrente, concede ao mesmo funcionário vinte
dias qe férias de acôrdo com a legislação em vigor,

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitpa, Capital

do Estado do Paraná, em 29 de agQ.sto dê, 190 .
(a) Hostilio C. de Soüsa Araujo

ATO N.o 148

O SUBSTITUTO DO PREF:E;ITà MUNICIPAL DE

CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANA'
atenerl.do. ao requerido pelo :Sr. José Dunías, 2.0 Mecnic

da Dlrtrla e Obras e Viação, conforme. despacho exarado

na p.etIç,a n.. 5533 de agosto p. findo! concede ao mesmo

fnCInarIO vlIite (20) dias de férias, de acôrdo com a le

glslaçao em vigor.

ATO N.O 146
O SUBSTITUTO DO PREFEITO MUNICIPAL DE

CURITIBA, ;CAPITAL DO ESTADO -DO PARANA:,

---- ..

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba Capital
do Estado do Paraná, em  de setembro de 1940. '

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 córrente, concede ao mesmo fun
cionário vinte ,dias de férias de acôrdo com a legislação em
vigor.

.Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba; Capital
do Estado do Paraná, em .30 de ag9sto de 1940.

(a) Hostilio C. de Sousa Araujo

O SUBSTITUTO DO PREFEITO MUNICÍPAL DE

CAPITAL DO ESTADO DO PARANA',

atendendo o requerido peló Sr:.. Lauro Silva, Contínuo do

Departamento Juridico, conforme despacho exarado nape
tição sob n.O 5591 de agosto p. findo, concede ao mesmo fun
cionário vinte (20) diaJ? de férias, de acôrdo com a legislação em vigor.

---

ATO N.O 149

O PREFEITO ICIPAL DK CURITIBA, CAPITAL

D ESAD? DO PARANA', atendeI!do ao requerido pelo

4. EscrIturarlO do Departamento de Fazenda, Sr. José Ta
deu Pietruza, conforme despacho exarado 'na petiçáo n.a.
5602.de 30 de agosto p. passado concede ao mesmo funcio
nrio vinte dias de .férias de aôrdo. com a legislação em

vIgor.

ATO N.O 147

CURITIBA

(a) Hostilio C. de Sousa Araujo

.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em2 .de .setembro de 1940.
(a).Hostilio'C. de Sousa Arujo

_.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba Capital
do Estado do Paraná, em 9 de. stembro de 1940. '
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão
-

ATO N.o150

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL

DO ES!ADO D? PARANA', atendendo ao reqerido pelo
Senhormha Mana .ZenitaFranco Teigão, 2.a Datilógrafa da
Secretaria da Pref.eitura, conforme despacho exarado na

o,'

i

_ç_c=oo__-----
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. Palácio da Prefetura :mUnIcipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 10 de setembro de 1940.

petição sob n.o 5766 do corrente mês, concede a mesma fun
cionária vinte (20) dias de fér!lsj de acôrçlpcom a legisla-

(.a) ,Rozaldo G. de Mello Leitão

ção em vigor.

Palácio da Prefeitura. Municipal dê Curitiba, Capital

do Estado: do Paraná, 'em 9 de' setembro de 1940.,

ATO N,Q'153

(a) RozaldQ G. de Mello Leitão

. O PEFEITO MUN!CIPAL DE CURitiBA, CAPITAL

DO EST DO PANA', atendendo ao requerido pelo
S. MalUs Hehl Pereira de Melo, Cartógrafo que 'serve na
DIretoz:a de E9,ifiçações e Cultura do. Departamento de En
genharia, confoe despacho exarado na petição n.° 5.187

ATO N;Q 151

O PREFEITO MUNICIPAL DE ,cURiTIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo
Sr. Engenheiro Civil João Pereira de Macedo, Chefe da Di
visão do Cadastro da Diretoria ,de Edificações e Cultura,

conforme'despaçho ,exarado na petição sob n.o ,5324 do cor

rente ano, concede 20 (vinte) dias de férias ao aludido fun-'

çionário, nos trmos das dispos.ições em vi,gor e. a. partir do
dia 12 do ,con;nte mês.
.

Paláêio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do 'Paráná êrh io .de setembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de. Mello Leitão
ATO,N.Q 152

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo
4.0 Escriturário Q.p Departamento de. Fazenda, Sr. Daniel
Luiz, conforme despacho 'exarado na petição n.o 5690 de 5
de setembro "corrénte, cOIlcede ao mesmo funcionário vin
te dias de férias de 'acôrdo com a legilasção em vigor.

I:
,I

do corrente ano, e tendo emviStà o laudo do Departamento
de Saude do Estado, concede. ao aludido funcionário sessen
ta (60) dias de licença para tratamento de saude nos têr

mos 'da d.isposi,ções legais"em vigor, 'e a 'contar dd dia 9 de
agosto uIbmo •

Palácio a Preeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do arana, em 13 de setembro de 1940.

.(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

. ATON.Q 154
O PREFEITQ- MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL

D ESrr:ADç>.n0 PARANA', atendendo ao reqerido pelo

4. EscrIturarlO do Departamento de Fazenda, Sr. Nelson
Cunha Gomes, conforme despacho exarado na petição n o

581 de 10 ? corrente, concede ao mesmo funcionário vi
te dIas de ferIas de. acôrdo CQ:rp a 1egislação em vigor.

Palâio da PrefeHura Municipal de Curitiba Capital

do Estado do Paraná" em 17; de setembro de 1940.'
(a) Rozaldo G..de Mello Leitão

I

I

r

'i

fl.

... -;160-,.

ATO N.o 155

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo
Guarda Fiscal do Departamento de Fazenda, Sr. Pedro
Mainka conforme despacho 'exarado na petição n.O 5891 de

13 do crrente, concede :ao'me--sm-o funcionário vinte dias de

i ••
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rado na petiçaonumero 5862 de 12 do corrente concede ao
aludido£uncionárlo 20 (vinte) dias de férias, de' acôrdo com
a legislação em vigor.

'

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 28 de setemoro de 1940.
(à) Rozaldo G. de--Mello Leitão

férias de acôrdo c,0Ip. a legislação em vigor.

Palácio .da PrefeituraMunicipt de Curitiba, Capital

do Estado do paraná, em 19 de setembro de 1940.
(a) Rozaldo. G. de Mello 'Leitão

ATO N.O 156

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pela
Senhorinha: Aline Cunha Braz, 3.a Escriturária do Dea:
tamento Juridico, cónforme despacho exarao na et1,ço
n.o 6.077 do corrente ano, con.-çe?e á aludld fucI.?narla
20 (vinte) dias de férias de côrdo com as dlsp<:>;lçoes le
gais em vigor, e a contar do dIa-25 do corrente mes.

Palácio da Prefeitura. Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 23 de setembro de 1940.
(aYRozaldo G. de. Mello Leitão

ATO til.o 157

O PREFÊITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO.PARANA\ atendendo ao requerido pelo
Sr. Gastão Marques da Silva, 2.° Topografo que serve na
Diretoria de Edificações e Cultura, confQl'lIle despacho exa-

ATO N.o 158

Q PREFEITO MtJNICIPAL,PE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO'DO FANA', em conformidade ,com o De
creto _n.o, 25, de 1939, resolve organizaras cnüssões que

deverao proceder aõ lançamento e e::!crituração de impostos

e taxas muniipais para o que faz as seguintes designações:
Imposto redia. e s.uburbapo e taxa de limpeza particular.
Dr. Arnaldo Izdoro Beckert; Dr. João de Macedo Sou
sa, Dr. Henrique Estrela Moreira, Dr. João Pereira de Ma
cdo, João Aguida,- Manoel Teixeira MachadQ, Angelo Scuís
slatto, Newton GUimarães S9torp.aior, Antonio Cunha Braz

e Nelson Gomes.

t

Impostos sobre terrenos sem 'edificação, casas sem platiban

ds ou 'em. ruinas, frentes ,não 'Tegql:rmnte mtu:'das, ,guias
sem passeIO e taxa .de..calçamento, A
• .

-

'"

; t'

'

.

i

i

I

•

. 

1 I, 1

Dr. a£ae de ASSU,];lÇão, Alvaro de Andrade Evaldo

Weigelft, ,l\ma:onas <:Íe, SQu,za IAzeve,o  .Abilio Sn'tps. .. :;
ImJl?tos de '}icça, ,de p,licidade. . erição d, ,pesos e.

medums..,

--, c-

'.

Dr. Teofilo .Mm'eira.Garçz,AIvaro Luiz.Picheth cio-:

doalo ;Mc,edo P?\lgal, Rmlino Requi&9, ValcírC
ta LIma, Manoel Tabordà Ribs, Hermenegildo r de, Lara e

Antonio Puppi. •

Comissão de escr.ituraÇão -

"

-

r.

"

'
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1.:
de GracIa,." au
Wilson Portugal l.iàto,
IB ent Dias
- Correia
de Sousa-

,

Euclides VItIra Aves,

P' t

Pinto e José Tadeu Ie ruza.

oaQ

..

- d C 't'ba Capital

un I
Palácio c1 Pref eI'tura MUniCIpal
,
.". de . 1940
do Estado çlo Paraná, em 3 de outubro' . e. _
.

. ,

ATO N.O 159

-' -'.

E CURITIBA CAPITAL

,

da SrAldo Fernandes,

O YREFE!To9 W2:1rr:Atdendo ao reqtierido.'pelo

Auxiliar do Departamento de Faze _'

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo
Contador desta Prefeitura, Sr. Benedito da Costa, C?elho,

onforme despacho exarado na petição n.o 6250 de 2 de ou

(a) Rozaldo G. de Mno Lltao.

DO ESTADO D

ATO NP 161

tubro corrente, concede ao mesmo funcionário vinte (20)
dias de férias ' de
.. acôrdo com a legislação eJ:lt vigor.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 8 de õutubro de 1940.
(a) Rozaldo -U. de Mello Leitão

b' o 6238 de 1.0

conforme despachoexa,rado na Pfetlço o. . n2:0 ('"m"te) dias
.
d
. 0'0
unClonarlO ,_ _y
do corrente, conce
'o e ao
mesm ,_

de férias, de acôrdocom a legIslaçao em VIgO:

PalácIo da PrefeItura Municipal de CurItiba, Capítal
do Estado do :i;>araná, em 5- de outubro de 1940.

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

j

ATO N.O 160

EFEITO "MUN1CIPAL DE. CURmA, CPITL

O PR O' DO PARANA' atendendo ao requendo, pelo

no ESTAD,
'd "R d' Fiscalização do
Guarda Fiscal da Inspetoria e UIe:sJse Ribeiro, -con
Departamento
de Fazenda,
Sr..,' _ so b n o 6297' d'e' 4 dó cor'
"h
' o •a
formedespac
o exara
o na pebçao
.. "
'. t (20) dias de

rente, concede ao mesmo fun<:onano. vm e
férias, de acôrdo com a legislaçao em vIgor., .,

Palácio da Prefeitura Municipal de CurIbba, Capital

do Estado do Paraná, em 8 de outubro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

ATO N.o 162

O:PREFEITO MUNiCPAL DE CURITI134, CAPITAL
no ESTADÚDO PARANA\. tendo em vista o laudo de ins,.
peção de saude, a que se submeteu no DepartamentQ de

Saqde do Estado.o Sr. João de Deus Vidal, Guardao dQ Ce
mitério Municipal, resolve licnciar compulsoriamente, pôr
seis (6) mêses, 'o aludido funcíonário, na 'fórma do disposto
no art. 168 dó -l)écret9-Lei Federal n.O 1.713 de 18 de ou

tubro de 1939.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em!9 de outubro de 1940,
(a) Rozaldo G. de. Mello. Leitão
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-

--.

,-164 -

--:'165 --

cio Furquim de Siqueira,' côhfonne despacho exarado na
petição sob n.O 6316 .de 4. do corrn,te,<;op.cede ao lllesmo

Palácio da Prefeitura MunIcipal de Curitiba Capital
d9 Eslado d9 Paran, em 2l de outllbro de 1940.'

func1onário 20 (vinte) dia, <:le férias, d,e cõrdo çom. ale,:,
gislaçao em vigor.

(a) Rozaldo G. de Mello leitão

Palácio da Prefeitura Municipal de eCuritiba, Gap41í

-

do' Estado do Paraná, em- lIde outubro de 194,0,.
(a) Rozaldo G. de'Mello Leitão

ATO N.o 166

9 PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL

ATO N.O-164

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÃ', atndendo ao requerido pelo
Guarda dá Inspetoria Sanitáda desta Prefeitura,- Sr. Teofi
lo de Oliveira Camargo, conforme despacho exarado na pe

tição n.o 6306 de 4de ouf1J.bro çorrente, concede ao mesmo
funcionário vinte dias de férias de acôrdo com a lislaçãb
em. vigor.

Balácio da Prefeitura Municipal de CUI:itiba, Capital

DO ESTDO I?O PARANA', atendeIi.d ao reqeido pelo
Sr. anhus Hehl Pereira de Mello, Cartógrafo que serve

na DIretoria de. di£icções e Cultura, conforme despacho
exarado na pebçao h. 6474 do corrente ano concede ao
aludido funcionário 20 (vinte) dias de Jéria de acôrdo
com a legislàção em vigor e a contar do dia 18.

Palció d,a 'Brefeítura Municipal de Curitiba Capital
do Estao do Paraná, e "24 de outubro de 1940.'
(a) Rozaldo 'G. de Mello. Leitão

do 'Estado do Paraná, em 11 d outl!bro de 1940.
(a) Rozaldo G.de Mello Leitão:,

ATON:O 165

. O PREFEITO MUNICIPAL DE:ÇURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO 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 laudb de inspêÇão de saude a que o
mesmó se submeteu no Departamento dê Saude do Esta
do, .e, em conformidade. com o ad. 168 do Deétetô-Lei Fe
deral n.O 1. 713 de 28 de outubro de 1939.

;

ATO N.o í67'

O PREFEITO MUNICIPAf..DE CURITIBA, CAPITAL

DO STADO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo
Contmuo do Departamento de Fazenda, Sr. José Scuissiat

to, conforme despacho exar;:ldo.na petição n.° 6648 de 21

d outub:o. corrente: concede ao mesmo funcionário vinte
dIas de ferIaS de acordo com a legislação em vigor.

Palácio da Prefeitura. Municipal de Curitiba Capital
do Estado do Paraná, em 25 dé outubro de 1940:
(a) Rozaldô G. de Mello Leitão

,

"li



I
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O PREFEITO MUNIêIPAL DE CURITIDA, CAPITAL

.Pal,áçio da Prefeitura Mun.icipJ de Curitiba" Capital

do Esaqo do Paraná, em 6 de .outubro dê 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão
,

i

!I

ATO N.O l,71

O PREFEITO'MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pe

lo sistente da Diretoria de pbras e

ATO N.o 169

Q PREFEITO MUNICIPA):.. DE, CURITIBA, ÇAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao ,requerido pelo
Guarda Fiscal do Departamento de Fazenda, Snr. José Pe
relles, conforme desPJl,cho exarado na petição n.o 6651 de
ao mesmo funcionário

I

rqlácio da. Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do' Paraná, em 31 de outubro de 1940.

vinte

dias de férias de acôrdõ ,com a lgislação em vigor.

i

I

7 de maío do corrente ano.

DO ESTÁDO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo
1.0 Fiscal do Departamento de Fazenda, Snr. Miguel Baby,
conforme despacho exarado na- petição n.° 6664 de 21 de
outubro correp.te, concede 'ao mes:rp.o funCionário

11

três (3) mêses de licênça para tratamento de interesses
em prorrogação a que lhe foi concedida por Ato n.o 68 de

ATO N.o 168

21 de outubro corrente, concede

I'I
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Viação, Sr. João

erIcde Oliveira, conforme despacho exarado na pe
tlçao n. 1995 do corrente ano, concede ao aludido funcio
nário..20 (vinte) dias de férias de acôrdo co:rp. a legislação
em VIgor.

Palcio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Pro:aná, em 4 de novembro de 1940.

I

.

I '
,

.

I

'

(a) Roldo G. de Mello Leitão

vinte dias de ferias de acôrdo 'com à Legislação em vigor.

Palácio da Pr,efeitura Municpal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 2$ de' outubro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão.

ATO N.O 170
O PREFEITO,MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo
Sr. Delbos Zolà' Leodoro da Silva, Servente do Departa
mento de Fazenda, conforme despacho exarado na petição
n.o 6761 de 29 do' corrente, 'concede ao.mesmo funcionário

ATO N.O 172
O PRWI_T9 MUNICIPAL, DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pela
l.a Datilógrafa do Dpartamento de Engenharia, Sra. D.a
Mercedes Mendes Morais, conf9rme 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 Prefeitura Municipal de Curitiba

do Estado do Paraná, em- 8de novembro de 1940'.
(a) ,Rozaldo G. de. Mello' Leitão

Capital

r

_-:18 
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ATON.o 17.3

tição fi.o 6706 do éorrente ano, e .tendo em vista o 'laudo

do Departamento de Saude dô Estado Goncede ao' aludido

o PREFEiTO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requendo pe
lo Guarda Fiscal do Departamento de Fazenda, Sr. Artur
Chaves do Rego Barros, conforme despachoexara"dd na
petição sob n.O 7062 de 12 do corrente, Gonc,ede ao mesmo
funcionário vinte (20) dias de férias, de acôrdo com a le
gislação em vigor.

funcionário sessenta -(60) dias de liceça para tratamento
de saude, nos têrmos as disposições legais em vigor,

Palácio da Prefeitura 'Municipal de Curitiba Capital
do Estado do Paraná, em 18 de novembro de 1940.
(a) Rozaldo G.de Mello Leitão

I'

I

Palácio da PrefeitUra MunicIpal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em ,16 de novembro -de 19'\10.

ATO N.O 176

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

. o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', tendo em vista omuníca

ÁTO N.o 174

ção formulada pela Diretoria de Obras é Viação, em oficio
n.o 78, r.esolve sus.pender d seu cargo o Sr. Domingos Pe
trelli, Feitor da LImpeza Publica, por 8( oito) dias, e a

O PRFEITO MUNICIPAL DE CtJRITIBA, CAPITAJ,.

DO ESTADO DO PARAN1\', atendendo ao reguerido pe
to Guarda Fiscal do pepartamento de Fazenda, Sr. Wal
frido Bueno FerreIra, conforme 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
gislação em vigor ..

Paiácio da Prefeitura Municipal e Curitiba, Capital

contar de 8 do mês em curso.

Gabine.te do Prefeito Municipal de Curitiba Capital
do Estado do Paraná, em 20 de novembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

I'
I

do Estado do Paraná, em 16 de novembro de 940.
J<

,

ATO N.O 177

(a) Rozaldo. G.de Mello Leitão

ATO N.O 175

O PREFEITO J.\iUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', atendehdo ao requerido pelo
Sr. Armàndo de Oliveira, Guarda Sanitário adido ao Ce
mitério da Agua Verde, GQnforme' despacho .exarado na pe-

I
I
I

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURlTIBA, CAPITAL
no ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo
Administrador do Depósito de -Inflamáveis, Sr. Lauro Ri..
beiro de Macedo, conforme despacho exarado na petição
sb. n.o. 7066 de 12 do corrent, concede ao :mesmo fúncio
nrlO vIn.te (20) dias de férias, de acôrdo com a Legisla
çao em vIgor.

I.

r
I

-

-
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capitál
do Estado do Paraná, em 21 de novembro de 1940!

ATO N.o 180

O PREFEITO'MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

(a) Roldo G. de Mello Leitão

DO ESTADO DO 'PARANA', atendendo ao requerido pelo

ATO N.O 178,

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA:', 'atendendo ao requerido pe

Sr. Olegário Ayres de Arruda, 2.° EscrÍturárlo da Secção
Protocolo e Arquivo daSecretari,ar 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 vigor e a contar do dia 4 do
corrente.

.

",

lo Contínuo da Inspetoria de Rendas e Fiscalização, Sr.

Francisco Lopes Vieira, conforfne despacho exarado na

Palácio da Préfeitura Münicipal de Curitiba, Capital
do Esta,do do Paraná, em 2 de dezembro de 1940.

petição sob n.O 6784 de 29 de utubr(), ltimo,c?cede ao

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

mesmo funcionário' vinte (20) dlas de ferias,. de acordo com
a legislação em vigor.

ATO N.o 181

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 21 de novembro de 1940.

O PREFEITO MUNICIPAL DE" CURITIBA, CAPITAL

(a) RozaldoG. de Mello Leitão

DO ESTADO DO PARANA', "atendendo ao requerido pelo

ATO NO 179

tendo em-vista o laudo de inspeção médica a que' o niesmo
se submeteu no Departamento de Saude do. Estado, conce
de ao aludido funcionário 9.Q (1!oventa) dias de licença pa

Sr. Juiio Alves da Conceição, Porteiro desta Prefeitüra, e

O PREFEITO MUNICIRAi. DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo
Sr. Dr. Henrique Estrella Moreira! Engenheiro Chefe da

Divisa0 de Edificações da Diretoria. de Edificações e Cult
ra conforme despacho exarado na petição sob n.O 7336

e

nvembro p. findo, concede ao mesmo funcionário vinte
(20) dias de férias, de acôrdo com a legislação em vigor.

Palácio da Prefeitura Municipal de Cüitiba, Capital

do Estado do ParaIlá, eIn,2 d dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão.

a tratamento de saude, de acôrdo com as disposições legais
em vigor.

-

Palácio da Prefeitura Municipal d,e Curitiba, Capital
do Estado d,() ,:paraná, ,em 3 de dezembro de 1940 .'
(a) Rozáldo G. de MellQ Leitão
ATO -N.o 182

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo
Sr. Frederico KirchgaSsfiér,_ 2.° Topógrafo da Diretoria de

j
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Obras e Viação conforme despacho exarado na PtiÇã sO,b

ATO N.O 185

nO 6546 de outubro p. findo, concede ao mesmo, unlOna
rio vinte (20) dias de férias, de' acôrdo com a leglSlaçaoem
vigor e a contar desta data;

. .

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerido pelo
Güarda Fiscal do Departamento de Fazenda, S. André Bru

. .

Palácio daPréfeitur Municipal de CUritIba, CapItal

samolin, conforme despacho exarado na petição n.o 7456

do Estado do Paraná, em 6 de deembro de 1940.

de 2 de dezembro corrente, .concede ao mesmo funcionário

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

vinte dias de férias, de acôrdo com a legislação em vigor.
Palácio da Prefeitura MuniCipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em7 de dezembro de 1940.

ATO N.o 183

O PREFEITO MUNICIPAL D"ECUítITIBA, CPITAL
DO ESTADO DO PARANA', atendendo- ao tequIdo _pelo
S R' ardo Bigatto Contínuo a Diretoria de EdifIcaçoes e

c':rln:.. do Depart';"'ento de Engenharia, ocon£rme esa.

choexarado na petição sob, .o 7.245 d nove . ro p. m" o

conce

__
de ao aludidoful}cionarlO
vmte dIas de ferIas, de acor

do com a legislação, em '[igor.

.

Palácio da Prefêitura Municipal de Curitiba; Cpltal
do Estado do Paran{l, em 7 de dezembro de 1940..
(al R07.aIdo G. de Mello Leitão-

A1JO NP 184

O 'PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA,. CITAL

DO ESTADO DO PARANA', atendendo ao requerIdo elo

I

(a) Rozaldo G.. de Mello Leitão
!

ÁTO N.o 186

O PREFEITO MUNICPAt DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADo DO PARANA', atendendo ao requerido pelo

Fiscal Geal do Departamento de Fazenda, Snr. Flávio Ri
beiro, conforme despacho e-?{arado na petição n.o 7646 de
10 do corrente, concede ao mesmo funcionário vinte (20)
dias de féria.s, de acôrdo com a legislação etn vigor.
Palacio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Pàraná, em' 10 de dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de-Mello Leitão

Guarda Fiscal do Departamento de Fazend,_ Sr. ranlSo
Grande, conforme despacho exa.rado na petIçao. ,75 . e

2 de dezembro corrente, concede ao II.1:esm funclOarlO Vin
te dias de férias de acôrdocom a- leglSlaçao em vIgor ...
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 7 .de dezebro de 1940.
(a) Rozaldo G. de-Mello ,Leitão

ATO N.o 187

O PREFEITO MUNICIPAL DE. CURITIBA, CAPITAL

no ESTADO DO PARANA', tendo em vista o oficio n.o 318
do Juizo de Direito da l.a Vara Criminal da Comarca des
ta Capital, datado de 20 do corrente, 'resolve suspender,

preventivamente, de acôrdo com o artigo n.o 247 do Regu-

::
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lamento Geral desta Prefêitura, ó Sr. Albano Cunha, 2.°

paJilógrafo do DepaIiamnto de Engenharia, ,até olçã? do
processo a que o mesmo ;responde.. naquela Var<,l Crup.mal.

Palácio da Pr.efeitura. lY.Junicipal de Curitiba, Capital

do Estado do, Paraná, ll\7 de dezembro de 1940.
(a) .Rozaldo G. de Mello' Leitão

prestads. o Município, e que 'ha 2 anos vinha- exercendo

em 1c:>mIssao o aludido cargo de Secretário,- com os mesmos

vencIment() de 14:400$000.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba Capital
do Estadodô araná, em 31 de dezembro de 1940. '
(a} Rozaldo G. de Mello Leitão
-

ATO N;O 188

O PREFEiTO MUNIê:IPAL DE' CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA',. atendendo ao requerido pelo
Sr. José dos Santos, Contínuo do Departámento de Fazenda,
em requerimento sobn.o '7027' do'córrent ano, e tendo em

vista o laudq de inspeçã<;> de saude. a que .se suJ:>I::r).teu no
D'epáttamento de Saude do Estado, resolVe'conceqer ap a1:u
dIdo flincionáq.o.llO' (sessenta) dias de licença para trata
mento de saude de acôrdo com as disposições .legais em


.

\:,'

vIgor.

(:

.

Palácio' da .Preféitura -Mun,£cipal de Curitiba, Capital'

do Estaa do PaJ::aná, e 31 d dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. 'de Mello Leitão"

ATO N.o 190

O PREFITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA'; de acôrdo com o decreto n.O
2 de! do corrente, resolve aproveitar no cargo de 2;.0 Es

crItu::étrIO (Agente de Estatisticél), com os vencimentos

anuas  7:200$00,.o Sr. José Teixeira. da Silva, Agente de

EstatIstIca, que Percebe os mesmos venciinentos de
.
7:200$000; ,eo.até esta data, 4 anos d'e serviços presta
dosa0 MUlllCIplO, e' que vem exercendo o aludido cargo de

Agente .ha 2 anos; 9 mêses e 16 dias.

Palció da PreeitlJra Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Parana, em 31 de dezembro de "1940'.

.

(a) R(jzaJo G. déMelIo Leitijo
-

ATO N.°.:l89
O PREFEITO MUNICIPAL pE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 dõ corrente, resolve efetivar no cargo de Secre-

ATO-N.O-191

O PREFEITO MUNICIP.AL DE CURITIBA, CAPITAL

D ES,TADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei

.

n. 23 êle 16 do corrente, resolve aproveitar no cargo de Di
retor do Deartamento Jl,lridico e Procurador Municipal,

ma Secretaria, onde percebia 9:600$000 anualmente, ten

fl MoreIra Garcez, e;-Direfor adido ao "Departamento Ju

tário da Prefeitura com os "venCimentos anuais de

14;400$000,ó S: ÁntonioGomes, .Chefe de Secção da mes
do,até .esta data; 11 :anos, 10 mêses e 17 ç'lias de

serviços

c.om os' vncrmentos. de 18:000$000 anuais, ° Bacharel Theo

rIdlCo, onde percebia 14:400$000 anuais, com 16 anos e 8

I •

iI

r

I
I
I
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mêses de serviço nesta 'Prefeitura, e que hâ 8 êse vem

Je .da Divisão de Viação, Saneamento e Limpeza Pública da

exercendo--em comissão -o cargo de ,Diretor Geral do Departamento Juridico com os mesmos venciméntos de

mesma Diretoria, onde :percebe

.

18:000$000.

prestados ao Municipió, e que ha 5 mêses e 14. dias vem
exercendo interinamente o aludido cargo. de Diretor com

Palácio .da Prefeit'ura -MlJ.nicipal de Curitiba, Capital
do Estado do Par, em 31 de d,ezembro de 1940.
,

16:200$000 ,anualmente

tendo, até esta data 12 anos, . fI mêses e 13 dias de serviço

os mesmos vencimentos de 18:000$000.

,

'

Paláció da Prefeitura' Mun,icipal de Curitiba Capital

(a) Rozaldo G!,.-de...Mello Leitão

do Es'tildo aó Paraná, em 31 de dezembro de 1940 .'
() ROiáldo G.-de Mello Leitão

ATO N.O 192-

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

-



DO ESTADO DO' PMANA', de acôrdo com o Decreto-Lei

ATO N.O 194

tor Gerar do Depa.t:tmento dé Engenhariâ, com os venci

. O PREFEITO MUNICIPAL 'DE CURITIBA, CITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdó com o Decreto n.O

n.o 23 de 16 do corren:te, resolve 'efetivar nó cargo de Dire

mentos ,anuais -de-18:000$000, o,Eng. Civil Nelson de Sousa

23 dé-16 do corrente, resolve aproveitaI: no cargo de Dire..

Pinto, Diretor de'Obras e Vação,que percebe anualmente

tor do Departamento de Fazenda, com os vencimentos
anuais de 18:000$000, º Sr. Carlos Antonio de Azevedo, Di'"
retorde Contabilidade e Tesouro, qlJ.e percebe anualmente

os mesmos vencimentos de 18:QOO$000, e tem até"esta data,

12 ano e 9 mêses de serviços prestados ao Municipio, e ,que

ha2_ anos vem exercendo emcom!ssão o aludido cargo de
Diretor Geral. 1

os.mesmós vencillJentos de 18:0-00$000 e tem até esta data

,2 aIlOS 3: mêses e- 22 dias de 'serviços prestados ao Munici

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

pI.O, e 9?e a 2 anos'vem exercendo' em comissão o cargo de
DIretor Geral do mesmo Departamento.


do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de1Mellô Leitão

Plácio aã'Preeítua Munidpal de Curitiba, Capital

do Estado. do Parana, em 31 de dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

,ATO N;o 193

-

.o PREFEITO ,MUNICIPAL DE CURÍTIBA, CAPlT
no ESTADO DO PARANA\ de"acôrdó com o Decreto-LeI

n.o 23 de 16 do corrente;' resolve promovet ao êargo de En..

genheiro Diretor .de Obras e Viação, com 'os 'vencimentos

anuais de 18:000$00Q, o Eng. Civil Jbão Macedq Sousa, 'Che-

v

.

ATO N.o 195

_ O PREFEI'!O MUNICÍPAL DE CURITIBA, CAPITAL

.DO ESTADO no PARANA', deacôrdo com o Decreto n.o
23 do corrente mês, resolve- promover' ao cargo de Ajudan-

•

i

J


I

I

)

I'
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te de Fisêalização da Inspetoria de Renda' e -Fiscazaço 
Departamento de Fazenda, com os. _vencunentos. anlIaIS

n.O 23.de 16 do corrente, resolve aproveitar no cargo de Al
mOxarife, com os vencimentos anuais de 12:000$000, o Sr.

1

14:400$00"0, o Sr. Romulino -ReqUlao, Aloxarife C:era,
ue percebe nesse- cargo 12:00.0$000 anUaIS e tem, at: esta

data 12 anos, 3 mêses e-16 dias de serviço nesta Prefeltur,

e qu'e ha 8 anos, 9 mêses e 3 dias vem exercendo as re£en..

das funções de Almoxarife.

._.

Palácio da Prefeitura MunIcipal ae Curitiba, CapItal

do Estado do Paraná, em 31 e dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. d Mello Leitão

I
I

I

Wilson Portugal Lobato, Chefe de Secção da Diretoria de
Obras e Viação, ficando, assim, o referido funcionário como

titular efetivo do aludido cargo de Almoxarife.

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 198

ATO N.O 196

.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPIT

DO ESTADO DO PARANA', .de acôrdo como Deret..Lel
n.o ,23 .de 16 do corrente, resolvepromver,por..antJgudae
.ao cargo de Chefe de Secção da DiretorIa de Obr  Vlaçao
do Departamento de Engenharia, com os vencunp.tos

OI

anuais de '9:600$000, o Sr. Wilson Portugal Lobato, 1. Es
criturário da mesma Diretoria, onde percebe 8:400$?00,
tendo até esta data 10 anos, 7 mêses'e 28 dias d ervlços
prestados a esta Prefeitura, e quê ha  an?s. e' 13' dIas vem
exercendo o aludido cargo de. 1.0 EscnturarlO.
Palácio daPrefeiturã Municipal de Curitiba, Cápital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

OPRF.EITO 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 En
geIlheiro Diretor de Edificações, Cadastro e Patrimônio,

coIp. os vencimentos anuais de 18:000$000, o Eng.o Civil

Arnaldo Isidoro Becked,_ Diretor de Edificações e Cultura,
onde percebe os mesmos vencimentos e tem até esta data
1 ano 7 mêses de serviços prestados ao Muicipio.
',
Paládo da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Pa!,aná, em 31 de dezembro de 1940. .
(a) lt"ozaIdo G. de Mello-Leitão

(a) Rozaldo G. d! Mello Leitão

ATO N.o 199

ATO N.O 197

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA; CAPITAL
nO;ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA,CAPIT
DO ESTADO DO PARANA', tndo em vista o Decreto-LeI

.023 de 16 doeorrente, resolve conservar no cargo de As
slStentena Secção de Expediente e Contrôle da Diretoria de

Obrs e Viação do Departamento de Engenharia, com os

ve,ncunentos de 14:400$000 anuais, o Sr. João Americo de



JII

,I j
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Oliveira, que exercia o mesmo cargo percebendo 'os 'méSIílos

vencimentos de 14;400$000 anualmente, e te, até estada,..
ta, 18 anos, 8 mêses e J9 dias de serviços prestp.4os ao Mu
nicipio.

Palácio da Prefeitutà Mwlicipal deCufitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.
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Negrão que execia as

Palácio da P f"t

do Estado do Parar:.áIeur;f'Idundicipal de Curitiba, Capital
,

O PREf;EITO MUNICIPALJE CUJTIBA, CAPITAL
DO ESTÁI>O DO PAEANA'., de acôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resolve 'nom,ear o Sr. ,Oswaldo Kuss
para exercer, com os vencimentos de 6,:600$000 anuais, o
cargo de 2.0 Desnhista dá Secção Técnica ela Divisão de
Cadastro da Diretoria de Edificações, Cadastro e Patrimô
nio, na fórma do disposto na alínea I do art. 14.0 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. 3i de dezembro de 1940.

m

e

ezembro de 1940.

(â) RozaldoG. de Mello ,Leitão

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

ATO N:.o OO

f

5:040$000, e tem até es:::mas . unções- percbendo
.
ao MuniCipio.
ata, 4 anos de serviços p:restados

ATO N.o 202

O PREFEITO MUNIC'

DO ESTADO DO PARANAL D CURITIBA, CAPITAL

n. o 23 de .1'6: d o corrente
"",'
de acordo com o Decreto-L eI.
resoI'
Dsenhista da Secção Técnica apr?v.eIr no cargo de 1.0

DIretoria de Edificações
, .

,

,C d a DIvIS,ao de Cadastro da
a astro e Patri

vncImentos anuais de '8:400$000

S

"-,.

m?nIo, com os

reIra de Mello que ex' .
'f ' o r. ManllUs HehI Pe.
' ,
.
erCIa as unçõ
d Car'
mesmos vencimentos de 8:400$000 es e
ografo com os
anos, 6 mêses e 5 dias d
'..
' e tem, ate esta data, 11
P " '. _ _
. ,e serviÇOS prestados ao Municipio.
alacIo da PrefeIturalVI '., I

do Estado do Pàraná em 31 _dundIcIpa bde Curitiba, Capital
,

(a) zdo G. de Mello itã9

e

ezem ro de 1940.

.

Ca) Rozaldo G. de Mello Leitão
-

ATO N.O 2Q1
.
O PREFEITO l\WNICIPAL DE ÇURJTIBAi QAPITAL
DO. ESTADO DO PARANA', deacôrdo com ó Decreto-Lei
n.o 23 de 16 dQ corrente, resolve aprovetar fio cargo de 2.°
Desenhista da Secção Técnica da Div:ão de .Cadastro da
Diretoria, de Edificações, Cadastro e' Pàtrimônio, com os
v;encimentos anuais de 6:600$000, ó -Sr, Aüroel Schelder

ÁTO N.O 203
O PREFEITO MUNIC

"

"

DO ESTADO DO PARAN DE" URITIBA, CAPITAL

n. o 23 de 16 do 'corrente .

to S'l'"

I va para exercer

'I e acor o com o Decreto-Lei

, reso ve nomear o Eng o C'vil EI

cb

.

.

.

I

a-

anuais, o cargo de Enen::' os ncImentos de 14:400$000

da Divisão de Cadastro da e:; t Jdante da Secção Técnica
Ire Orla de Edificações, Cadas-

* a
r

I
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I

t
,

r.

I:

tro e Patrimônio do Departamento de Engenharia, na forma
do disposto na alinea I do qrt. 14.° do Decreto-Lei Federal
n.o 1713 de 28 de outubro de 1939.

naalinea 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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Gapital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

do Estado do Paraná, em 31 de dzembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

(a) Rozdo G. de Mello LeitÃ

ATO N.O 206
ATO N.O .204

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PÀRANA', de acôrdo cOD,lO Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resolve aproveitar no cro,-go de Co

pista da Divisão de Cadastro da Diretoria de Edificações,
Gadastro e Patrimônio, cOm os vencimentos anuqis de .. ,
4:800$000, o Sr .Ruben l.)oria de Oliveira, que. exercia o
cargo de Praticante da mesma Divisão, onde ,percebiaanual

mente 3:600$000, tendo, até esta data, 8 mêse 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.

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 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 fonna do disposto na: alinea I do art. 14.° do Decreto-Lei
Federal n.o 1713 de 28 de outubro de 1939.
Palácio da Pre£eituraMunicipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

(a) RozaldoG. de Mello Leitão
'"

ATO N.o 205

ATO N.O 207

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôro com o Decr.eto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resolve .nomear o Sr. Celso Lacer

DO ESTl\PO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resolve conservar no cargo de En
genheiro Chefe da Divisão de Cadastro da Diretoria de Edi
ficações, Càdastro e Patrimônio, com os mesmos vencimen

o cargo de8eccionista da Divisão de Cadastro da Diretoria
de Edificações, Cadastro e Patrimônio, na forma do disposto

viços prestados ao Municipio.

."

da paraexerce'r-,. cóm 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

I

I
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Pãlácio da Prefeitura Municipal de Cij,rWba, Capital:
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

Palácio da Prefeitura Municipal' de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezemprode 1940.

(a) Rozaldo G. de MellóLeilão

(a) RozahloG.e MelJ9 Leitão

TO N.o 20

ATO N.o.20S

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA",de- ac6rdo com o Decreto:.Lei

DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 de i6 do corrente,. resolve nomear o Si'. Arides GeÍ'

anuais de 10:800$000, o Eng.o Civil Augusto Viana Klingel..

ber pata exercer, com os vencimentos anuais de 6:000$000,
o cargo .de Seccionista da Secção de Viação da Divisão de
Viação, Saneamento e Limpeza Pública da Diretoria de
abrase Viação, na forma do disposto na alinea J do art. 14.°

fuss, que exercia as funções, de Fiscal da mesma Divisão,.

do Decreto-Lei n.O 1713 de 18 de outubro de 1939.

n.o 23 de 16 do corrente, resolve

aproveitar IlO. ,çargo de

Condutor Técnico. c.i :pivisão' de Edificações da piJ;'eto:ria de
Edificações, Cadastro e Pat:rimônio,

com

os vencimentos

onde' percebia anualmep.te 5:040$000, tendo, at esta data,.
8 mêses e 8 dias' de, serviços prestados ao Municipio.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

Palácio dá Prefeitura Municipal de Curitib, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 194:0.

(a)- Rozaldo G. de Mello Leitãó

(a) Rozaldo G. de Meilo Leitão

ATO N.O 211
-

.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', de, aC9rcÍo com o Decreto-Lei

ATO N.O 209

n.O 23 de 16 do corrente, resolve promover ao cargo de En

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

D(XESTADO DO PARANA', de' acôrdo. com. o Decreto-Lei

n.o '23 de 16 do corrente, .resolve côIiServar no cargo déEn
genheiro Chefe da Divisão de Edificações da Diretoria de
Edificações, Cadastro e Patrilnônnio do Departamento de
Engenharia, com. os mesmos vencimentos de .16:200$000
anuais, o Eng.o Civil, Henrjque Estrela Moreira que tem
até esta data, 11 anos, 4 mêses e 13 dias de serViços. presta..:
dos ao Municipio.

.

genheiro Chefe dOa Divisão de Viação, Saileamento e "Limpe
za Públiêa da Diretoria de Obras e Viação do Depártamen
to de Engenharia, com os vencimentos de 16:200$000 anuais
o Eng.o Civil Sadi Sousa que exercia as funções de Engenheiro da mesma Divisão com os vencimentos de
.

12:000$000 antlais,tendo,até esta data, 4 anos de serviços
prestados ao Municipio, e que ha 5 mêses e 14 dias vem
exercen'do interinamente o cargo de. Engenheiro Sub"Che
fe da aludida Divisão com os vencimentos de 14:400$000.
.

. . .
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitibà, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

(á) Rozaldo. G. de Mello Leitão

ATO N.o 212

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAEITA,L
DO ESTADO DO- PARANA', de acôrdo com o Decr.eto:-Lei
n.o 23 ..de 16 -do corre;nte, resolve nomear O' Sr. Lucio Augus
to de Oliveira pàra exercer o. cargo de 2.° Desenhista da
Secção Téçnica da Diretoria de Obras e Viaão do Departa
mento de Engenharia com os vencimentos anuais de .....
6:600$000, e em comormidadecom o disposto na alinea I
do art. 14.° do Decreto-Lei Federal n.o 1713 de 28 de outu

"

I

bro de 1939.,
,

\

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

ATO N.O 214

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DOPARANA', de acôrdo coin 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
mentação da Diretoria de Obras e Viação do Departamento

de Engenharia, com os vencimentos de 16:200$000 anuais,

o Eng.o Civil Rafael Klierde Assunção, que exercia as fun
ções de Engenheiro Sub-Chefe da Diviso de Viação, Sa
neamentoe Limpeza Pública da mesma Diretoria, onde per

cebia 14:400$000 anualmete, tendo, até est,a data, 6 anos

Palácio da Pre{eit,ura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.(á) Rozaldo G. de Mello Leitão

,

t
t

Palácio' da l'refeitura Municipal de' Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

ATO N.O 213

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADQ DO PARANA', de. acôrdo com o Decreto-Lei
n.O 23 de 16 do córrente, .resolve conservar no cargo de 2..°
Topógrafo dá Divisão de Obras e Pavimentação da Dire'to
ria de Obras e Viação do Departamento de Engenhia, com
os vencimentos anuais de 8:40Q$000, o Sr. Frederico Kirch
gassner que tenrj-até esta data, 25 anos, 2 mêses e 6 dias de
serviçosprestadQs ao Múnicipio, '€ quepercehe os mesmos
vencimentos de 8:400$000 anualmente.

e 3 dias de serviços prestados ao Municipio e que .ha 5 mê
ses e 14 dias vem exercendo interinamente o cargo de En

genheiro Chefe da aludida Divisão de Viação, Saneamento
e Limpeza Pública, com os mesmos vencimentos de .....
16:200$000.

Palácio da Prefeitura l\1úhicipaI de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. ,e Mello Leitão
'-

-

AFro N.O 215
O p'REFEITO MUNICIPAL PE CURJTIBA, CAPITAL

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 Diretoria de Obras e Via-

Ij
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çãô do Departamento de Engenharia, com os vencimentos

de 8:400$000 anuais, o Sr. Valentim .Maria de Freitas; que
exercia o mesmo cargo percebeno 7:200$000, e tendo, até
esta data, 18 anos, 7 mêses e 9 dias de serviços prestados ao
Municipio.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

'esta data, 22 anos e 1 mês de serviços, dos' quais 12 anos, 2
mêses e 8 dias' foram prestados ao Municipio.
Palácio daPrefetura Municipal .de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

(a) ftozaldo d. de Mello ,Leitão

ATO'N° 218.
"

-.

. O REFETO MUNICIPAL DE CPRITIB,A, CAPITAL

ATO.N.O 216

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', de acôrdb com o Decreto-Lei

n.o 23 ele 16 do corrente, resolve aproveitar omotorista ex
tranumerário Paulo Pontarolli no cargo de Motorista
Gabinete do Prefeito; com os vencimentos anuais de

.

do
.

5:040$000, na conformidade da alinea I do art. 14.0 ao 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.

DO ESTADO DO PAR.t\NA', qe acôrdo com Q Decreto-Lei
fi.o 23 de 16 do corrente, resolve apróveitar no cargo de 2.0
Escriturário (Bibliotecário), com os vencimentos anuais de
7:200$000, o Sr. Saul Lupion Quadros, que exercia as fun
ções de Bibliotecário com os mesmos :Vencimentos de ....

7 :200$000, tendo, até esta data; 4 anos de servicos presta-

dos ao Municipio.

.



Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.
(a) Rozald,o G. de Mello Leitão

(a) Rozald,o Q. de Mello Leitão

ATO N.õ 217

O PREFEITO MUNICIPAL"DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', pe.' acôrdo com o Decreto-Lei
n. o 23 de 16 do con:-ente, resolve aproveitar no cargo de

Contínuo do Gabinete doPrefeifo, com os vencimentos de

4:200$000 anuaiS, o Sr. Aristides Costa e' Silva que exerCia

as mesmas funções no Departamento de Engenharia perce

bendo os mesmos vencimentos de 4:200$000, e tendo, âté

,

ATO N.o'19

o PREfEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO E,STADO DO PARANA',' de acqrdo -com o Decreto-Lei

.n.o 23, de 16 do corrente, resolve aproveitar no cargo de 4.0
Escriturário da Bibliotéca Pública; com os venêimentos de

5:400$00P, o sr. João Ferreira Leite Neto que exercia as funções de A,uxiliar dã: aludida, Bibliotéca percebendo

.

5:040$000, tendo, até esta data, 3 anos, 7 meses e 4 dias de

serviços prestados ao Municipio.

j
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Palácio da Prefeitura Municipal deCuriiba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de ,1940 .

ATO N.o 22'2

.

O PREFEITO l.\iUNICIPA,L 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 3.°

Escritur:aró da Agencia de Estatistica, com os vencimentos

"

ATO N.o 220

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPI'rA
DO ESTADO DO PARANA', .de acôrdó com o Decreto-LI

n ° 23 de, 16, do corrente resolve aproveitar o extranumera

rio Virgilio l\ioel 'Bini para execel> COIU.OS :vecents

de 4:200$OQO anuais" o ca:go de Contmuo a BIblIoteca :u
blica de acôrdo com a almea I do art. 14. do Decreto Le

Fedeal n.O 1713 de 28 q.e outubro de 1939.

Palácio da Prefeitura Mqnicipal de Curitiba, Capital

do Estado dopa:raná., em 31" de dezembro de 1940.

ços prestados ao Municipio 

..

Palácio dá Prefeitura Municipal de Cúritiba, Capital
do Estado do ,Paraná, em 31 de <tezembro de 1940.

(a) Rozalf;lo G. de Mello Lejtão

ATO NJ' 223
O' PREFEITO MUNICIPAL DÊ CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei

(a) Rozald G. de Mello Leitão

.n. ° 23 de 16 do çorrente, reolV'e conservar no cargo dê Ser
vente da Agência, de :Estatistica, com os- vencimentos de ..

ATO N.o 221

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPIT
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo C?IU o Decreto-LeI

n.o 23 de 16 do corrente, resolve aprovelt no cargo de

S ervente da BI"bliotéca Pública ' com
os
venCImentos
de fu.".
,
.
.
3:600$000 anuais, o, Sr. Arsni?iki g,ue. exercI as n

-

de 6:000$000 anuais, o Sr. Dino Gasparin, que exercia identico cargo no Departamentp Juridico, percebendo
.
5:040$000, e tendo, até esta data, 4 anos e 7 meses de servi

3:600$000 anuais o S:r. Sezinando Ribas, que percebia ..
2:400$000, tendo, até esta data, 5 mêses e 27 diaS de servi
ços 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

de Porteiro da ,aludida Blbhoteca percebendo .520$000

almente, e tendo, atées'ta' dta, 19 aíí .76 dIas de serviços, dos quaIs. anos prestados' ao MumclplO.

.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba,Çapltal

do Estado '"do Paraná, em .31 q. dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

ATO N.O 224
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
no ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resolve conservar no cargo de Con-

:I
1
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tínuo do Departamento Juridiêo, com. os meslp.os vencen

Palácio da Prefeitura MunIcipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940. .

tos de 4:200$000 anuais, o Sr. Lauro Si)va, que tem ate esta

data, 12 anos, 11 mêses e 29 qias de srviços prestados ao
lVIunicipio.

(a) Rozaldo 'u. de Mello Leitão

Palácio da .Prefeitura Municipai. de Ctl.litjba, Capital

-

do ,Estado do 'Praná, em :31 de dezembro d 1940.

ATO N.O 227

,

(a) RoldoG. de Mello Leitão

n.o 23 de 16 do corrente, .resolve aproveitar no cargo de
Servente do Departamento de Engnharia, com os venci

ATO,N:O 225

mentos de 3:600$000 anuais, o Sr. Waldomiro Mandulac

O PREFEITO MUNICIpAL DE. CURITIBA, CAPI':tA

.

DO ESTADO DÔPARANA', de ácôrdo com o Decreto-LeI

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

,

Pãlácio da Prefeittirá 'MUnicipal de' CuritIba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

-

.

(a) Rozaldo G de Mello Leitão

.

.ATO N.O ?28

O PREFEITOMUNIÚIPAi.. DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO. DO PARANA', de acôrdo côm o Decreto-Lei

ÁTO N.o 226

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 do Departamento d Enenharia, com o mesmos ve
cimentos anuais de 4:200$000, o Si'. João qmlherme PereI
ra que exercia as funções de -Continuo' ádido á Diretoria de
Obras e Viação, e tem, até esta data, '5 anos, 2 mêses e 22
dias de serviços prestados .ao Municipio.

,

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 Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em '31 de dezbro de 1940.

tos anuais de 5:040$000, o Sr. Pedro Scuissiatto que tem,
até esta data, 10,anos e 2 mês de serviços prestados ao Mu-

.

.

queexerca o meo CÇlrgo na Secretaria da Prefeitura, on-

n. o 23 de 16 do corrente, resolve conservar no cargod Mo
torista do Departamento qe E:t;lgnharia, com os venCImen

nicipio"

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei

n.o 23 de 16 do corhmte, resolve aproveitar .no cargo de 3.0

Escriturário da Diretoria de Obras e Viação do Departamento de Engenharia, Com os rp.esmos vencimentos de
.
6:000000 anuais, a Sra. Mercedes Mendes Morais, que

exerCIa as funções de l.a Dq,tilógrafa do Departamento de

Engenharia, e tem, até esta data, 13 anos, l' mês e 16 dias

de serviços, prestados ao Municipio.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Parapá, em 31 de dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de MelIo Leitão

1--:-
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ATO N.o 229

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
Continuo da Diretoria de Obras e Viação, com os mesmos

vencimentos de 4:200$000 anuais, o Sr. Manoel Ferreira de
Mirapda quexercia identica função na" Diretoria de Edifi
caçõl:!s  Gulturar e tem, até esta data, 13 anos' e 2 mêses de
serviços pretadol? .ao MtíIliipió ..

Palácio da Prefê"ituta Münicipal de Curitiba, Capital
do Estádo do Paraná, em 31 de dezémbro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

195-

n.O 23 de 16 do corrente, resolve. promover, por antiguida
de, ao cargo de 1.° ES,criturário da Secção de Expediente e
Controle da Diretoria de Obras e Viação do Departamento
de Engenharia, çomQS vencimentos anuais de 8:400$000, o
Sr. Bento Dias. de Gracia, que exerci as funções de 2.oEs
criturário n .Jnspetoria de Rendas e ,;Fiscalização do Depar

tamento d Fazenda, onde percebia 7:200$000, anualmen,;
te, e tem,até esta data, 16.anos, 6 mêses e 11 dias de servi

ços, dos quais 12 anos, 9 mêss .e.25 dias foram prestados
ao Municipio, e vinha, p aludido funcionário exercendo ha

5. anos, 5 mêses e 22 dIas, o referido cargo d 2.°. Escriturá

riO.

Palácio da Prefeitura Municipal.de Cúritiba 'Capital

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940'
.

ATO N.O 230

.

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURI';rIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n. ° 23 de 16 do corrente, reolve aproveitar no cargo de

Chefe de Secção de Expediente e Controle da Diretonade
Obras e Viação, com os mesmos vencimentos de 9:600$000
anuais o Sr. Manoel 'Tei,xeira Machado' queexerci iden
tiCb cargo 'na.. DiretQria de Edificações e" Cultura, e tem, 'até
esta data, 20 anos, 7 mêses.e 12 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 Leitãô

ATO N.o 232

.o PREFEITO MUNICIPAL :DE CURITIBA CAPITAL

DO EStADO.DO PARANA', de acôrd'o com o Decreto-Lei

, n.O.23 de 16 ç.o cQrrente, resolveaptoveitar no cargo de 4.0
Escriturario dél Agência de Estatistica, cOII1 os vencimentos

de 5:400$000, a Srta. Edith Bandeira Rocha, que exercia,

na mesmâ Agência, o cargo de 2.a, Datilógrafa com os ven

cimentos de 5:'040$000 anuálmente, e qúe tem, até esta da
ta, 2 anos, 9 mêses e 20 ,dias de serviços' prestados ao Muni

cipio .

•'.

ATO N.O 231

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARA:NA', deacôrdd como Decreto-Lei

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Parap.á, em 31 de dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

i

I

i
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ATO N.o 233

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPIT

DO ESTADO DO 'PARANA', de acôrdo éom o Decreto..Lei

n.o 23 de 16 do corrente, resolve aprovéitar no cargo de .o

Escriturário da Secção de Expediente eConttole da Direto
'ria de Obras e Viação do Departamento de Engenharia, com

os vencimentos anuais de 5:400$000,0 Sr. Albano Cunha

que vinha exercendo d cargo de 2.° Datilografo na mesma

Diretoria percebendo 5:040$000 anuálmente, e que tem, até ..
esta data, 7 anos, 7 mêses e 17 dias de serviços prestados ào

.o- 23 d,e 16 do corrente, resolve promover, por antiguida
e, ao cargo d 1.0 nuense da Secção de Expediente e
Controle, da ?lrt?la de Oras e Viação do Departamento
de Engenharia, c os vencIehtos anuais de 4:800$000, o
Sr. Edinundo Lelmg Saporski, que vem exercendo ha 4
anos. o cargo de Praticante do Almoxarifado Geral cOIÍl os

venCImentos de 3:600$000 anualmente, e tem, até esta data

os mesmos 4 an de serviços prestados ao Municipio.
d

'

Palácio .dã. PréfeHura Municipal de Curitiba Capital

o Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940'.
(a) RozaICIo G: de Melló Leitão

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.ó '236

ATO N.o 234

D ESTADO D PARANA , de acôrdo com o Decreto-Lei
n; . 23 e 1? do .corrente, resolve aproveítar o extranuíne
rarlO. Edgard Thlelen para exercer, com os vencimentos
aualS ,de 4:800$000,0 cargo de Copista da Sec - T' -.

O PFEI'Í'O MUNICIp,AL-DE CURITIBA, CAPITAL

O PREFEITO MUNICiPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei

n.o 23 de 16 do corrente, resole conservar no cargo de Ins
petor de Rendas e Fiscalização 40 Departamento; ,de Fazen
da, com os veIl;cimentos anuais de 16:200$000, o Sr. ;Alvaro
de Andrade que exercia o msmo cargo percebendo .....

14:400$000, e tem, até esta data, 2S ano,s, 10 m,êf?es .e 12 dias

de serviços prestados ao Municipio.,

7'

Palácio dá Prefeitura MunicipaJ de, éUl'itiba,. Capital

do Estado do ParaIl;á, em 31 de dembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitãô
ATO N.o 235

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÜRITIBA, CAPITAL

DO ESTAI;>O DO PARANA', de .acôrdo com o Decreto-Lei
.

I

r

da Diretoria
def'd
Obras e Viação do Dep"arfam en toçaod e eEcmca
.
nge-

nh

rla, em con orl ade com o disposto na alínea I do art.
14. do Decreto-LeI .Federal nO 1713 de 28 d
t b
d

1939.

.

.

e ou u 1'0

Palácio da Prefeitur'l\iunicipal de Curitiba

C

e

't I

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940'. apl a
() Rozaldo G. de Mello Leitão

ATO N.O 237

DO" O- PREFEITO M1!NICIPAL DE 'CURITIBA CAPITAL

ESTADO DO PARANA'" dA'
e acordó com o Decreto-Lei

;:-198 =
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n.o 23 de 16 do corrente, resolve aproveitar o funcionário
interino Ezequiel Honofio Vialle, .que vem exercendoha 7
mêses o cargo de Diretor de Contabilidade e Tesouro do De

Felipe de Andrade que exercia o ,mesmo cargo percebendo
8:400$000 anua1mente,e tem, até esta data, 8 anos e 9 mê-.

partamento de Fazenda, com os vencimentos de 18:000$000

para exercer o cargo de Chefe de Contabilidade <;lo mesmo
Departamento com os vencimentos de 16:200$000 anuais,
na £órma do disposto na alínea I do art. 14.° dq Decreto-Lei
Federal n,o 1713 de 8 de outubro de 1939.

ses 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

PaláciodaPre£eitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.
(a) Rozald() H. de Mello. LeitãQ


.......

ATO N.9 238

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

ATO N.ó 240
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 2.°
Escriturário da Secretaria da Prefeitura
com os venci.'

,

,.

mentos amiãis de 7:200$000, o Sr. Murilo Costa Pinto, que

DO ESTADO .DO P.t\RA', de acôrdo com o' Decreto-Lei

tem, até esta data, 2 anos; 4 meses e 20 dias de serviços pres
tados ao Municipio, ficando o aludido funcionário classi£i

Olavo Chagas Correia, que percebia, no mesmo ,cargo, ...

carregado, nos termos do Regulamento que baixou com o
Decreto n.° 24 de 17 do mês em curso.

n,o 23 de 16 do corrnte, resolve conservar I;I.O cargo de Te
soureiro, com os vencimentos anuais de 14:400$000, o Sr.

13:200$000, e tem, até esta data 8 anos, 6 ;mêses e 21 dias de
serviços prestados ao Municipio.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

cada no Expediente e Pessoal, de cujos serviços ficará en

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 d'e dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

(a) Roza!do G. de Mello Leitão
ATO N.O 241
ATO N.O 239

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO Dà'PARANA', de acôrdo com o Decreto-L€':
n.o 23 de 16 do corrente, re,solve conservar no cargq Çle Fiél
do Tesoureiro, com os vencimento de 9:600$000, o Sr. Luiz

o 'PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do' corrente, resolve transferir para o Serviço
de EJ:cpediente e Pessoal da Secretaria da Prefeitura, para

igual cargo, com os vencimentos 'anuais de 5:400$000, o Sr.

I

J
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Af£onso Coelho dos Santos, 4.° Escriturário do Peparta
mente;> de Fazenda, onde percebia 4:200$000 anuais, e que

do o aludido funcionário encarregado dos serviços de Pro
tocolo, Portaria e Arquivo, nos termos do, Regulamento bai
xado com o Decreto :ri.o 24 de 17 do mês que hoje finda.

até esta data, tem 4 aI).OS de serviços prestados ao Municipio.

Palácio da Prefeitura MüIiicipal 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 a.ezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de ello Leitão
-

ATO N.o ,242
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com b Decreto.,.Lei
n.O 23 de 16 do corrente, resolve conservar no cargo de Con
tinuo da Secretaria da Prefeitura, com os vencimentos

amiais de 4:200$000, o Sr. Moacr Potier, que conta 5 anos,

io' mêses e 12 dias de serviços prestados a esta Prefeitura.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do. EstadQ do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

ATO N.O 243

ATO N. 244

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PAR.ANA', de acôrdó com ()Decreto-Lei'
n.o 23 de 16 do correrlte ;resolve conservar no cargo de 2.°

Escriturário dó Protocolo, Portaria e Arquivo da Secrearia
da Prefeitura ".
c(;m os mesmos vencimentos de 7 :200$000
.
anuais, o Sr. Abelardo. dos ReiS- Petra, que, até esta data,
tem 21 anos, 10 mes e-  dias de serViços" dos quais 17
anos, 11 meses e 10 dias foram prestados ao Municipio.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Etado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.
(a) RozaJdo 0'. de Mello .Leito

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURtTIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resolve promover, por antiguidade
ao cargo de 1.° Escriturário do Protocolo, Portaria e Arqui
vo da Secretaria da Prefeitura, com os vencimentos anuais

de 8:40-0$000-, o Sr. Brasilio Peri Moreíra, que tem, até esta
data, 16 anos; 8 mes e 26 dias de serviços; dos .quais 14
anos, 10 mêses e 17 .dias foram prestados ap Municipio e
que,. ha 4 anos e 11 meses vem exercendo o cargo
de 2.° Escriturário com os vencimentos de 7 :200$000, £ican'

;

ATO N.o 245

O .PREFEITO MUNIClPAL DE. CURITIBA, CAPITAL.

DO ESTADO DO PARANA,de acôrdó' com o DecretQ-L.ei
n.o 23 de 16 do corrente, resolve conservar no cargo de Te
le£onista, passando a .servir n Secretaria da Prefeitura, com
os mesmos vencimentos .anuais de :040$000; a sra. Rose
mira Pereira da SiÍva, que conta, ate esta data; 16 anos de
serviços prestados ao MUllicipio.

I
I

i

, 
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Palácio da Prefeitura: Municipal de Curitiba, Capital
d9 Estado do Paraná, em 31 de dezempro de 940.
(a) RoZâldo G. de Mello Leitão

- 203-

ATON.O g48
-O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTAl;:>O DO PARANA', de acôrdo com ó Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resolve conservar no cargo de ser

ATO N.O 246
O PREFEITO MUNICIRAL.])E CURITIBA, CAPITAL

DÓ ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei

n.o 23 de 16 do corrente, - resolve conservar no cargo de Por
teiro, no serviço .de rotocolo, Portaria e ArquivQ d,a Secre
taria da Prefeitura, com os mesmos vencimentos anlJ.ais de

vente do Serviço de Protoolo, Portaria e Arquivo da Secre
tária da Prefeitura, COm os vncimentos de 3:600$ anuais,
o sr. AlciJ! 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 a-o Municipio.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em. 31 de dezembr9 de 1940.

5:040$000, o Sr. .JuÍio Alves Conceiç.ão, que tem, até esta

(a) Rozaldo G. de.. Mello Leitão

Palácio da Prefeitra Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná,. em 31 de dezembro de 1940.

ATO N.O 249

data, 7 anos 'e 12 dias ,de serviços prestadós ao Münicipio.

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

ATO N.o 247

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
guardião, no Serviço de Protoéolo, -Portaria e Arquivo da

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 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':LeL Federal n.o 1713 de 28 de outubro
de 1939.

Secretaria da Prefeitura, com os vencimentos de 3:600$000

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

anuais, o sr. Francisco Azevedo qúe exercia as lllesmas fun

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

ções percebendo 2:400$000, que tem, até esta data, 1 ano, 7
mêses e 20'dias dé serviç'ôs 'prestados ao Municip'io.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, CapitqT

do Estado do Paraná,en;l 31 de dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de MellQ Leitão

ATO N.o 250

O PREFEITO MUNICIPAL DE;'C{fflrrIBA, CAPJTAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo-cQm o Decreto-Lei

-204-
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n.o 23 de 16 do correnté, resolve promover, por antiguida
de, ao cargo de. ;3.0 EscriturariodC)

Serviço de Protocolo,

Portaria e Arquivo da Secretaria da Prefeitura, com os Yen

cimentos anuais de (i:OOO$OOOj a Sra. DJanira CrespoRo

cha, que exercia as funções de 2.a patilógrafa no Departa

mento Juridico, percebendo 5:040$000 anualmente, e que
tePl, até esta datq, 8 anos, e 9 meses de serviço prestados
ao Municipio.

Palácio dR Prefeitura Municipâl de Curitiba" Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezewbro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

Escriturário da Secção de .Dividá Ativa do Departamento
Juridico, com os vencimentos anuais de 7:200$000, o Sr.
Argeu Loiola Pinho, qu tm, até esta data, 12 anos, 7 me

ses e 13 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
-,

ATO N.o 253

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO J;>ARANA', de acôrdo. com o Decreto-Lei

.

-

ATO N.o 251
O PREFEITO MUNICIPAL DE' CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', tendo em Vista a desistencia

formulada pela funcionaria Sra. Djanira Crespo Rocha,. "e
que ,acompanhou o oficio n.o 195 do Departamento Juridi
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

ri.dico, com. os vencimentos de 5:400$000.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em, 31 ,de dezembro de 1940.

h:023 de 16 do corrente, resolve ap:r;oveitar no cargo de 3.°

Êscriturári da Divi.saoda Contabil.idade do Departamento

de Fazenda, com os vencimentos de 6:000$000 al1uais, a

Srta. Alinha Cunha Bráz, que exercia as funções de 3.° Es

criturário do Departamento Juridico, percebendo 5:040$000

anualment, e que tem, até esta data, 2" anos, 9 meses e 20

dias de serviços prestados ao Mtinícipi.o.

Palácio da PrefÉütura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Parãrtáj em 31 de dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G.de Mello Leitão

(a) RozaldÓ d. de Mello Leitão

ATO N.O 254

ATO N.o 252

DO ESTADO DO PARANA', tendo em vista a desistencia

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

O PREFEITd MUNlCIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com.o Decreto-Lei
n.o 23 de l(i do corrente, resolve conservar no cargo de 2.°

formulada pela funcionária Srta. Aline Curiha Braz, que
acompanhou o oficio ri.o 195 do Departamento Juridico, ,re
solve deixàr sem efeito o disposto no Ato n.o 253, desta qa

ta, aproveitando a aludida funcionária 'no Cargo de 4.° Es-

li

j"

I
j
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e'tendo, até esta data, 5 anos, 6 meses e 20 días de serviços

criturário da Secção de Dívidà Ativa do Departamento Ju
ridico, com os vencimentos>.de 5:400$000 anuais.

prestados -ao Municipio.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitba, -Capital
do Estado do Paraná,em 31 de dez'embro de 1940.

Pàlácio da .Préeitura lViunicipal de Curitiba, Capital
do Estado do Parana, 'em: 31 de. dezembro de 1940.

(a) Rozaldo G.,.de Mello Letão

() Rozaldo G. de Mello Leitão

'ATO N..O 257

ATON.O 255

O PREFEITO MUNICIPAli DE CURITIBA, CITAL
DO ES'fADP DO PARANA', de aC9rdo com o Decreto-Lei
fi.o '23 de 16 do corrente, resolve promo:ver, p()r. antiguida
de, ao cargo de 3.° Escriturário do Serviço de Protocolo,

Portaria e Arquivo da Secretaria da Prefeitp.ra, com os ven

cimentos anuais ,de 6:000$000,a,Srta. Maria ZeQita Franco
Teigãó, que exercia o cargo dê 2.a batilÓgrafada mesma S
cretaria, percebendo 5:04,0$000 anualmente, e tendo, élté
esta data! 4 anos, de. serviços prestados ao M:úiiicipio.
Palácio da Prefeitura Municipal 'de Curitiba, Capital
do Estado q,o Paran, em 31 de dezembro de 1940'.

(a) Rôzald9 G. de Mello Leitão

ATO N.ô 256
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 4.°
Escriturário 'da Secção' de Divida Ativa do Departamento

Juridico, com os vencimentos .de 5:400$000 anuais, o Sr.
Nelson da Cunha Gomes, que exercía cargo identico no De
parfamento. de Fazenda, percebendo 4:200$000 anualmente,

.
O PEFlTO MUNIGIPAL DE GURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO. PARA.NA' de acôrdo com o Decreto-Lei
.o 23 d 16 do corrent, resolve aproveitar-'o ng.o Civil
Nestor NIvaldo Dittrich, qlle exerêiél1nterinamente as fun
çes de Engenheiro da Di.visão de Viação, Saneaento e
Lrmpa Pública, com os venimentosde.12:000$000, par
exercer o ,cgo de Engenheiro .Ajudan,te,

da Divisão de

Obras e. Pavimentação, <Ia. Diretorja de Obras e Viação do
pepartam,tlto.de Engenharia" com os vencimentos de ...
14:400$090 anuais, observ:àdoo disposto na alínea I do art.
14.° do Decrefo-Lei'Federal n.o 1713 de 28 dé 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

-"
ATO N.O 258
o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
-DO ESTADO 0.0 PARANA', dé acôrdo com o Decreto-Lei
n.o 3 de. 16 do corrente, resolve éonservarno cargo de Fei
tor Geral da Divisão de abrase Pavimentação da Diretoria
de Obras e Viação, com os mesmos v:encimentos ,anuais de

f
J
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8:400$000, o Sr. Angelo Gottardi, que tem, at s data, 28
anos e 3 mêses de serviços prestadoS' ao' Mumclplo.

Palácio da Prefeitura .MUnicipal de Curitiba, Capital

Palácio da Pre£eiturá Múnicipal de Curitiba, Capital
do Estaçlo do Parana, -em 31 de dezembro de 1940.

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

do Estado do Paraná, em 31 de dezbro de 1940.
(a) RozaIdo. G.' de' Mello- Leitão

.ATO'N.O 259

O PREFEITO 'MUNICIPAL DK CURITIBA, CAPITAL

00 STÂDO DO PARANA', de ácôrclo con}. o pecreto-Lei
nO 23 de 16 do corrente, -resolv cOÍlservár'no cargo- de 1.0

Fitor da Divisão de Obras 'e FaVhnentação aa Diretoria de

abrase Viação dq Departámentó de Engeri.Paria, com os

mesmos ericentos de 7:"200$000 anuais, o Sr. Vitor Be
nato, que tem, atê esta aata, 28 anos e 3 m.êses. e ..servios
dos quais 21 anos e 5' mêses 'prestadOs ao MlClplO.

I

I

ATON.O 261

O PREFEITOMUNIC!PAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA',de acôrdo com o Decreto-Lei
h.023 de 16 do corrente, resolve conservar no cargo de 2.°
Feitor da Divisão de Obra e Pavimentaço da Diretoria de
Obras e Viação, com os meSJllOS vencimentos de 6:000$000
anuais, o sr. João Sezl1eski, que tem, até esta, data, 7 anos e
2 dias de serviços prestados ao .Municipio.

Palácio da Prefeitura JYIun!cipal de Curitiba, Capital
do EsMdo do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.
(a) Itozaldo G. de Mello- Leitão

Palácio da Prefeitu,;ra Municipal de .Ctiritiba,Capital

do Estado. doPara.rui, .em 31 de dezembro de 19{0.
(a) ;Rozaldo G. de Mello teitão

ATO N.O 262

O PRE1fITO MUNICIPAL DE. CURIT1BA, CAPrrAL



DÓ ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei

ATON.O 260

n.o 23 de 16 do corrente, resolv aproveitar no cargo de Mo

torista dã Divisão de Obras e Pavimentação da Dirtoria de

. O 'PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', ,de acôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resolve cohservar no cargo de 1.0

Obras e Viação, com os vencimentos de 5:040$000 anuais, o

abrase Viação dQ; DepartâJ:nento de Engenharia, com.
mesmos vencimentos de'7:20U$000 anuais,' o Sr. Antomo
Brandalize, que tem, átéesta data, 7 ,anos e12dias'-de ser

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do E$tado do ::paraná, em 31 de dezembro de 1940.

Feitor da Divisão (le' 01;>ras e 'Pavimentação da Diretoria de

viços prestados ao .Municipio.

motorista extranumerário Henrique Simó' da Costa, obser

vado o disposto na alínea I do art. 14.° do Decreto-Lei Fe
deral n.O 1713 de 28 de outubro de 1939.

(a) Rozaldo G. de Mello .Leitão
,

I

I

I.

"--- 210-

-211-

- ATO N.O 263
,

O PREFEITO MUNICIPÀL DE CURITIBÂ, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', dê acôrdo c6m o Decreto..Lei
n. o 23 de 16 do corrente, resolve aproveitar o extranume:rá

n.o 23 de 16 do correnté, resoJve aproveitar o motorista ex

tranumera:rio 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,

rio Bento José da Luz para exercer, com os vencimentos de
3:600$000 anuais, o cargo de Se:r:vente da Divisão de Obras
e Viação do Departamento de Engenharia, na fórma do dis

çom 'Os vencimentos de 5:040$000 ,anuais, na forma do dis

PQstona alínea I ao art; 111.0 do Decr:eto,-Lei Eede):,"al in.o "

Palácio da Prefeitura MUnicipal de Curitiba, Capital
do Estadõ'd(i Paraná, em 31 de dezeII!bro de' 1940.

1713 qe 28 :d.e outubro de 1939 .. -

-

-

--

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba', Capital
dó Êstado do 'Paraná, em 31 4e dezembro de 190.-

posto naalinea- I do art. 14.0 do Decreto-LeL Federal n.c ..
1713 de 28 de outubro de 1939.

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão
1

(a). Rozaldo G. de Mello ,Leitão-

ATO N.O 2()6

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

ATO N.O 264

O PREFEITO MU:NICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA',de acôrdo com o Decreto-Lei

n.o 23 de 16 do corrente resolve. nomear o Sr. João Cardoso
para exercer o cargo de Servente da Divisão de Obras e Pa
vimentação da Diretoria' de Obras, e Viação do DepartameI,l

to de Engenharia, com os vencimentos de 3.:f:!00$000 ar;lUais,

nâforfiía dô disposto na alinea I do art. 14.0 do Decretº-ei

Federal n.o i713 de 28 de outJlbro de 193'9.

.

Palácio . ,Pref,eitura MuncipÇ\1 lie Cu):,"itba, Capital

do, Estado do Paraná, em 31 de dezembro.p.e 194;0.

DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com b Decreto-Lei

n.023 r de' 16 do corrente, resolve aproveitar no cargo

Coritinu9: da Divisão de Viação, Saneamento e Limpeza PÚ
blica daT Diretoria de Obras e Viação do Departamento de

Engenharia,' com os 'mesmos vencimentos de 4:200$000

anuafs,'o Sr. José"dos Santos que exercia. cargo identico no
Departanientode Fazenda e tem, ,até. esta data, 32 anos, 10
mêses e 17 ds de serviços, dos qua,is 12 anos, 2 mêses e 26
dias foram prestados ao Municipio,
Palácio da Prefeitura Municipal qe Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 d'e dezembro de 1940.

(a) RozaldoG. de' Mello -Leitão

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

ATO N.O 265

ATO N.o 267

O PREFEITO Mu:NíC"!pÀL DE CURITIBÃ, CAPITÁL
DO ESTADO DO PARANA', de aéôrdo côm o Decreto-Lei

de

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO P;ARANA', deacôrdó com o Decreto-Lei

- 213-
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n.O .23 de 16 do corrente, resolve aproveitar fi<) c9J.'go e
Serv,enteda Divis.ão de Viação; Saneamento e Limpeza Pu
blica da Diretoria de Obras -e Viação do Departa:mnto de

Engenharia, com os vencimentos de 3:600$000 .anuais, o ex

/

tranumerárió Pedro Simplicio Moreira Filho, I).a forma ,do
disposto na alínea I do Art. 14.° .do Decretó-Lei Federal n.O

!

I:

1713 de 28 de outubro de 193R:

I,

I

,I

Palácio da Prefeitura Múhicipal -de Curitiba, Capital

I

refaria de Qbras e Viação do Departamento de Engenharia,
. com os mesmos vencimentos de 7:200$000 anuais, o Sr. Jo
sé Olinto dos Santos, que tem, até esta data, 14 anos e 7 mê
ses de serviços prestados ao Municipio.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Haraná, em, 31 de dezembro de .1940 .

.

(a) Rozaldo G. de.Mello Leitão

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

'1

ATON.o2.68

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURlTIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', dê áêôtdo côm o' Decfêto-Lei
nP 23 de 16 dQ corrente, resolvenotnear o Sr: Adilson de
Oliveira Werneck, para exercer o cargo .de Servente daSeG
ção de Viação da: Diretoria de Obras e Viação do Departa
mento de Engenharia, com. os vencimentos .de 3:600$000
anuais, na forma dó disposto na alinea I do ,art. 14.0 do. De
creto-L'ei 'Federal n.o 1713 de 28 de outubro de 1939f.

. Palácio da Prefeitura Munic,ipaI de Curitiba, Capital

ATO N.O 270
Ü PREFEITO MUNICPAL DE CURITIBA, CAPI':(AL
DO .ESTADO DO PARANA', de açôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resolve conservar no cargo de 1.0
Feitor da Secção de Saneamento e Li:r:npza Pública, da Di..
retoriade Obras e VIação do Departamento de Engenharia,

com os mesmos venc;nento de 7:200$000 anuais, o Sr. Do

mingos Petrelli, que tem, até esta data, 2, anos, 11 mêses e
8 dias de serviços prestados ao Municipio.
Palácio da Prefeitura MUnIcipal de Curitiba, Capital
dó Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

.

(a) lRozaldo G. de Mello Leitão

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

(a) RozaÍ4,o G. de Melo eitã?
-

,

- .'1

ATO_N.O. 269

O PREFEITO MUNICIP,ALDE 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.°
Feitor da Secção. de Saneamento e Limpezá Pública ,da Di-

r

1

. ATO N.O 271

O PREfEITO MUNICIPAL DE CURITIBA-, CAPITAL
DO ESTADO DO PA,ANA, de acôrdo com o DecretoLei
n.O 23 de 16 do corrente, resolve aproveitar no cargo de 2.°

Feitor da SecçãQ, de SaI1-eameto e Limpesa Pública da Di

retoria de, Obras e Viaçãq, do Departamento de Engenharia,
com os mesmos vencimen,tos de 6:000$000 anuais, o Sr. Er

nt:Sto Tiradentes de Sousa, que exercia as funções de Auxi-

-

I

I

I

I

I

-214-

liar da mesma Secção,. e tm, 'até esta. data, 2 anos, 3 IIles
e 21 dias de serviços, dos qu.ais 13 anos e 14 dias fora111 P:r
tados 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.272

O PREFEITO MUNICIP:AL J;>;E CURITIBA, CAPITA
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo c.om o Decreto-Lel
n.o 23 de 16. do corrente, resolve conservar no cargo. de, Co
tinuo do Departamento de Fazenda, com os mesmos venCl

J.

.- 2is-

ATO N.o 274

O PREFEITO lVIUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-LeÍ

n.° 23 de 16 do corrente, resolve cop.servar no cargo de Sub
Contador da Divisão de Contabilidade do Departamento de
Fazenda, com os vencimentos de 9:600$000 anuais, o Sr.
Teodomiro Furtado, que exercia o mesmo cargo. percebendo'
7:200$000 anualmente, e tem, até est data, 2 anos, 9 mêses
e 20 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

mentos de 4:200$000 anuais, o Sr. José Scuissiatto, e.teID',
até esta data, 8 anos' de serviços prestádos ao Mumclplo.

Palácio da PrefeiturR- Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro. e 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

ATO N.O 273
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITA
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lel
n.o 23 de 16 do corrente, resôlve conservar no cargo de Con
tador da Divisão de ContabiliQ-ade..do Departaento de Fa

zenda, com os vencimentos de 12:000$000 anuaIS, o Sr Be-.

neClito da .Costa Coelho, que exercia o mesmo cargoAperce

bendo 10:800$000', e tem, té esta data, 9 anos, 1 mes e 28
dias de serViços prestàdos ao Municipio.

Palácio da Prefeitura M?niciJ)al de Curiiba, Capital
do Estado do Praná, em 31 de dezembro de 1940.

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

J

ATO N.o 275

,O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo 'com ô Decreto-Lei

n.O 23 de 16 do corrente, resolve Conservar no cargo de 4.0

Escriturário d Pivisão de Contabilidade do Departamento
de Fazenda, CO:ql os vencimentos de 5:400$000 anuais, o Sr.
José Matucheski 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 prestdos ao Municipio.

Palácio da Prefeitura Muniçipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão
ATO N.o 276

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO pO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei

,--....,.------....,.-.....--------------.,,-----
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n.o 23 de 16 do corrente, resolveéo'nservar no cargo de Che
fe de Secção da Secção de :B,eceita do Departamento de Fa
zenda, com os mesmos vencimentos d 9:600$000 anuais, 9
Sr. Evaldo Weigert que tem, até esta data, 9 aos, 11 mêses
e 3 dias de serviços prestados ao Municipio.

Palácio da Prfeitura Municipal de Curitiba, Capital

Departamento com os vencimentos de 4:200$000, tendo,
até esta data, 8 anos 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

dQEstado doParanli, -em 31 de dezembro de 1940.

(a). Rozaldo G. d,e Mello Leitão

•

ATO No 279

O PREFEITO MUNIÇIPAL D:E. CPRITIB.<\, ÇAPITA,L
pO STADO DO PARANA', de a,côrdo com o Decreo-Lei

ATO N.o 277'

O PREFEITO MuNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decretç>-Lei
n.o 23 de 16 do corrente,. resolve conservar no cargo de 2.°
Escriturário da Secção de Receita do Departamento deFa
enda com os vencimentos de 7:200$000 anuais, o Sr. João'

Correia de Souza Pinto, que tem, até esta ,data, 5 ànãs de

serviços prestados ao Muniçipio.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do 'Estado do Pa'raná,em 3t de _ dezembro de 1940.

n.o 23 de 16 q.o corrente, res6lve conservar no cargo de 4.°
Escriturário da Secção de Receita do Departamento de Fa

zenda, com os vencimentos de 5:400$000 anuais, o Sr. Raul
K.ormann, que exercia: o mesmo cargo percebendo
.
4:200$000 anualmente, e tem, até' esta data, 13 anos e 9
mêses de serviços prestados ao MuIiicipio .
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

(a)Roldo. G. de. MelJõ eitão

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão
,.

ÂTO NO 280
ATO N.O 278

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 antiguidade,
ao cargo de 3.° Escrituráro da Inspetoria de Rendas e Fis

calização do ,Departamento de Fazenda,com o vencimen

tos anuais de 6:0ÔO$000, o Sr. Euclides Vieira Alves, que ha
4 anos vem exercendo o cargo de 4.° Escriturário do mesmo
.,

O .PREFEITÓ MUNICIP1\4 DE ÇURI'fI3A, CAPI'rAL
DO ESTADO DO PARANA', de acÔrdo com o Decreto-Lei
n. ° 23 de 1(! do corrente, ,resolv conservarI.10 cargo de 4;.0

Escriturário da Secção de Receita do Departamento de 'Fa
zenda, com os vencimentos de 5:400$000 anuais, o Sr. José"
Tadeu Pietruzá., que exercia o mesmo carg() percebendo .,
4:200$000 anualmente, e tem, ate esta data, 4 anos, 9 mêses

e 16 dias de serviços prestados ao Municipio.

I
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,

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estàdo do Paraná, em 31 de dezemb.ro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

ATO N.O 281

L
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ATO N.o 283

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: Ary Borges

do Canto para exercer, com os vencimentos de 3:600$000

anuais, o cargo de Servente da Inspetoria de Rendas e Fis

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 In,spetoriade Rendas e Fisçalização d. De
partànitnto de Fazenda, côm os mesmos vncimntose. "

calização do Departamento de.Fazenda, fia fórma do, dis
posto na alinea I do ,art. 14.° do Decreto-Lei, Federal n.O ..
1713 de 28 de outubro de 1939.

data, 12 anos, 10' mes e 24 dias de serviço, do .9-.als 8

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

7 :200$000 anuais, o Sr. DurvalFrança, que tem, ate sta

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 3rdé-dezembro de 1940.

an,os, 2 mêses e 10 dias fo:taínprestados ao MumclplO.

Palácio da ,Prefeit\lra Municipal de Curitiba! Capital
do Estado do 'Paraná, em 31 de dezemhro de ;t,40.
(a) Rozaldo G de Mello, Leitão

ATO N.o 282

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 da Inspetoria de Rendas e Fiscalização do Departa
mento de Fazenda, com os mesmos vencimentos de .: ...
4:200$000 anuais, o Sr! Francisco LoP.es Vieira,tie -tem,

até esta data, 34 anos, 8 mêses e 29 dIas de ,servIços, ds

ATO N.O 284
O PREFEIl'O MUNICIPALDE CURITIBA, CAPITAL,
DO ESTAPO DO PARANA', de acôrdo çom. o' Decreto..Lei
n.O 23 de 16 do 'corrente, rêsolve aproveitar no cargo de Ser
vente da. Inspetoria de Rendas e Fiscalização do Departa
mento' de Fazenqa, com os vencimentos de 3:600$000 @ai
o extranumerário Dem,etrio Brandalize, na fórma do dis

posto na alinea r d.o 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 'dedezembro de 1940.
(a) Rozaldo, G. de Mello Leitão

quais 28 anos,8 mêses e 29 dias foram prestados ao MUnl-

cipio.

Palácio da Prefeitura Municipal de Çuritiba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de dezenibro de U)40.
(a) ozaldo G. de Mello Leitão

I

\

I'

ATO N.O 285

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA'? de acôtdo coro o Decreto-Lei,

--:... . 220 ...;;.
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n.O 23 de 16 do corrente, res.oÍve conservar no cargo de Fis

12:000$000 anuais, o Sr. Flàvio Ribeiro, que tem, até esta
data, 9 anos, 1 mês e 5 dias de serviços prestados ao Muni

çal Geral da Ipetoria de- Rendas e Fiscalização do Depar
tamento de Fazenda, cOm os mesmos vencimen,tos de , .•.

12:000$000 anuais, o Sr. Clodoàldo. Macedo Portugal, que
tem, até esta datfl, 1.9 anos e 2 dias, de .servi.ços 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
\



i

'i

'.

I

O pnEFEITO MUNICIPALDE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARAN:A', de acôrdo com o Decreto-Lei
n. o 23 de 16 do corrente, resolve conServar no cargo de Fis

'i

r

cal Geral da Inspetorla de Rendas e' Fiscalização dó'bepar

f

Palácio da Prefeitura JWunicipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná" em 31 de dezembro de 1940.
(a) Rozaldó G. de Mello Leitão

ATO' N.or 288

O PRÊFEITOMUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', de acôlIdo com o Decreto-Lei

..,

ATON.o 286

I I
r

('.

cipio.

tamento' de Fazenda, -com os' mesmos vencimentos de ...

12:000$000 anuais, o Sr. Alvaro LuizPicheth, que tem até
esta data, 30 anos, 11 mêses e ,22 días de serviços, dos quais

n.,o 23 de 16 do' cprrete,:res()lve cOn.serv.aro cargo de 1.0
FIscal da Inspetoria de Rendas e Fiscalização do Departa

mento de Fazenda, éom os mesmos vencimentos de .. , ...

9:600$000 anuais, o Sr. Miguel Babi, que tem, até esta data,

30 anos, 1 mês e 20 dias, de serv,:iços prestados ao Municipio.

Palcio_a Prefeitura Municipql de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de dezen;J,bro de 1940,
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

13 anos, 11 mêses, e 27 dias foram prestados ao Municipio.
,

r

,

I

'1

':i\

PaláCio ela Prefeitura Municipal de CUritib.a, 'Capital

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.
(a) Rozaldo q. de Mello Leitão

b PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL
,

-

DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei

0'.°23 de 16- do corrente, resolve. conserar no cargo de 1.0



DO ESTADO DG.PARANA',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

Fiscal da Inspetoria de Rendas e Fiscalização .do Departamento de Fazenda, cpm QS mesmos vencimentos de
.
9:600$000 anuais, o Sr. João Aguida, que tem, até esta data,
18 anos, 4 mêses e 8 dias de serViços prestados ,ao Municipio.
Palácio da Prefeitúra 'MuniCipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

tamento de Fazenda, com os 'mesmos vencimentos de ....

(a) Rozaldo 'G. de Mello Leitão

"i

ATO N.o.287

O PREFEITO MUNICIPAL-DE CURITIBA, CAPITAL

I"=--

ATO N.O 289

--"223-

ATO N.O 290

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, êAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei

I

I,

f

I

f

I'

n;b 23 de 16 .do. <:orrente,rsolve aproveitar no cargo de Me.,.
dIc Chfe a Iz:spetoria Sanitaria "da Inspetoria dê Rendas

e FlScalaça? do Departamento de Fazenda, com os venci.,.

n. ° 23 de 16 do corrente, resolve aproveitar o motorista ex

mentos anuais de' 10:8PO$000, o Dr. Adalberto Scherer So'"

de 5:040$000 anuis, 'ocárgo de Motorista da Inspetoria de
Rendas e Fiscalização do De1>artamento de Fenda, na fór

ma Insetoria .percebendo

tranumerárIo José éruz pàra exercer, com os 'vencimentos

brinho, que exercia as funções de Inspetor' Médico da mes
9:600$000

anualmente, e que

tem, ate esta data, 2 anos, 11 mêses e 16 dias de serviços

ma do disposto na alinea I do art. 14.° do Decreto-Lei Fede
raln.o 1713, de 28 de oút'"ubro de 1939. ,

prestados ao Municipio.

Palácio da. Prefeittlrà MuniCipal de "CuritQa" Capital
do Estado do Paraná, em. 31 de dezembro de 1940.

do Estado do Paraná, m 31 de-dezembro de. 1940'.

Palácio 'clã PreEeitura MunÍcipal de Curitiba Capital
.

(a) Rozaldo g. de Mello Leitão

(a )zaldó G. de Mello Leitão

ATO No 291

Q PRÊFITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DOPARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resolve aproveitar o motorista ex
tranumerário Davino Teixeira de Faria: 'para exercer o car

go de Motorista da Inspetoria <:le Rendas e Fiscalização do
Departamento de Fazenda, com os vencimentos de
.
5:040$000 anuais, na fórma do disposto naalinea I do art.
14,° do Decreto-Lei F'edera 1)..0 1713 de 28 de outubro de
1939.

Palácio da 'PI:ef,eitura Municipal de Curitiba, Capital
q,o Estado. do Paraná, em 31 de- dezembro de 1940.

ATO N.Q 293

.. O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
fi.o 23, de 16 do corrente, resolve aproveitar no cargo de Me
dic Veterinario da Inspetoria Sanitária da Inspetoria de
Rénds e Fiscaliz.ação. do Departamento de Fazerrda com os
,

mesmos vencimentos de 9:600$000

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

(a) Rozaldo G. d Mello Leitão

ÂTO N.o 292

ATO N.O 294

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAl,

,

.Carlos de Araujo Moritz, que exercia a mesma função no
Mataouro Mun.icipªl, e tem, até esta "data., 5 anos, 10 mêses
e 7 dIaS de servIços prestados ao Municipio ..

'( ao) Rozaldo G. de Melló Leitão

. DO ESTADO DOPARANA', de acôrdo côm o Decreto-Lei

.

'anuais; o nr. Antonio

O PREFEITO MUNICIPAL.DE "CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, de ac;ôrdo 'com o Decreto-Lei

I
I

J

-'224 -
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n. o 23 de 16 do. corrente, resolve aproveitar no cargo de :Me

petoria Sanitária da In
t . d
D.
spe Orla e Rendas e Fiscali:iáç- d
epartamento de Fazend
..
ao o

dico Veterinario da! Inspetoriá Sanitária da nspetºria ele
!


3:600$000

Rendas e FiscaliZação .do Departamento d'e Fazenda, com os
I

f'

d' COm os venCImentos anuais de

Decreto-Lin;eJ:;:fng tosdto2n8adalinea Ibdo. art. 14.0 do

mesmos vencimentos de 9':600$000 anuais, o Dl'. Leoni.das
Vicente de Castro, que' exercia. a mesma funçãor no Mata
douro Municipal, e tem, àte esta data, 4 anos e 11 mses de

P I"

d

.

.

e.

e outu 1'0 de 1939

.

d E a aclO a PrefeItura Municipal de Curitiba C 't I
o stado do Paraná, em 31 de dezebro de 1940'. apI a

serViços prestadoS 'ao Municipio.

Palácio da Prefeitura Municipál dê Curhiba, Capital

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

do Estado dó Pãtanâ, em 31 dê dezembro de 1940.

(a) Rozaldo G. de MeIloLêitão
,

,

ATO N.o 297



DO" SiEtg:uNICIDE" CURITIBA, CAPITAL

-

ATO N.O 295

n;ó 23 de 16 d

O PREFEITO MUNICipAL riÊ CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DQ'PARANA', de acôrdo' com o-Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do.corrente; resolve aproveitaI' no cargo de Ve
terinario Auxiliar da Instoria Sanitária da Inspetoria de

Rendas e Fiscalização ,do Departamento de F.azenda, com os

E

..

,.

ARANA, de acordo com o. Decreto-Lei

o corrente, resolve aproveitar no car o d

SCrlturarlO ,da Agência Distrital d . T

vencilllentoS' de 5:400$000 anu'

' g

4o

e.

e Samandare, cm os

Lara, que exerciá fun ões de ;'IS,.  r. Hermep.egIldo de

percebendo 4:200$000 Çanualm xihar da mesma Agência

mesmos vencimentos de 8:400$000 'anu.ais" o pro .João Car

ta, 2 anos de serviços prestado :ri;:" até esta da-

viços prestados ao Municipio.

do EstaIâ ; Preeltura Municipal de Curitiba, Capital

los de SQUZa Castro, que tem, 'até esta data, 4 @os de ser

PaI"

d

o

Paláció' da Prefeitura Municipal de Curitiba, êapital

.

arana, em 31 de dezembro de 1940.

- (a) Rozaldo G. de ello Leitão

do Estado do Parana, em 31 de-.dezembro de 1940.

(á) RózaIao G. de Mello Leitão

---

.

ATO N.O 298'

ATO _N.. 296

O PREFEITO.ICIPAL DE CURITIBA" CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', deacôrdo com o Decreto-Lei
nP23" de 16' do co'rrente, resolve aproveitar: o ex:tranumerá
::rio TheofiloLuiz dos Santos no cargo de Servente da Ins-

';:Ji.t-'',;,n

':" J. ",,;"'tií!J

o'SE;:;AJ'eDE"CURITIBA, CAPITAL

n.O 23 d 16 d

E

.

:.

'

acomo com o Decreto-Lei

ocoqente, resolve aproveitar no cal'

.scrIturarIQ da Agência Distrital de Colomb

d 4o

go e .

C11llentos de 5:4. 00$000
.
S
'.' .0, com os veno •
••
. anuaIs, o. r. Antorno Pup .
exerCIa as funções de Auxiliar dA.
pI, que
a mesma AgenCIa perceben-
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do 4:200$000 anualmente, e tem, até esta data, 2' anos de
serviços prestados ao Municipio.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Càpital

do Estado do Paraná, em 31 de çlezembro de 1940.

(a) Roaldo G. de Mello .Leitão

ATO N.O 299

O PREFEITO MUN1CIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', .de acôrdo com o Decreto...Lei

n.o 23 e 16 do corrente" resolve conservar o cargo de Ser

vente da Agência Distrital de Colombo, com os vencimentos

de 3:600$000' anuaiS, o iSr. Domingos Laarotto, que exerCia

as mesmas 'funções percebend.o 2:160$000, e tem, até està.
data, 2 anos de serviços prestados ao MuniCipió.

1\TO'N:O 301
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
11'° 23 de ,16 do corrente, resolve conservar no cargo de

Guarda Linhas da Secção de Fiscalização de Contratos e
âe Con.essões da I>iretoria de Obras e Viação, com os ven
cimentos a1Uais de3:600$00Ó, o Sr. Albano Casagrande,
qUe ercia o mesmo cargo percebendo 3:360$000 anual
mente, e. tem, até esta data, 7 anos, 1 mês e 27 dias de ser

viços, dos qu,ais 6 anos e 3 dias foram prestados ao Munii

pio.

Palâcio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Pa.raná, em 31 de dezembro de 1940.

(a) Rozaldo Ó. d Mello Leitão

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capit

do Estado do Paraná, em 31 de. dezembro de. 1940.

(a) ,RozaldoG. de.MeJIo ,Leitão

ATO N.O 302

ATO N.O 300

.
O PREEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO STAl;>O DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei

O PRFErTO MúNICIPAL 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 Randol£o Siqueira para exerc,er, com os vencimentoS de
3:600$000 anuais, o cargo de Servente da Agência Distrital

de Tamandaré, na fórmà do disposto na aiinea I' do. ân. 14.0
âo Decreto.Lei Federal n.o '1713 de 28 de outubro de 1939.
Palácio da PiefeituraMu;niçpal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.'
.

.

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

n.023 de 16. .do cprrente, resolve conservar' no cargo de

Guarda Linhas da Secção' de Fiscalização de Contratos e de

Concessões da Diretoria de Obras e Viaçao, com os venci

ments anuais de 3:600$000, o Sr. Domingos Barberi, ,que
exerCIa o mesmo cargo percebendo 3:360$000 anualmente,

e que tem, até està dáta, 4 anos, 2 meses e 4 dias de servi
ços 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'303

n. o 23' de' 16 d

O PREFEITO MUNICIPAL DE-CURITIBA, CAPITAL

mentos, de 4:200$000
. Ipal, com. os mesmos venci-:
va, que tem -até esta :r:Isioo Sr. Avehn Pereira da Sil
serviços 'pretados' ào Municipi:os, 1,1 meses e 28, dias de

no ESTAI?O DO PARANA' de acôrdo com oDcreto..Lei

I

n.o 23 de 16 do corrente" ,resolve aproveitar no cargo de

Guarda Linhas da". Secção de Fiscalizaçao de Contratos. e

Concessões da Diretoria de Obras e Viaçã, om os venci
mentos de 3:600$000 anuais, ,o. Sr. Delbos Zola Leodoro da
Silva, que exercia o -cargo de Servente do Departamento qe
Fazenda percebendo 3:360$000 anualmente, e que tem, at
esta data, 4 anos de serviçospresados ao Mm,cjpio.

Palácio d

,

f.... . .

arana, em 31 .de ,dezembro de 1940.

,

(a) Rozaldo.:G; de ello Leitão
.

ATO N.o 06

nO :;STdADI60dI>.O PAANA', de aéôrdo com o Decreto-Lei
.'

O PREFEITO MUNICIP1\r.; DE CURITIBA;, CAPITAL

DO ESTADO DO :PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resólve nomear o Sr. Reynaldo Pe
droso para .exercer" com os vencimentos de 3:600$000 anuais

o. cargo déServerite da.Secção d icâlizaçã'J:ie. Contratos

e de Concessões da Diretoria de Obras e Viação,' na forma
do disposto' na alfuea I do art: 14.0 do' Decreto-Léi Federal

.

e. o 'corrente

,(

o

arana, em 31 de dezembro de 1940.

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão
.

do ,Estado doPáí:'aná, em 31 dé dezembro de 1940.

DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo' cóm o Decreto-Lei

-----..

1\1'0 N.o 307

,

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

_ la$ , e ervIços

do E;i  reteHuta l\([unicipal de Curitiba, Capital

...

ATO Nó 305

.

tem, até est data, .11 ano;" 4 r:êsa g: eusdVidal, Ué'

prestados,.o ,Município.,

.-

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão'"

resolv"

Guardião' d.o 'Ce"m'. 't' '. M' "
e conservar no cargo de
I erlO
umcIpal com o
.
.
mentos de 4:200$000 anuai
S .' _
s mesmos' venCI-

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
-".'

'.. .

re,eItura Municipal de Curitiba, Capital

DO'O}lREFETÔ MUNICIPA:L DE CURITIBA CAPITAL

ATO N.O 304

n.O 1'113 de 28 de óufubtode 1939.

P

do Estado do;

Palácio da PrefeItura Municipal de Curitiba, Capital
do ,Estado do Paraná, em. 31 de dezembro de 1940.

(a) RozaI(Io G. de Mello Leitão

..'

Guardião do C;:tu:?lve conservar no cargo de

DO:2SEbTg:lNICIAL DE CURITIBA, CAPITAL

nO
23 ,d e-16' d o corrente
. ANA,..de
acôrdo
com -o Decreto-Lei
.
resol
. .
.
Escriturário do Depósit. de I:;r:pov:Itadr no cargo de 4.°

de F

M

.

d"

..

mqVelS

oDepartamento

azen ,8, .com os vencImentos de' 5'400$000'

.

S

anoel Octacilio da Silva, ,que percbia 5:040$o:s'eOte::;'
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do. tdo do Paraná, e 31 de dezembro de 1940.

até esta data 11 anos e 5 mêses de serViços prestados ao
,

.

Municipio.

(a) Rozaldo' G. de Mello Leitão

Pa.1ácio da Prefeitura Mup.icipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 190.
(a) Rozaldo G. d Mello Leitão

ATO'N.O 310

,

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 extra-numerá

ATO N.O 308

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

rió Joaquim de Barros Para exercer, com os vencimentos de

n.023 de 16 do corr'ente, resolve conservar no cargo de Ad
ministrador dó Ma.tadouro: .Municj.pal do Departamento de
Fnda. com os mesmos vencimeptos de 12:000$000
auais;  Sr..Carlos Weigert Filho, q:U tem, até esta d'at,

nicipal do Departamento 'de Fazena, na fôrma do disposto
na alínea I do art. 14.° do Decreto-Lei Federal n.O 1713 de
28 de outubro de 1939.

3:600$000 anuaIS, '0 cargo de Servente do Matadouro Mu

DO ESTADO DO PARANA', de a_çôroo com o Decreto..Lei

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

29 anos, 9 mêses _ e 19 dias de serviços prestados. ao l'4Vrp-.

do Estado dó P;lraná, em 31 de dezembro de 1940.

(a) RQzaldo. G. de Mello .Leitão

cipio.

Palácio da Prefeitura Muniêipàl de Curitiba, -Capitâl

do Estado do Paraná,m 31 de dezembro de 1940.

ATO N.o311

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

OPREFEI'J'Q 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.°
Escriturário da .Merição de Pêsos e Medidas do Departamento de Fazenda, com os mesmos vencimentos de
.

ATO N.-309

-O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITffiA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôroo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16.do corrente" resolve aproveitar no cargo de 4.°
Escriturário do l\1atadoUro Municipal, com QS vencÍIhentos

8:400$000, o Sr-. Waldemir Costa Lima, que tem, até esta
data, 12 anos, 11 mêses e 28 dias de serviços prestados ao
Municipio.

de 5:400$000 an:uais, o Sr. José .Nascimento -Roseira, -que.
exercia o cargo de Auxiliar da Inspetoria Sanitária perce.,

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
dO,Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

bendo 3:000$000 aílUalmente,e tem, até esta data, 2 anos

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

de serviços prestados ao Município.

I
I

.1
I

j

j
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ATO N.O 31,2

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdocom o. Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resolve aproveitar no cargo de 2.°

Escriturário da Aferição de Pêsos e Medidas do Departamento de Fazenda, com os mesmos vencimentos de

.

'7:200$000 anuais, o Sr. JJI1io Richter Filho, qqe tem, até
esta data, 13 anos, 4 mêses e 1 dia de servi.ço,s prestados ao
Municipio.

n.° 23 de 16 do corrente, resolve aproveitar no cargo de
Ajudante do Administrador dos Cemitérios, di:> Departamento de Fazenda, com os mesmos vencimentos de
.

5:400$000 anuais, o. 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 de 1940.
,

Palácio da Prefeitura Mu,n.tcipal de Curitiba,Capital

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940 ó

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

'

(a) Rozaldo.. G. de Mello Leitão
ATO N.o 315
ATO N.O 313

O PREFEÍTO MúI'{ICIPAL DE CURITIBA, C:APITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acórdo com o Decreto-Lei
n. ° 23 de 16 do corrente, resolve aproveitar no cargo de Ad

ministrador dos Cemitérios, do -Departamento de Fazenda,

com os mesmos vencimentos de 7:200$000, o Sr. Frederico

de serviços,. dos quais 4 anos, 10 mêses e 19 dias forampres

de serviços prestados a6 Municipio.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de aezembro de 1940 .

Palácio da Prefeitura Municipql de Curitib'a, Capital

do Estado do Paraná, em, 3 de dezembro de 1940:
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

ATO N.o 314

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', d"e acõrdo com o Decreto-Lei

L

n.O 23 de 16 do corrente, resolve conservar no cargo de
Guarda Sanitário da Inspetoria Sanitária da Inspetoria de
Rendas do Departamento de Fazenda, com os mesmos ven
cimentos de 4:200$000 anuais, o Sr. Theophilo de -Oliveira
Camargo, que tem, até esta data,-12 anos, 7 mêses e 27 dias

Weissque exercia a 'função de Admip.ist.rad,or do Cemitério
Municipal, e tem, até esta data, 1,4 anos, 4, :mêses e28 dias

I

O PREFEITO MUNICIPAL DE. CURITIBA CAPITAL

DO E;STADO DO PAnANA', de acôrdo com o Decreto-Lei

tados ao Municipio.

..

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

ATO:N.O 316

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', :de acôrdo com. ô Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente,. resolve conservar no cargo de
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Guarda Sanitário, da, 4lspetoria Sanitária da Inspetoria de

Rendas e Fiscalização do Departamento de Fazenda, com os
mesmos vencimentos de 4:2,00$000. anuais; o Sr. João Fur
quim de Siqueira, qu tem, até esta data, 14 anos, 1 mês e,

24 dias' de erviços, dos quais 4: anos, 10 mêses e 24 dias fo-,

ram prestados ao Municipio:

.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

os mesmos vencimentos de 4:200$000 anuais, o Sr. Bonifa
cio Furquiín de Siqueira, que. te, até esta data, 22 anos,
8 mêses e 5 dias de serviços, dos ql,lis 5 anos, 11 mêses e

5 dias foram prestados ao Municipio.
Palácio da Prefeitura Müiiicipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

(a ) Rozaldo G. d Mello Lejtão

do Estado dó Paraná, em 31 de dezembro ,de 1940 .
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

ATO N.O 319
ATO N.O 317

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.
Guarda Sanitário da Inspetoria Sanitária da Inspetoria de.
Rendas e fiscalização do Departamento de Faze:nda, com os

mesmos' vencimentos de 4:200$000 anuais, o Sr. Eduardo
Machado, que tem, até esta data, 4 anos, 10 mêses. e 19 dias
de serviços prestados ao 'MuniCípio.

Palácio da PrefeíturaMunicipal ae Curitiba, CapÍ.tal

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

.

O PREFEITO MUNICÍPAL D CURI'rIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei

:r:.o 23 de 16 do corrente, resolv aproeitar no cargo de 3.0

Escriturário do Â1moxarifado Geral, com os vencimeI!tos
de 6:000$000 anuais, o Sr. Olio

'Weigert, que exercia, o

mesmo cargo no Matadouro Municipal percebendo

.

5:040$000, e tem, até esta data, 9 anos, 11 mêses e 3 dias
de serviços prestados ao M1IfiiClpio.
Palácio dá Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

'(a) Rôzaldo G. de Mello Litão.
ATO N.O 320
ATO N..318

o. PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO.PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.9 23 de 16 do corrente, resolve conservar no cargo de
Guarda Sanitário da Inspetoria Sanitária da Inspetoria dê
Rendas e Fiscalaçãº do Departamento de ¥azenda, com

O PREFEITO .MUNICIPAL. DE CURITIBA, CAPIT.AL
DO ESTO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do cortente, resolve conservar no cargo de Con

tínuo do Almoxarifado Geral, com os mesmos vencÍmentos
de 4:200$000 anuais, o Sr. Ney Von Meien, que tem, até es
ta data, 4 anos de serviços prestados ao Municjpio.
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
çlo Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

(a) Rozaldo G. de MelÍo Leitão

ATO N.O 321

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. Jacy Rodri
gues Gomes para ,exercer, com bsvencimentos de 3:600$000
anuais, o cargo de Servente do Almoxarifado Geral, na fór
ma do disposto na alinea I do art. 14.0 do Decretp-Lei Fe
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ATO N.O 323

O PREFEITO MUNíCIP]\L DE CURIrIBA, CAPITAL
DO E;STADO DO PÂRANA;, d acôrdo com o Decreto-Lei

n.o 23 de 16 do corrente, resolve aproveitar no cargo de
Guarda Linb-as da Secção de Fiscalização de Contratos e de
Concessões da Diretoria de Obras e Viação, com os venci
mentos de 3:600$000 anuais, o extranumerário Ursulino
ROSá, na £órma do disposto na- alinea I do art. 14.0 do De
creto-Lei FecÍeral n.o 1713 de 28 de óutubro 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

deral n.O 1713 de 28 de outubro de 1939.

Palácio da Prefeitura Municipal de. Curitiba; Cpitl
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. dé Mello Leitão

ATO N.o 322'
O PREFEITO MUNICIPAL ,DE CUIUTIB,A, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, rsol.ve aproveitar no cargo de

Chefe de Secção da Secção de Fiscalização de Contratos e
Concessões da Diretoria de Qbrqs e Viação, com os mesmos

vencimentos de 9:600$000 anuais, o Sr. Bernardo Correia,
que tem, até esta data, 17 anos, 8 mêses e 3 dias de serviços

ATO N.o 324

O PREFEITOMUNICIPAL DE' CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DOPARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
. n.o 23 de 16 do corrente, resolve aproveitar no cargo de En
carregado do peposito da Diretbria de Obras e Viação, com
os mesmos vncimentos de 7:200$000 anuais, o Sr. Felieia

no de Oliveira que exercia as funções de 1.0 Feitor da Lim

peza Pública, ,e tem até esta data, 3 ános, 8 mêses e 11 dias
de serviços prestados ao Municipio.
. Palácio da' Ilre£eitura Municipal de Cllritiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. d Mello Leitão

dos quais 6 anos e 3 dias foram prestados ao Municipio.

PaláciocÍa Prefeitura Mtinici'péilde Curitiba, Capital
do Estado do Parailâ, em 31 de dezembro de 1940.
(a) :RQzaldo 'G. .de M;ellõ Leitão

ATO N.o 325

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei

I'

I

..
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caçõeS, Cadastre:> 'e Patrimônio, com os vencimentos de

n.O 23 de 16 do corrente, resolvéáproveitar no cargo de 1.0
Amanuense da Secção, ,da Receita do Departamento de Fa

5:400$000' anuais, o Sr. Daniel Luiz, qúeexercia o mesmo

zabeth Pereira Cordeiro, que exercia às funções de .Prati

4:200$000 anualmente, e tem, até esta data, 4 anos, 2 mê

zenda, com. os vencimentos dé 4:800$000 aIiuais,a, Sra. Eli

cargo no Departamento de Fazenda, onde percebia

cante no mesmo Departamento, onde percebia 3:900$000) .ê
tem, até esta data, 2 an.os deserviços.prestados, ao Munici

ses e 15 dias de serviços prestados ao Municipio.

pio.

do Estado do Paraná, em 31. de.dezembro de 1940.

Pqlácio da prefeitUJ;a Múnicipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná" em, 31 de dezembro de 1940.

.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

ATO N.O 328
ATO_N.O.. 326

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 1.0

A,manuense da Secção de Receita do Departamento de Fa

zelJ..da, com os vencimentos de 4:8ÔO$OOO anuais, o Sr. Aldo
Frnandes, que exercia ,as funções de Auxiliar no' mesmo
Depar4lmento, onde .percebia 3:ÚOO$000 anualmente, e tem,
até e.sta da,ta, 2 'anos- de serviços pr.estados ao Municipio.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940. -

O PREFEITO MUNICIPAL DÉ CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO ARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.° 23 de 16 'do corrente, resolve. aproveitar o extranumerá
fio Hortencio 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 Edificações, Cadastro e
Patrimônio, na fórnia do disposto na alinea Ido art. 14.° do
Decreto-Lei- FederaIn,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.
r

-

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

(a) Rozildo G. de Mello Leitão
ATO N.O 329
ATO.N.O.327
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARP,..NA\de côrdo com o Decreto-Lei

n.o 23 de 16 do cQrrente, reQlve aproveitaJ;,' P-pca.rgode 4.0
Escriturário da Diysão,de CadastrodaPire1ioi'ia d,e Edifi-

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
Mecânico da Diretoria de Obras e Viação, com os mesmos

vencimeptos de 7 :200$000 anuais, () ,Sr., Ai:tt<mio Pontaro-

....
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la, que tem, até esta data, 28 anos' e 4 mêses de serviços
prestados ao Municipio.

,
Palácio da Prefeitura Múnicipal de Curitiba, Capital
- do Estaçlo dp Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Parailá, em 31 de dezembro de 1940.

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

(a) Rozald,o Q d Mello Leitão

ATON.O 332

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdocom o Decreto-Lei
n.° 23 de 16 do corrente, resolve -aproveitar o 'extranumerá
rio Antonio "Garcia para exercer, com os vencimentos de
3:600$000 anuais, o cargo de Servente do Depósito da Di
retoria de Obras e Viação, na fórma do disposto na alínea I
do art. 14.° do Decreto-Lei Federal n.O 1713 de 28 de ou

ATO N.O 330
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA'; aé acôrdó com o Decreto-Lei
!l.o 23 de 16 do corrente, resolve aproveitar o extranumerá

rio Antonio Coelho dos Santos para exercer, com os venci
mentos de 3:600$000 anúais, o cargo .de Servente da Secção
TecnIca da Diretoria de Edi£icações, Cadastro e Patrimônio,
:n.a.fórma do disposto na alínea I do art. 14.9 do Decreto-Lei
Federal n.á 1713 de 28. de outubro de 1939.

tubro 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 Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, eIIl 31 de dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

ATO N.O 333

ATON.O 331

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
no ESTADO DO PARANA', de acôl"do com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente; resolVê aproveitar no cargo dé 2.0
Escriturário da Diretoria de Edi£icações, Cadastro e Patri
mônio, com os mesmos vencimentos de 7 :200$000 anuais,
o r. João L?iola Pires? que- tem, até esta data, 9 anos, 5

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.02g de 16 do corrente, resolve conservar no cargo de 2.0
Mecânico da Diretori de Obras e Viação, com os mesmos

meSes e 19, dIas de servIços, dos quais 8 anos, 2 mêses e 10
dias foram prestados ao Municipio.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba,Capital
do taao! do I?araná1 em 31 de dezembro de 1940.

vencimentos de 5:040$00Ó anuais, o Sr. José Dumas, que
tem, até esta data, 3 anos, 8 mêses e 27 dias de serviços pres
tados ao Municipio.

.( a) Rozaldo G. de Mello Leitão

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 vencimentos de 4:200$000 anuais, o Sr. Ri

cardo Bigatto, que tem, até esta data,. 27 anos e 11 mêSes de

serviços prestados aQ Municipio.

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 dsposto na alinea I do' art. 14.° do
Decreto-Lei Federal n.o 1713 de 28 de outubro de 1939.

Palácio da PrêfeituraMunicipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

"

(a) RozaJdo G. de Mello Leitão

Palácio da prefeitura .Municipal ae Curitiba, Capital

do Estado d,o Paraná, em 31 de dezembro de 1940.,

ATON.0337

(a) Rozàldo G. de MellôLeitão

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
ATO N.O 335
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURI'r.IBA, CAPrrAL
DO ESTADO DO PAEANA', de acprdq com, o Decreto-Lei

n.O 23 de 16 do corrente, resolve conservar no cargo de 2.°
Escriturário.da Divisão de Edificações, Cadastro e Patrimô

nio, com os mesmos vencimento ge 7 :OO$OOO anuais, o Sr.
Cid Marcondes de Albuquerque, que tem, até esta data,' 5
anos 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 .336
O PRFErrO'MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PAR,ANA', de acôrdo corri o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do correp.te, resolve .aproveitar o motorista ex-

n.O 23 de 16 do corrente, resolvec.onservar..no cargo de .1.0
Escriturário da Divisão de Cadastro da Diretoria de Edifi

cações, Càdastro e Patrimônio, com os mesmos vencimentos

de 8:400$000 anuais o Sr. Antonio Cunha Braz, que tem,

,até esta data, 12 anos e 1 mês de serviços prestados ao Mu
nicipio.

Palácio da Prefeitura Muniçipl cl.-e Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. dê 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, resolve conservar nocatgo de 2.°

.Escriturário da Divisão de Cadastro da Diretoria de Edifi
cações, Cadastro e Patrimônio, com os meSmos venéimentos

de 7:200$000 an,uais, o Sr. Alberico 'Camargo Ribas,

que
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tem, até esta data, 5 anos, 8 mêses e 7 dias'"de serviços pres
tados ao Municipio.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capftal
o Estado do Paraná, em 31 de dzembro de 1940.

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 Leitã9

ATO N".o 339

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 1.0
Amanuense da Divisão de Cadastro da Diretoria del"Edifi
cações, Cadastro e Patrimônio, com. os vencimentos de ...
4:800$000 anuais, o Sr. Newton Guimarães Sotomaior, que
exercia o cargo de Praticante da mesma Diretoria perceben..
do 3:600$000, e tem, até esta data, 6 mêses-e 6 dias de"ser
viços prestados ao Municipio.

Palácio da Prefeitura Mtihicipai de Curitiba,._ êapital

ÁTO N.o 341
O PREFEITO MuNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL

DO ESTADO DOPARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.O 23 de 16 do c<?rrentê, resolve aproveita'r o motorista ex

tranumerário João Bralidalize para exercer, com os venci

mentos de 5:040$000 anuais, o cargo de Motorista da Divi
são de Cadastro da Diretoria de Edificações, Cadastro e' Pa
trimônio, lia [órma d-o disposto na alínea I do art. 14.° do

Decreto-Lei FederÇlI n.° 1713 de 28 de outubro de 1939.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31-de oezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

(a) Rozaldo -G. d Mllo eitão

ATO N.O 342
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL
DO ES'rADO DO. PAR,ANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resolve aproveitar no cargo de
Guardio. do C,emitério- Mu,nicipal, com os vencimentos de
4:200$000 a:p.uais, o extranuerário Francisco Leoncio dos
Santos, nél fórrpa do disposto na alínea I do art. .14.° do De
.

ATO N..9 340
O PREFEITO MUNICIPAL DÉ CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARÁNA', de acôrdo com o Decreto-Lei

n.o 23 de 16 do ,corrente, resolve noniear o-Sr. ,Edgard An
tunes da Silva -para ex;ercer, com os venCimentos -de .....

3:600$000 anuais, O' cargo de 'Servente da Divisão de, Cadàs
tro da Diretoria dOe Edificações, Cadastro e 'Patrimônio', na
fórma do disposto na alinea I do art. 14.Q do Decreto-Lei
Federal n.o 1713 de 28 de outubro de 1939. ..

.

,

creto-Lei Federal n.O 1713 de 28 de outubro de 1939.

Pálácio dé;l. prefeitura M1.Jnicipal de Curitiba, Capital
do Estado dó Paraná;, em 31 de dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de.Mello Leitão
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A,TON.O 34;J

O PREFEITO MUNlCIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', de acôrdocom o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resolve promover, por antiguida

de, ao cargo de Chefe de Secção' (Bacharél em Direit?) da
Divida Ativá do Departamento Juridico, com os venCImen

tos anuais de 9:600$000, <> Bacharél Odilon Viana de Arau
jo, que ,exercia o cargo de 1.0 Escriturário da Diretoria de

Edificações e Cultura percebendo 8:40P$000 anualmente,e.
tem, até esta data, 13 anos, 3 mêses e 28 dias de serviços
prestados ao Municipio, e que ha 5 anos vinha ex:r;cendo. o
aludido cargo de 1.° Escritur,ário.
. Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, ,em 31 de 'dezembro de 1940.
(a) . Rozldo G. de Mello Leitão
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ATO N.O 345

O PREFEITO l\ÍIUl'UtIPAt DE CURITIBA, CAPItAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrent, resolve aproveitar :J10 cargo de 1.0
Escriturário da Secção de Fiscalização de Contratos e de
Concessões da Diretoria de Obras e Viação, com os mesmos

vencimentós"de 8:40'0$000 anuais, o Sr. José Paladino, que
tem, até esta .dita, 12 anos, 8 mêses e 11 dias de serviços,
dos quais 6 anos foram p:restados ao Municipio.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do 'Estado do Paraná, em 31 de 'dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de ello Leitão
ATO N.O 346

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
:00 ESTADO DOPARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei

ATO N.O 344

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CITAL
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 Dirétoria de Obras e Viação perce

bendo 12:000$000 anualmente, pata exercer -o cargo de En-'
gemheiro Ajudante da Divisãó de Viação, 'Saneamento e
Limpeza Publica da r:eferida 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.

Palácio da Prefeitura 'Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro, de 1940.
(a) RozaIao G. de Mello Leitão

L

n.o 23 de 16 do corrente, résolve promover por antiguidade
ao cargo de Fiscal de 1.aClàsse da Secção de :F'iscalização

de' Contrátos e de Concessões da Diretoria de Obras e Via
ção, com os vencimentos de 6:600$000' anuais, o Fiscal Raul
Costa, que .ha 6 a,nos vem exercendo o aludido cargo de Fis
cal com os vencimenos de 5:040$000. anuais, e que tem, até
esta data, 10 ano, 4 mêses e 13 dias de serviços, dos quais
6 anos foram prestados ao MuniCipio.

Paláéio 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 347

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
00 ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei

\

"
I

I

-----511

-_.
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n.o 23 de 16 do correntê, resolve aproveitar o extranumera
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. i4. do Decre
to-Lei Federal .o 1713 de 28 de outubro de 1939.
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çãi:> de Saneamento -e Limpeza Pública da Diretoria de
Obras e Viação,ná fórma d'o disposto na alinea I do art. 14.0
do Decreto-Lei Federal n.O 1713 de 28 de outubro de 1939.
Palácio da Preeitura Municipal e Curitiba, Capital
do Estad'o do Paraná, em 31 de -dezembro- de 1940.
'
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

Palácio' d Prefeitura Municipal de 'Curitiba, CapitaÍ
do Estado do ParaIlá, em 31 d"e dezmbro de. 1940.

(a) Rozaldo G. de Mello Leitãó

ATO 'N.o 350

O PREFEITO MUNICIPAL-DE CURITIBA, CAPITAL

ATO N.O 348

O PREFEITO MUNICIPAL'DE CURIIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARÀNA' de acôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16' dó corrente, ;resplveaproveitar o extranume

rário Emerso Tiradentes de Sousa para xercer; ,com os'

venéiinentos de" 3:000$000 anuais, o. cargo de Apontador d
Secção de Saneamento e LitnpePúbl!ca da Diretoria de
Obras e Viação na fórma do dispºsto na alínea I do art.l,4.0
do Decrto-Lei Federal n.o 1713 de 28 de outuQro. de 1939.

DO ESTADO DO PARANA';de acôrdo com o Decreto-Lei

n.o 23 de 16 do c()rrente, resolve aproveitar o extranumerá
rio OtilioWérheck de Capistrano para exercer, com os ven
cimentos de 3:000$000 anuais, o cargo de Apontador da Sec
ção de Saneamento e Limpeza Pública da Diretoria de

Obrs e Viação, na fórma do disposto na alinea I do art. 14
do DecretO-:Lei Federal n.õ 1713 de 28 de outubro de 1939.
Palácio da Prefeitura. Municipal de .Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.
(ã) Rozaldo G. de Mello Leitão

Palácio da Prefeitura MUI1icipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paranâ, em 31 de dezembro de 1940.

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

ATO N.o 351

O PREFEITO ,MUNICIPAL DE CURITIBA'CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de. acôrdo com o Decreto-Lei
'

ÀTO N.o 349
O PREFEITO MUNICipAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n. ° 23 de 16 do corrente, resolve aproveitar o extranumerá

rio Feliciano de Oliveitá Filho para exercer, com os venci
mentos de 3:000$000 anuais, o cargoae Apontador da 'Sec-

.

.

'.

,

n.o 23 de 16 do corrente, resolve promover por antiguída
de, de acôrdo com o art. 46 e g Unico do art. 52 do De

creto-Lei Federal n.o 1713 de 28 de outubro de 1939 o Sr
Angelo Scuissiatto, que exerceu às funções de Administrador do Deposito de Inflamaveis, duralJ.te 3 anos, 7 mêses e
26 dias, e Q de 1.0 Escriturário do Departamento de Fªzen.

.

,

.

-251-

- 250-

da ha 7 meses, ,'ambOs. com' os

vêncimentos de 8:OO$000

anuais, para exercer uéargo de Chefe 'dé Secção da Divisão
de Cadastro da Diretoria: de Edificações, Cadastro e Patri

n. 23 de 16 do corrente, résol\re aproveitar-o' motorista extra
numerário Agnelo Baptista para exercer, com os vencimen

mônio, com os vencimentos de 9:600$000 anualmene. 'rem
o referido fUl}.cionário, até estÇl data, 14 anos, 7 mêsrs e 23

tos anuais de 5:040$000, o càrgo de Motorista da Inspetoria
de Rendas e Fiscalização dó Departame.nto' de Fazenda, . na
fórma do disposto na alinea I do art. 14 do Decreto-Lei Fe

dias de serviços prestados ao Municipio.

deral n.O- 1713 de 28 de outubro de 1939.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de rdezembro de 1940.

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão
.

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

-

ATO ,;O 352'

-

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro çle 1940.

,

O PREEITO MUNICIPAL DE. CURITIBA, CAPITAL
DO,ESTADO .DO PARANA', de acôn10 com o 'Decrefo-Lei

ATO N.O 354

O PREFEITO 'MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITÀL

n.O 23 de 16 do corrente, resolve promover por ,antiguida
de, na conformidade do art. 46 do Decreto,.Lei Federal n.O

DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto":Lei

da Secção de Receita do Departamento de fazenda, com os

h.o 1713 de 28 de outübrq de 139, ao cargo de GUqrdaFis
cal de l.a classe, com os vencimentos de 6:000$000 anuais,

171 de 28 de outubro de 1939; ao cargo de 1.° Escriturário

vencimentos de 8:400$000 anuais, o Sr. Inácio Lornbardi
que exercia as funções de 2.° Escriturário da Aferição de
Pesos e Medidas do IIlesmo Departamento ha 9 anos, 3 mê

ses e 21 dias, percebendo 7 :200$000 'anuahnente, .e que tem,

até esta data, 24 anos e 28 dias de serviços prestados ao Mu
nicipio.

Palácio .da Prefeitura Muicipal de Curitiba) Capital
do Estado do Paraná, em 31 de d,ezembro .de 1940.

n.o23 de 16 do corrente, resolve promover por antiguida
de, na fórma do dispostop,o art".46 do Decreto-Le Federal

o Guarda Fiscal Pedro GaspareIlo, que percebia 5:04;0$000

anuahnente, e tem, até esta data, 31 anos de serviç.os, dos
quais 28 anos foram préstados ao Municipio.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capitai
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 355
ATO N.O 353

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPJTAL
DO ESTADO DO PARANi\.',de acôn10 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. promover por merecimen-

U.I'

J
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to ao cargo de, Guarda .Fiscal de l.a Classe, com ós. venci

Ribeiro, que percebia 5:040$000 anualmente, e tem, até es
ta data, 14 anos, 1 mês- e 28 dias de serviços prestados ao

mentos de 6:000$000 anuais, o Guarda Fiscal Alvaro José

da Cost, que percebia 5:040$000 anualmente, e tem, até

Municipio.

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 ele 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. de Mello Leitão

ATO N.o358

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

ATO N.O 356

DO ESTADO DO 'PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23àe 16 do corrente; resolve promover por antiguida
de, na fórma do dispostõ no aft; 46 do Decreto;..Lei Fedeal
n.o 1713 de '28 de outubro de 1939" ao cargo de Guarda FIS
cal de l.a Classe, com os vencimentos de 6:000$000 anuais,

O PREFEITO MUNICIPAL DE" CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA'i de acôrdo com o ,Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resolve promover por antigui4ade,
na ..fórma do disposto o art. 46 do Decreto-Lei Federal n.O
1713 de -28 de outubro de 1939, áócargo de, Guarda Fiscal

o Guarda Fiscal Ildefonso Penaforte Marques, que 'perce

de 1.a Classe, com o vencimentoS de 6:000$000 anuais, o

bia 5:040$000 anualmente, e tem, até está data, 20 anos e 9

Guarda Fiscal Ma.noel Ribei,ro de Macedo, ql1e percebia "

mêses de serviços prestados- ao Municipio.

5:040$000 anualmente, e lew, até esta data, ?1 anos, 6 mê
sese 28 dias de serviços prestados áo MU!licipio.
Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dzembro de 1940.
(a) Rozaldo GJ de Mello Leitão

ATO N.O 357

O PREFEITO MUNICIPAL D CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO P.ARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 dó corrente, resolve promover por mérecimen- .
to ao cargo de Guarda Fiscal dê l.a Classe, com os. venci

mentos de 6:000$000 anuais, o Guarda Fiscal Ulisses. José

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

I

I

I

I

. do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.
( a) Rozalclo C"  Mello Leitão

Aro N.Ó 359

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO-PARANA', de acôrdo 'com o Decreto-Lei

rtP 23 de 16 do corrente, resolve promover por mereimento

ao cargo de Guarda. Fiscal de l.a Classe, com os venCImentos
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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2 mêses e 21 dia de t?erviços, dos quais 8 anos; 9 mêses e

21 dias foram prestados ao Ml.íIiicipio .

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

. do Estado do Paraná, em 31 de dezembr.o de 1940.
(a) R,ozIdo G. de Mello Leitão

ATO N.O 360'
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO' DQ' P.t\RANA', ele acôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resolve promover por. antiguidade
lia fórma do disposto no art. 46 do Decreto-LeI Feder n.
1713 de 28 de outubro de 1939, ao cargo de Guarda .FIscal

de l.a Classe, co os vencimentos de, 6:000$000 anuais, o

Guarda Fiscal Manoél Taborda Ribas, que percebia ....

5:040$000 anualmente, é .tem, até esta data, 18 anos,. 6 mê,

sese '28 dias de' serviços prestados ao Municipio.

.

Palácio dã. Preféitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado ,do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitao

Palácio da Prefeitura Mtuiicipal de Curitiba, Capital
do EstadQ do Paraná,. em 31 de dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G; de. Mello Leitão

ATO NóO 3"62,

O PREFEITO MUNICIPAL D:8 CURITIB1\, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
h. () 23 de 16 ,do 'corrente, :r:esolve promover por antiguidade,

nã. fórma do disposto no art; 46 do Decreto-Lei Federal n.O
1713 de 28 de. outubro de 1939, ao cargo de Guarda Fiscal

de l.a Classe, com os vencimentos de 6:000$000 anuais, o

Guarda Fiscal David da Rosa, que percebia 5:040$000
anualmente, e tem, até êta _4a,.ta, .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 deembro de 1940.

(a) Rozaldo G. d MIIo Leitão
ATQ .N. 363
O PREFEITO.MUNICIPAL DKCURITIBA, CAPITAL

ATO N.o 361

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', dê -acôrdo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resolve promover por. meteéimen
to ao cargo de Guarda Fis,cal de 'l.a Clase, com ós ve.ei

mentos de 6:000$000 .anuais, o Guarda FIscal Pedro Mam:

ká,que percebia anuahnente 5:040$000, e tem, até esta d
ta, 9 anos, 3 mêses 'e 21 dias de serviço prestados ao Mum:
cipio.

DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.O 23 de 16 do corrent, resolve aproveitar no cargo de

Guarda Fiscal" de 2.a Classe, com os mesmos vencimentos

de 5:040$000 anuàis, 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 dez,embro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

---------

I

f

I

---

I

I
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ATO N.O 364

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

.-257-

GüardaFis'câl de 2.a Classe; com os msmos vencimentos
de 5:040$000, anJ,lais, o Gúarda Fis.cal Artur Chaves Barros
.

'.

'

,

que tem, até esta data, 9 anos, 5 mêses e 18 dias de serviços

prestados 'ao l\funicipio.

Guarda Fiscal-de 2.a Classe,cõm os mesmos vencimentos

Palácio da Prefeitura 'Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.
.

que temI até esta data, 19' anos, 9 mêses e 27 djas de servi

Ca) RozaldóG. de Mello Leitã

de 5:040$000 anuais, oG,uarda iscal André Brusamolim,
ços prestados ao Municipio.

Palácio da Prefeitura Municipl de Curitiba, Capital

do Estado do p,araná, ,em 31 de dezembro Ae 1940.
(a) Rozaldo G. de Mello Leitão-

ATO N.() 365
.

,

O PREFEI'rO MUNICIPAJ,i pE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Léi
n. ° 23 de 16 do corrente, resolve aproveitar no cargo de

Guarda Fiscal de 2.aClase, com os mesmos vencimentos

de 5:040$000 anuais, o Guarda Fiscal Benedito Correia de
Fritasj que tem, até esta data, 5 anos, 10 mêses e 14 dias
de serviços prestados ao Município.

ATÔ -N.ô 367

OPREFEITQ l\WNJCIPAL nÉ CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei
n.o ,2S de 16 do,corrente, rsolve -aproveitar no cargo de

Guarda Fiscal de 21a Cl1,lss, com os mesmos vencimentos

de 5:04Õ$00Ó anuafs, o Guarda Fiscal Francisco GraIíde

,

que tem, até esta data, 17 anos, 10 mêses' e 28 dias de servi

ços prestados ao Município .. _.

Palácio da Prefeitur Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.
(a)' Rózaldo G. de' Mello Leitão

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Parana,em 31 de dezembro de 1940.

(a). Rózaldo G. de Mello Leitão

ATON.O 368

O.PREFEITO .MUNICIPAL. DE, CURITIBA CAPITAL
DQ ESr1\PQ DO PARANA', de acôr.go com o DeGreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resolve' aproveitar no cargo de
Guarda Fisçal de 2.a Classe, ,com os mesmos vencimentos
,

ATO.N.O 366

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

.

..,

de 5':040$000 anuaíS, o Guarda Fiscal Gmercid Godoi,

que tem, até esta data, 18 'anos, 7 mêses e 22 dias de servi
ços prestados ªQ MJ,lnicipio.

'--'258--
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Palácio da Préfeitura Mwücipal -de Curitibã, Capital
do Estado do Paraná, em' 31 de- dezembro de. 1940.

ATO N.O 371

O PREFET6 MUNIIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

(a) Rozaldo G. de MellQ LeitãQ


DO ESTADO DO PARANAI', de acôroo com o Decreto-Lei

'7

ATO'N.O;369-

J

n.o 23, de 16 do corrente, r.esolve aprovitar o extranume
rário João 'Fernándes para exercer, com os. vencimentos de

"

6:000$000 anuais, o cargo de 2.0 Feitor da Divisão de'Obras
e Pvimentação dãl?iretõtia de ObraS e Viação, na {órma
do dISposto na a:linâ I do art. 14 do Decreto-Lei Federal n:o

O PREFEITO MUNICIPAL DÊfcURITÍBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARAtfA', de acôrdo com o Decreto-Lei

1713 de 28 de. outubro .de 1939..,

n.o 23 de 16 do corrente, resolve aproveitar no cargo de

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba Capital
do Estado do Paraná, em 31 de' dezembro de 1940:

Guarda Fiscal de 2.a Classe,- co ,os mesmos vencimentos

de 5:040$000 anuais, o GuardaFÍscal Honorio José Bruno,
que tem, até'esta data, 4 anos,- '5 mêses 'e. 17 diàs de serviços
prestados ao MunicipiO'.

.

(a) Rozald<fG. de:'Mel1o Leitão

-

Palâcio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Gapitàl

-

do Estádo do Paraná, em, 31 de deZiem:bro de 1940.

Aro N.O 372

(a) RozaJdo G. de Mello Lit&o
"

.0 PRF,EITO MUNKIPAL DE' CURITIBA, CAPITAL
DO ETADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei

'_ •. r

n.o 23 cfe' 16 do êorrente, !resolveaproveitar o extranume

ATO N.0370

rário Angelo Faoro para exercer; com os vencimentos de
6 :000$000 anuais, o cargo de 2.0 Feitor da. Se-cção de Sanea..:.

O PREFEITO MUNIGIP DE CURI:rmA, CAPITAL

tnento e Limpeza Pública. ,da Diretoria de. Obras e Viação,

DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei

na forma do disposto na alínea I- dQ ,aJ;1;. 14 do Decreto-Lei

n.o 23 de 16 do corrente, resolve. aproveitar no cargo de Fis

Federal n.o 1713 de 28 de outubro de 1939

cal de 2.a Classe da Secção de Fiscalização de Contrátos e
Concessões da Diretoriá d' OhrãS e Viação, com os venci

mentos de 5:040$000 anis,.o r. Napleão d.Miranda, que
exercia as funções de Fiscal Contra, a 'óa dó dis
posto na alinea I do art. 14 o Decteto-'LerFederal n.O 1713
de 28 de outubro de '1939.

,..

.

..

.

-

o,..

ralácío da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do EStado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.
(a). Rozaldo'G. de Mello Leitão
,

'\ r

I

PaláciQ da Prefeiluré!- Municipal de Curitiba, Gapial

do Estado do Paraná, ero '3i ae deZémbro de 1940.
(a) Rozaldo G.de Mllô, Leitãõ

-'

ATO N.O 373

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
no ESTA:DODO PARANA', :de- acôrdo com o Decreto-Lei

;::.---.
.:"---=,---;:--.--
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n.o 23 de 16 do correnfe, resôlve aproveitar no cargo de
Guarda Fiscal de 2.a Classe, com, os msmo!3 vencimentos de

Lima, que tem, até esta data, ,3 anos, 6 mêses e 19 dias de
serviços prestados ao Municipio.

tem, até esta dàta, 17 anos, '7 lllêss e 11 dias de serviços,

Palácio da Prefeltura Mupicipal .de Curitiba, Capital
do Estado do J;>aran,á, em 31 de dezembro de 1940.

5:040$000 anuais, o Guaz:da Fiscal ,Ra-q.l' Correia. Pinto, que
dos quais 9 anos, '7 mêses e ,21 dias foram prestados ao :Municipio.

(â) Rozldo G. de Mello Leitão

'

Palácio da, Prefeitura Mul}.icipal de. Curitiba, Capital
do Estado do 'Paraná-, m31 de deeIllbro, -de 1940.

(a) Rozaldo G. de; Mello 'Leitão
-.

ATO N.o374
O PREFEITO MUNICIPAb 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,.côm os mesmos ,véncimentos
de 5:04.0$000 qlJ.l,l5}.is,O' Guardá, F.isGal Miº Libaniô Gui

ATO N!o ª76
•
Q PREFEITO MUNICIPL 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.de2.a Classe com os mesmos vencimentos de

5:040$000 anuis, o Guarda Fiscal Lauro Sodre Feijó, que

tem, até esta data, 13 anQs "3 mêses  29 dias de serviços
prestados ao Municipio.
.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estádó do Pátàhá, em .31 de dezembro d.e 194().

marães, que tem, até. esta dáta, 13an()s, 1" ms '18 diàs d,e
serviços, dos quais 11 anos, .3: mêses e ,13 dª-S foram presta
dos '3,0 Municipió.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em: 31 de. dezembro .de 1940.
(a) Rozilldo G. de Mello Leitão
ATO N.o 375

O PREFEITO MUNICIPAnDE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA'" de ª,côrdo com o Decreto-Lei

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão
I"

ATO N.o 377

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARA:N:A, de acôrdo.com o Decreto-Lei
n. o 23 de 16 ,do co;reJ;lte, rsolve aproveitar o extranumerá
rio José Sá para exercr, çom os vencimntos de 5:040$000
anuais, o cargo de Guarda Fiscal de 2.a Classe, na fórma do

disposto' na alinea I do art. 14- do Decreto-Lei Federal n.o
1713 de 28 de outubro de 1939.

Guarda Fiscal de 2.a. Classe, com os mesmos vencimentos

Palácio da Prefeitura 1\tunicipal de Curitiba, Capital
do tq:do d, Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

de 5:040$000 anuais, o Guardé!-"FiScal Marêiano. Marques de

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

n. o 23 de 16 do corrente,

resolve aproveitar no cargo de

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

..
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Aro N.O 378

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrcÍo com o Oe"creto-Lei

n.o 23 de 16 do corrente, resolvepromovet por antiguidade

o Guarda Auxiliar José DOl)1aria, que percebia 3:600$000,
ao cargo de Guarda Fiscal de 2.a Classe, com os vencimen

tos de

5:040$000

anuais,

tena.o o referido funcionário 3

n.° 23 de" 16 do corrente, resólve aproveitar no cargo de
Fiscal de 2.a Classe da Secção de Fiscalização de Contrátos'
e Concessões da Diretoria de Obras e Viação, com os ven
cimentos de 5:040$000 anuais, o Sr. Eleuterio Gasparin,
que exercia as funções de Fiscal Contratado, obedecido o

disposto na alinea I do art. 14 do Decreto-Lei Federal n.O
1713 de 28 de outubro de 1939:

anos 11 mêses e 7 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 Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado' do Paraná, em 31 de. dezembro de 1940.

(a) Rozaldo' G. de Mello Leitão

e igal tenIpo terp.po no aludido cargo de Guarda A_:ldliar.
(a) Rozaldo G. de Mlio teitão

•

ATO N.O 379

_

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA; CAPITAL

ATO N.o 381

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPI'I'AL
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

DO ESTADO DO PARANA!, de acôroo com o Decreto-Lei

de 5:040$000 anuais, o Guarda Fiscal Walfrido Bueno Fer

Guarda Fiscál de 2.a Classe; com os mesmos vencimentos

ços prestados ao Municipio.

n.o 23 de 16 do corrente, resolve aproveitar no cargo de

anuais de 5:040$000, o G:uarda Fiscal João Raul BaumI,
que tem, até esta data, 5 anos, 10 mêses e 26 dias de serVi
ços prestados ,âô Municipio.

Paláciô da Prefeitura Municipal de Cú.titIbâ, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de' dezembro de 1940.
'
(a) Rozaldo G. de Mello ',Leitão

ATO N. 380

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de ác'ôroo com o Decreto-Lei

reira, que tem, até esta data, 13 anos, e 5 mêses de servi

,Palácio da Prefeitura l\!Iunicipal de Curitiba, Capital

do Estádo do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Mel.lo Leitão

ATO N.O 382

O.PREFEITO MuN1CIPA])E CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA;, de acôrdo com o Decreto-Lei

Ir.O 23 de 16 do corrente, resolve aproveitar no cargo de
Guarda Fiscal de 2.a Classe, com os mesmos vencimentos
de 5:040$000 anuais, o Guarda Fiscal Reinaldo Mion, que

,

"

1-
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tem, até esta data, 12 anos, 10 mêses e 13 dias de serviços

ATO'No 385

prestados ao Municipio.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, 'Capital

D ESTADO DOPARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

n. 3 d: 6 do' crrente, resolve aproveitar nó cargo de 3.0

(a) RozàldoG. de Mello Leitão

EdcrIturarI? da DIv.isão ,de, Contabilidade do Departamento
e Fazend. a,. com os vencnnentos de 6'000$000 a

S t'

r .a:

Aro N.0383

V' IM'

e qdue tem, at:s!a data, 8 anos e 9 mêses de .serviços pres

Palácio da Prefeitura Municipal dé Curitiba Cap'tal
do Estado do Paraná, em. 31 .de de;z;embro de 1940'.
I
(a) Rozaldo G. de. Mello Leitão

Macedo, que tem, até esta data, 3 anos, 2 mêses e 14 dias
de serviços prestados ao Municipio.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba" Capital
do E"stado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.
'

ATO N.O 386

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

\

DO O PREFEITO MUNIÇIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
° ESTADO DO PARANA\ de acôrdo coin o Dcreto-Lei

ATO N.O 384

o Sr. Olegario Aires de Arruda, que tem, até esta data, 29
anos, n mês e 28 dias de serviço, dos quais 28 anos, 7

a

ta os ao MUlllCIplO.

vencimentos de 8:400$000 anais;. o Sr. Lauro Ribeiro de

zenda, com os mesmos vencimentos de 7 :200$000 anuais,

.

nualS

grafa do mesoDepãrtam,ento com os me.smos 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 no cargo de Ad
ministrador do Depósito de Inflamáveis, com os mesmos

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPrrAt
DO ESTADO DO PARANA', de acardo com o Decreto-Lei
n.o 23 de 16 do corrente, resolve aprovhar no cargo de 2.°
Escriturário' da Secção de Veícl,llos do Departamento de Fa

..

10 eta_ aranhão, que exercia a ftmção de 1.a DatÚó-

n. 23 de 16 do corrente;, relve . promover, :por antiguida

de, ao cargo d; 3.oscnturarlO da Secção de Expediente e
Controle da IretorIa de Obras e Viaçã'o do Departamento
de Engenha:Ia, com os vencimentos de 6:000$000- anuais

a Srta.. !,ulea Maranhão, que vinha exercendo ha, 4 ano
as funçoes e 2.a Datilógrafa do. Departamento de Fazenda
com os venCImentos anuais de 5:040$000, e que tem, até es

 ata, os mesmos 4 anos de serViços prestados ao Muni

mêses e 28 dias foram.prestadosao Municipio.

CIplO.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capita
do Estado do Paraná, em 31 de dezern.bro de 1940.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 190'.

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão'

-'(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

---._....

------ --_._.._
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ATO-N;O 387

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 conservar no cargo de 2.°
Topógrafo da Divisão de Cadastro a Diretoria de Edifica
ções, Cadastro e Patrimônio; com os mesmos vencimentos

de 8:400$000 amé!is, o Sr.. Gastã9 Marques da Silva, qe

tem, até esta data, 12 anos, 2 mêses e 10 dias de serviços
prestados ao Municipjo.

Palácio da Prefeitura Municipal de Cur'itibá, Capital

- 267-

n.o 23 de 16 do corrente, resolve conservar no cargo de 1.0
Topógrafo' da Divisão' de. Edificações da Diretoria de Edifi

cações, Cadastro e Patrimônio, com os mesmos' vencimentos

de 9:600$000 anuais, o Sr. João Fagundes Barbosà 'que tem
,

d

'

,

,ate e,sta ata, 29 anos e .23. dias de :r;viços prestados ao Municipio.

Palácio da Prefeitura Municipl de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

(a) Rozaldo G. d Mello Leitão

do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

--

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão

ATO N.o 390

ATO-N:Oó388

DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', deacôrdo com o Decreto-Lei

n.o 23 de 16 do c<,>rrente, resolve conSErvar no cargo de' Che

fe de Secção da Divisão de Contabilidade do Departamento
de Fazenda, com os mesmos vencimentos de 9:600$000

anuais, o Sr. Amazonas' de Souza Azevedo, que tem, até es
ta data, 21 anos, 6 mêses e 9 dias de serviços prestados ao
Municipio.

Palácio da Prefeitura 'Municipal de C4ritiba, Capital

n.023' de 16 do corrente, resolve consrvar no cargo de 1.0

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 sta data, 18 anos, 5 mêses e 21 dias de serviços

prestados ao Municipio.

Palácio da Pl;'efeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de dezembro de 1940.

'ATO N.o 389
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO no PARANA' de acôrdocom <> Decreto-Lei

:

I

do Estado 'do Paraná, em- 31 de dezembro de 1940.
(a) Rozaldo G. de Me'lo Leitão

I

(a) Rozaldo G. de Mello Leitão
,

1

"

ATO N.o 391

, O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei

n.° 23 de 16 do corrente, resolve aproveitar o extranumerá
rio Arcelino Rosa para exercer, com os vencimentos de "
3:600$000 anuais, o cargo de Servente da Secção de Expe-

,

,
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INDICE

diente e- Gontrôle da Diretoria -de Obras e Viação do Dêpar
tamento de Engenharia, 'h ,fórma do disposto na alínea I
do -art. 14.0 do Decreto-Lei Federal n.O 1713 de' 28 de oútu
bro de 1939..

Palácio da Prefeitura "Municipal de- Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em :U de dezembro de 1940.
-.

,

(a)RQaldo G de Mello I.eitãQ
ATO N. 392

.. DECRETÓ'S E DECRETOS-LEIS

O PREFEITO MUNIeIPALDE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA', de acôrdo com o Decreto-Lei

Nm

.

nP 23 de 16 do corrente, resólve nomear o Sr.. Tancredo

1

Benghi .para exrcr, interinamérite; o cargo de 'Condutor
Técnico"da Secção 'de: Viação da Divisão de Viação, Sanea

2

AprovAando o projeto de alargarn.ent'  a' 'Bã' d"

3

3

Trànsfedo ao t'o 'd;;ic;, a: iri

4

.. Den°tilinando P:i"esidte Cavalcanti a'. l:;

5

Cassando o alvará de licença expedido em f
Ana Fe.rnandes .. .. .. .. .. ..'

de

avor

Cerro Azul

menlo e Limpeza Pública da 'Diretoria de Obras e Viação,
cornos vencimentos de 10:800$000 ,anuaiS.

o

e maIS pertences da Usina de Leite

4

Palácio da Prefeitura 1V£unícipal º-e Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em :31 de dezeIIlbr<,>" de 1940.

li

(a) Rozalo G. e Mello Leitão

6

I
I

I

Barradas .-. .. .. .. .. •. .. "

Aprovando o projeto

8
9

10
11
12
13

"

.

8

.

alárganiento da rua

Cruz

Machado .. .• .. .. .. " :. " " " .. .. .. .. ..
Declrando d ut}lidade pública os. prédios compreendi
..

7

para

9

os na alXa .ae alargamento determinada pelo alinha
mento fIxado no Decreto n.o 2 de 29'-3-39 .. .. .. ..

11

a Verba - Obras Públicas "

"

elS

13

ta contos de reIS "

.. ..

Abrindo crédit suplementar no valor d 'tr ns' 'n

14

Não existe.

15

Abri.ndo um crédito suplementar de inil contos d
'"

e

r"

'Abrindo crédito sUp'lementar no valor de .oo . i
.. "

"

vecentos mil e quatrocentos réis

.

'

.

Contando tempo do funcionário Mario Libanio Guimarães
Delimitando o perimetro do quadro urbano

Aprovanâo <> projéto para a ligação das. rti' C'r1 

16
17

Carvalho e andido Lopes bem como estabelecendo o
recuo do alinhamento. sul desta 'ultima rua.. "

..

;-

.•

19

IH
Nrs.

Nr.
14

4

Nomeando ,Diretor.: do Departamento, Juridico durante o
impedimento, do serventuário efetivo, o dr.
Teofi1o

21

5

Aprov.eitando a Srta. Edith ,Bandeira Rocha, na função de
Escriturário do Depart!WIDeato de Fazenda •. . o o '.

....

21

6

Denominando rua Porto Alegre a atual Travessa Brasileira

22

Cassando o alvará de licençà concedido a João Durski da
Silva

..

..

..

.,

..

..

..

20

.

15

Isentando do Imposto de Licença o comércio de combustí

16

Instituindo o premio Cidade de Curitiba, no valor de um

veis e lubrificantes liquidos ..

..

conto e quinhentos mil réis ..

17

.,

..

..

•o

.,

..

..

..

.....

.,

..

.

•.

18

Concedendo acresc1mo de 15% nos vencimentos do fun

19

Concedendo acrescimo de 15% nos vencimentos do funcio-

cionário Frederico Kirchgassner o o

nário Pedro Gasparelo

..

o'

.,

o'

.•

o o

..

o o

..

.'

,.

,.

..

•.

Abrindo crédito suplementar no valor de .setecentos contos de réis

. o

.,

o o

..

o'

.•

.,

.,

. o

,.

o.

o'

o'

.'

Moreira

"

..

..

..

..

o.

..

.'

..

..

..

..

..

..

.'

Contando tempo de serviço do funcionário Albano cúnhã
RacionaÍisando os serviços de administrao çi Municipio
e. distrihuiÍlC10 .as atribuições do funcionalISmo o'

,.

Reg'ulando os ser,,:iços !lo _Gapnete do Prefeito e Secreta
,

ria (la 'Prefeitura ..

..

o.

,.

Abrindo créditos suplemen,tares

25

..

..

..

..

'o

o'

'0

•• '

..

.,

Desro;riandouma faixa çie terreno de propriedade do

26

sr. João Hoffmann JUl).iq .su!1mulher ......

•. Unificado e, atuisando o Regulamento do Almoxarüa<l,o

27

Geral

"

..

.,

o,

o,

.'

: o

: o

: o

• 'õ

••

o'

o'

o'

o.

. o

.,

'o

.,

Oçdo a receita' e 'q.epea do Municipio para o exeJ;cico
de 19411 .,
29,

o,

o,

o'

.. ' o'

"

o'

.'

..

.•

'o

Contando tempo de 'serviço do funcionário José Tadeu
Pietruza

30.

,',

.•

o'

o'

o.

'o

,.

.,

.,

'o,

o'

o:.

.Aprovando () quadro. do funcionalismo desta
para

1Ml

•.

,.

o'

. o

. o

o.

'. o

"

'o

.'

..

Prefeitura,
.,

.•

.,

o o

Concedendo Jicênçapara tratamento de sáude dó funcio
nário Benedito Costa Coelho ..

..

..

..

..

..

..

..

2

onerando, a pedido, o funcionário Frederico .sena Cal-

3

o Concedendo- férias ao dr. Artur Juvencio Mendes ..... o

derari

..

,

o

..

Concedendo férias ao funcionário Manoel Ferreira de Mi-

o

randa

96

',"

'. o., . '.. . o

o,, .. ,.

97

97

ç.onedendq féria£! o funconário P:edro Scuissiatto

22

8

Fndo reassumir a- função -de Diretor .do Departamento

o o o' o o ,.

98

23

9

C;OI:cedeno féri a fun.c.ioil? Pedro Gasparelo o' •• o'

98

lO

Concsedendo férias ao funcionio
lldefonso
Penaforle
Mar<les o ...... , .. o ..... , .. o ...... , ....

99

11

Conçedendo doze mêses de licença para tratamento de saude ao funcionário Gumercindo de, Oliveira Godoi .•

99

12

Concedndo férias ao funcionário Julio Alves Conceição..

100

13

Concedenao férias ao funcionário Odilon Viana de Araujo -100

14

Concedendo férias ao funcionário Alvaro José da Costa..

100

15

Concedendo trinta eJas de licença ao dr' Artur Jl,!-vencio
Mendes ., o' 'O"
o. o o ., o 'o ., . o o, o' 'o ., .• o o

101

47

16

. Nmeando, para exercer intrinamente o cargo de Diretor
do Departamento Juridico o dr. Teofiló 'Moreira Garcez

101

47

17

Concedendo férias ao funcionário 'Domingos Petrelli o. . o

102

24
25
25
32

Juridico, o dro Artur Juvencio Mendes .•

•

48

83

95

95
96

I
I



o.

97

•

Con,cedendo férias ao funcionário Auusto Muller Picheth

102

19

Aproveitando ,3 Srta. Aline Cunha,J. Braz, no cargo de 3.0
Escriturário do Departamento Juridico o' o o 'o

102

Prordovendo a Srta. Edith Bandeira Rocha, ao cargo de
2,a Datilógrafa da Agência de Estatística: . o

10-3

l
83

I

o,

18

53

ÁTOS
1

.. • o ., .•

.

7

24

..

Contando - tempo de: serviço do funcionário -Brasilioo Peri

21

Moreira Garcez .. o o o o . o • o ., o o 'o "

21

Nomeando o sr, José Matucheski Jtinior para o cargo de
Praticante da Diretoria.. de Edificações e Cultura do
Departamento de Engenharia o. o o "
o o o o ..

103

22

Concedendo féri;1S aO

104

23

Concedendo féri.as ao .funcionário Alcyr :eospissil • o

24

Concedendo férias ao funcionário Manoel Teixeira Machado

104

25

Concedendo férias ao funcionário Francisco Azevedo

105

26

Concedendo férias ao funciono Aristides Costa e Silva

lOS

27

Concedendo férias ao hp:J.cionário João Raul Baurnl .•

106

28

Fazendo- reassumir suas funções,

funcionário Arsenio Misker, • o

Mendes 'o o o o o .. ..

o

dr.

Artur

••

101

•o

Juvencio

o. . o 0,_ •• •• •• •• •• •• •• ••

106

IV

V

Nrs.
29

:--

\,

fJ

'ConcedendQ férias
queira ..

,.

..

ao -funcionário João. Furquim
..

,.

.. •.

..

.,

..

•.

..

..

de

..

Si-

..

..

30

SuSPendendo de suas funçães,ó Guái"da Fiscal Raul Cor-

31

Concedendo férias ao funcionÁrio Marciano Marques

32

Concedendo férias' ao

reia Pinto ..

.. •.

..

..

..

.. ..

.• ..

..

..

..

..

.,

..

..

funcionário Edmundo

de

..

.,

..

..

,.

:.

..

Sa-

ai

'Concedendo férias aó flihçt<>nário João Ferreira Leite Neto

108

34

Concedendo férias

3'5

Concedendo fêrias ao funcionário

..

109

S6

Conceaendo férias ao futicionário Valentim Maria de Freitas

no

37

Concedendp férias ao funcionário JoãoSezileski .... ". ,110

38

Concedemio féz: ao funcionário dr. João Macedq Souza

39

Concedendo férias ao funcionário Affonso Coelho 40s San

40

Concedendo quarenta e cinco dias de licença para trata

funcionário. Delbos ZolaLeodoro.

da Silva ., ..... , .. "
.;

..

LeiIiig

108

Santos ..

..

107

..

ao

..

107
107

LiIna .. N.. .. .. .. ;. .. .. .. ,. ,. .' :. .. ..
porski ..

Nrs,

.;',;'..

.,

... o o o :0 o, •• 'o •• ••

..

Abilio

.  .. .,

..

Rodrigues dos
..

.'.

..

..

109

1

54

Concedendo férias ao funcionário Albano éunha '. .. ..

55

Coçedendo frias fi!> funcionário José Nimento Rozeira 117

117

56

Concedendo' férias, ao funcionário Manoel, Taborda Ribas

57

Nome'ano o sr. AugUsto 'Viana KIlngelfuss para o cargo
de FIScal: .. .. ,. • o ,,o. •• •• •• •• " •• •• ••
• 118

58

Conéeélendo férias aj>'funcionárlo Carlos Weigert Filho •. 119
Concedendo trinta. diã:S de .licença pára tratamento de sau-

59

de ao fUncionário Valentim Maria de FreiJ'as .. .. ..

118

119

60

Concedendo noventa dias de licença para tratamento da
. saude ao fuhcion.ário Daniel Luiz .. ., .. .. " " .. 119

.61

Éxonerando, a pedido, o funcionário dr. Artur Juvencio
., •• •• •• •• ••

120

62

Concedendo férias ao funcionário Duryal França .. ., .. 120

63

Concedendo férias ao funcionário Mario Libanio Guimarães

121

Mendes .. o, •• •• •• •• •• ., "

110

,64

111

65

Nomendo o dr. Teoftlo Moreira Garcez para o cargo de

mento de saude ao funcionário Francisco Lopes Vieira

111

DIreto;r do Departamento Jurídico, em Comissão ..

122

66

112

122

41

Concedendo férias' ao funcionário Eduardo Machado .. ..

Concedendo férias ao funcionário JQpé Paladino .. .,

67

C:0ncedendo frias a funcionária srta. Violeta Maranhão

122

42

Concedendo férias a funcionária

68

Concedendo seis mêses de licel1ça pará tratar de seus irite"

43

Concedendo férias ao funcionário Julio Richtei Filho

113

69

Exonerando, por solicitação do mesmo, o dr. Odilon Mader 123

70

Resolv:ndo executr os serviços de constru9'ão de ponti

tos "

.. ,. .. o' •• ,. •• ., •• ., •• • o •• •• ". •• ••

sra'.

Eiizabeth

Cordeiro .. .. .. ,. .. .,' o, •• •• ., •• ••

Pereira.

112

Suspendendo de suas funções o funcionário Lufrido Cos-,
- ta Cabral ',0 o' •• •• o. •• •• ., •• •• •• • o o. ••
121

'.

,

resses, ao funcionário Delbos Zola Leodoro da Silva ..

123

44

Concedendo férias ao funcionário Dl\vi da Rosa ..

..

n3

45

CqnCedendo férias ao funcionário Feliçiano de .Oliveira

113

46

Concedendo tririta dias de licenQa .para tratamento de saude ao funcionário .Antonio Pontarola '. .. o' ., • o ••

114

47

Concedendo érias. a funcionária srta.

114

115

Cónceàendo férias ao funcionárió Olyo Weigert .. .. .. i27

Zulei.ka .Maranhão

ruas, 'etc: .. .. ., .. ..' ., .. .. .. .. .'. .' .. ..

124

ConcedenqQ' férias ao, ,funcionário Antonio Br;mdalize

126

72.

Concedendo, férias. ao .funcionário Reinàldo Mión .. .,

126

73 ..

Concedendôférias ao funcionário Manoel Ribeiro detMacedo' i2n

71.

48'

Concedendo férias ao funcionário João Loiola Pires ..

49 ..

Concedendo férias ao funcionário João Fagundes Barbosa 115

74 

50'

Concedep.dó férias ao funcionário Brasílio Peri Móreira ..

75

51

Promovendo. ao cargo de 2,° Desenhista, . o

52

Nomeando o sr. Rubens Doriade Oliveira para o cargo de

53

Promovf:Udo ao cargo de 4.0 Escriturário; o sr. José Ma-

sr.

..

lhoes e de terraplenagem, remodelação do leito das

Auroel

Schled Negrão o, ••• , 'o ••• , :. '. , •••••••••

Praticap.te.."

.. .. .. . \ .. .. .. ., ,: .. o' ,. •• :.

. tucheslti Junior .... " \. ., c... ', .. .. .. .. .. ..

116

116

76

Concedendo. férias ao funclo{mriõ Amazoas Sônia Azevedo 127
Conedd iériás ao funcio"nário' João Correia de Souza
Pirito ., ., ., o. •• ,. ..' o. "

o. •• :. •• •• ., "

128

7'7

116

Concedndo féias aQ funcionãrio João Aguida .. .. .. 128

78

Exonerando do c:argQ de Administrador da Usina de Leite

1'17

'0

128

79

Promovendo o funcionário FlavIo 'Ribeiro .. .. .. .. ..

129

10sr: Lauro Riiro de Macedo

Nrso

80

'VII
Transferindo o funçiomíÍ'io Angelo Scuito .do posito
de Inflamaveis-para o cargo de ,o

Departamento- de Fazenda . o
81

o.

"

Esçnt'w;apo

o,

"

o'

"

do

oo

129

Nomeando' o Sr, Ezequiiü' Honõrio Viale para o cargo de
Chefe de Secção do De,partamento de Fazenda ..

82.

,Designando o Sr. Ezequiel H, Viale, para exercer, em co-

83

Nomeand() o Sr, Lauro Ribeiro, de Macedo para o cargo de

84

Sus;ndendo por tr41ta dias, de suas funções, o Guarda-

85

NrJ,

",

missão, o cargo de Diretor de Contabilidade e Tesouro

, , Aclrninistrador .do Deposito de Jhflámàveis .. .' .. ,.
Fiscal Raul C()rI:ea Pinto o' ',' "

'o ., o. "

o o .' ,.

'Concedend quarenta e cinco dias de licença ao funcioná-

131

813

Concedénào férfll;5 ão fuftcionádo Joãô Schleder Sobrinho

132

87

Concedendo fériàs ao funcionário Ney von Meyen .'

132

88

Concedendo férias ao funciônário Vitor Benato ,. ,. "

132

89-

Cbncederidô fériàs a fUncionaria te :B3Jleira Rocha

133

90

Conceêli:mdo férias' ao funcionário
..

..

..' "

..

,",

João

..

"

130

131

Castro ..

.. , '. ,. "

130

'.

91

r'io'FranciscoLopes Vieira . o ., "

,

130

Carlos de Sousa
..

..

.',

.,

133

Concedendo férias ao funcionário José Domaria .'

134

92"

Concedendo férias ao funcioÍlário Inacio LombarCll

134

93

Concedendo férias ao funeionátio Albano, Cunha .,

134

94

Concedendo Jérias 'ao funcionário Raul Costa

135

o

"

95

Concedendo férias ao funcionário João Guilherme Pereira 135

96

Concedendo férias ao funcionário Dr. Sady Souza "

97

Concedendo férias ao funéionário Luiz. Felipe de Andrade 136

98 ..

Concedendo ,férias. aO funcionário Angelõ' SCtiissiatto

99

Nomeando o Sr. Newton Guim:arãês
o cargo .de "Praticante .-.. o

SóÚõIii.áior,

o o -.'.

,. .-. ."

.. "
o.

o.

para o

.. . o

.. ..

100

. Concedeno fér ao funcionário Waldomiro Mandulac ..

-101

Concedendo lice:qça .aq funcionário José, Nascimento Rozeira

102

Concedendo férias ao .funcionário Dro Adalberto Scherer

Sobrinho .. :, "

.. o. :, '. "

Exoneraildb, a Pedido, o
Piêheth o,' "'. ..

..

..

. o .. ,. ..

funcionário

,. ., ..

Augusto

,. .. .0

'. ••

Muller

136

136
137

NomeaiiêIó 'o.Sr, &;U;ando. Rib para o cargo de Serven-

1üi

Çonedendoiérias a 'ftinciõnárlo Dnlingos Barb!lri ' .• o

138

105

ConcedendO fériaS áo funcionário Berp.a,rdo Correa . o

139
140

te da Agência de Estatistica :. o, o. ..', o o' ,. ..

1ií

Concedendo férias ao funcionário br, Rafael Klier de As-

sunção ,', o. ., Y,. ., o. . o .. :. o. "

.. 'o . o ., '.

Concedendo férias ao funcionárió Abelardo dós Reis Petra

113
114

.. ConCedendo férias ao funcionário Honorio José Bruno . o
Concedendo férias ao funcionário Teodomiro Furtado

,115'

116

. - Concedendo férias ào' funcionário

Leônidas

Vicente

de

'Castro .......... 00 ...... 'o o, ........
.. Concedendo férias ao funcioÍlário Avelino Pereira da Silva

117
l1tl

Concedendo fériàs ao funcionário Antoilio Carlos Araujo

U9'

• COncedendo 'fériás - a6 funcionário Ai'geu Loiola Pinho . o

120

Designando o funcionário Dr, Macedo Sousa para interina

121'

"'Désignando o sr. Raphael kJier de Assunção para, mteri

Moritz " '"

". . o ,,' o, o, • o ,-o o, o' ., o,, "

o. . o

• 'meiit€ exercer o catgo' de' 'Diretor de Obras e Viação

o, -. namente, ,exercer o cargo de Engenheiro Chefe 'o . o
122,

123

•

Designando, o sr, Sadi Souza para, interinamente, exercer
o cargo de Sub-Chefe ,. o, ',' o, 'o ., o, '. '. ,. o'
Nomeando o sr' Nestor Nivaldo Dittrich para, interina
mente, exercer o cargo, de Engenheiro "

124
125

128"
129
130"

131
132

133

'o

oo "

Promovendo odr. Antonio Gomes, ao cargo de Chefe de
- - Secção da Secretaria ,. " o' '. o, o o " 'o 'o "
Concedendo licença ao funcionário Valentim Maria de
Freitas ,. " " ,. " ., ,. " .. ., " . o 'o o, . o
Concedendo férias ao cionáário Antonio Cunha Braz

o 'Promovendo o funcionário Antonio Cunha Braz '.
Removendo o Juncionário João Loiola Pires "

..

Promovendo o funcionário Murilo Costa Pinto "

140
141

Concedendo fdas ao funcionário Wilson PortJlgal Lobato

112

12'7"

138

140

109

138

139

Concedendo fé;ias ao funcionário 4lberiço .Camargo Ribas

Removendo o fundonfu.io Dino Gasparm ., o. .,

126

COncedendo férias ao cionário José Olinto dos- Santos

106

Concedendo férias ao funcio'nário Angelo Gottardi

108

137

104

o.

J

107

141
141
142
142

143
143

144
144
144

145
145
146

146
146
147

147
147

148

o:

Concedendo férias ao funcionário' Bento Dias de Gracia
Concedendo férias ao funcionário Raul KormanIl. o. 'o

Concedendei licença ao funcionário Artur Rego Barros '.
Demitindo, a ,hem do serviço publico, o funcionário Lufrido Côsta Cabral o, " ., " o, o. .. o. o o . o • o 'o o,

148
149
149
149

150
ISO

$

VUI

IX

Nrs.
134

cedendo férias a funcionária Rosemira Pereira da Silva

135

Concedendo férill;S ao ,funcionário
Freitas ..

•.

.•

..

.,

.,

..

Benedito

•.

•.

•.

.,

Correia
..

..

..

Nrs.

151

162

Licenciando, compulsoriamente, por. seis mêses o funcionário João de Deus Vidal .. .. .. .. .. .. ....
163

163

Conct;deno férias ao funcionário Bonifacio Furquim 'de
SIqueIra .. o. •• •• • o •• ., •• •• •• " •• •• •• •• 163

164

Concedendo férias ao funcionário Teofilo de Oliveira Ca>.

de
..

..

151

136

Concedendo férias ao funcionário

137

,Concedendo férias a funcionária Dja Crespo Rocha
ConceçleIJ.do férias a,o cionário oacir Potier .. ..

..

164

138

152

165

Licenciando o f\wcionário Dro Nelson de Sousa Pinto ..

164

Concedendo
férias
ao
funcionário
Jos
dos Santos ...•
..
....
...'
..
"
..
..
.,
.•

153

166

Concedendo férias ao Juncionário Manlius Hehl

140

Concedo férias ao fun,onário,Euclides Vieira Alves

153

141

Concede:p.Q.Q férias. aofun<;!onário Ewaldo Weigert ... ,

154

167

Concedendo férias ao funcionário José Scuissiatto

165

142

Concedendo férias ao funcionário, Cid Marcondes de Albuquerque .. .. ., .. "
.• ...; .. "
.. .. .. .. .,

168

154

143

o' Demitindo, por abandono do cargo, o funcionário Joubert
Gomes .!ferreira .. o' ., .. o.' ••• , ..........

139

• Sôuzà :.-

I

EI71estoTiradentes de


1

Concedendo frias ao funcioIl;ário Albano

145

ConcedendQ férias ao funcionário

.

Oliveira o. .,

•. .. •. •.

..

Casagrande

Armando

., ..

.,

..

.• ..

100
152

.,

•• ..

..

.,

Concedendo férias aó funcionário :J;.auro Sodré de Souza

147

Concedendo férias ao funcionário Lauro Silva ..

..

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

.,

". ., ..

155,

.. ..

155

156

Concedendo férias ao funcionário Jos Dumas •.

157

149

Concedendo férias ao funcionário José Tadeu Pietruza

157

150'

Concedendo férias a funcionária Maria
Teigão .. .. .. ., ., o. •• •• •• .,

Zenita
., •• o.

157

Concedendo férias ao funcionário' João Pereira de Macedo

158

152

Concedendo férias ao funcionário Daniel Luiz ..

158

153

Concedendo sessenta dias de licj:!nça para tratamento de,

..

.,

..

saudé ao funcionário Mànlius HehI Pereira de Melo

159

154

Cl?IlCj:!dendo fé'rias ao fun'cionãr"io Nels'on Cunha Gomes

159

155

Con.cedendo féri a funcionár!o ,Pedro Mainka ..

"

160

156

Concedendo férias a funcionária Ne Cunha Braz

..

160

157

. Cóncedendo férias ao funcionário G¥táo Marques da Silv,a:

158

Organizando' as Comissões que deverãq proceder a .1aD:çamentoe escrituragão de impostos e taxas mumcIpalS

..

160
161

159

Concedendo 'férias ao funcionário Aldo Fernandes

..

162

160

Concedendo férias ao funcionário Ulisses José Ribeiro .,

162

161

Concedendo férias ao funionário Benedito da Costa Coelho

163

..

"

..

de Melo .• .. .. ., .. .. "

..

..

..

..

"

..

..

.',

Pereira

.. .. .. .. ..

165

Concedendo férias ao funcionário José Pereles ..

166

170

Concedendo licença ao funcionário Delbos Zola Leodoroda Silva .. " .. .. .. .. .. .. ., .. " .. .. .. "
166

171

Concedendo férias ao 'funcionário João Americo de Oliveira 167

172

Concedendo férias a funcionária Mercedes'M1endes Morais 167

Concedendo férias âo funcionário Artur Chaves Rego
Barros " .. . o •• " " " •• •• • o o. " " • •• •• •• 168

174

Concedendo férias ao funcionário Wa1frido Bueno Ferreira

175

Concedendo licença ao funcionário Armando Ferreira de

Oliveira .. .. .. "

..

..

'166

176

177

Franco
•• o' .,

..

Concedendo férias ao funcionário Miguel Baby .,

173

156

148

151

,..

"

169

155

Ferreira de

146

Feij6 ..

margo ..

., .. "

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

Suspendendo o funcionário Domip.gos Petrelli "

.. ., ...

168

16'8
169

Concedendo férias ao funcionário Lauro Ribeiro de Macedo 169

178

Concedendo férias ao funcionário Francisco Lopes Vieira 170

179

Conceden.do férias ao funcionário r. Henrique Estrela
MoreIra " ., .. .. " .. .. .. ., .. . o o. •• •• ., •• 170
Concedendo férias ao funcionário Olegario Ayres de Arruda 171

180
181

Concedendo licença ao funcionário Julio Alves Conceição 171

182

Concedendo férias ao funcionário Frederico Ki;rchgassner 171

183

Concedendo férias ao funcionário Ricardo Bigatto ..

184
185

172

Concedendo férias ao funcionário Francisco Grànde

172

Cqncedendo férias ao funcionário André Bruzamolin

173

186

Cqncedendo férias ao funcionárioirIávio Ribeiro o.

173

lE1

188

Suspenden<io o funcionário Albano Cunha .• .. ..

..' 173

Concedendo licença ao fúncionário José dos Santos

174

189

Efetivando o dr. Antonio Gomes, no cargo de Secretário da
Prefeitura .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 174

'.

,-

x

Nrs.
190

Aproveitando o sr' Jose', T'
Es

.

elXeIra da Si!

criturário (Agente de &t tis.
.

191 .•

I

'

Aprov:eltando o Bel. Teofilo Mo

.

P

194

Aproveitando o sr. Carlos A_t

..

P

195,

lUo ..

romovendo o dr. João Macedo de 50
. omo

romovendo o L.• ",.

191

Aproveitando o funcionário Wils

10

•

Conservando o fun' "

.

A

_.

"

177

a o ..

178

ao "

178

do Isldoro Beckert

.

e

Nomeand

200

, .'

A

179

.

velra ..

179

er

egrão

.

180

"

180

.,

lUsHehI Pereira de Melo

o o sr. Elato Silva

..

........

181

proVelanQ.o o ,funcionário ,Rubens
Doria de Oliveira
omeando Q, ,sr. Celso Lacerda .
Nomeàndo o !ir. Ral.-!l Bruel An; :
.

206

C

•

.

ruo ."

208

A"

209

Conservando o funcionário d

proveltando o funcionar"

.

'

,

.

,..

r.

H'

mge

210

Nomeand

211

Promovendo_ o funcionário dr. di' .. '. "

,.

o sr.

182

o

lfus

L'

s

a - ..

UClo Augusto de OUveíra

Conservando no cargo d 2 o T
:{Grchgassper "

e.

"

opografo

o

sr.

183
183

enrlque Estrela Moreira'

o o sr. Andes Gerber

Nomeando

ace

A
.
10
ugusto Vlana KI'

Frederico

184

Freitas'

go

e 1.

Desenhista o sr :Valentim

C

.,:. "

.. "

.. "

"

feito o sr. Aristides 'CstaOllo do Gabinete do Pre-

Aproveitand

va .. "

o no cargo de 2 o &.

o sr. Saul Lu'

'.

Q'

"

.pIon , uadros...

,

.. .. "

"

._.

..

..

.

..

..

..

221

Aproveitando no cargo de Servente da Biblioteca Publica

sr. ,João Ferreira Leite Nto

.,

... ,

...•......

o cargo de continuo da Biblioteca Publica ..

..

..

..

o sr. Arsenio Misker .. .. .. .. .. .: ..

189

8
;8

222

Aproveitando o funcionário Dfno Gasparin ., .. ..

191

223

Conservando no cargo o sr. Sel.inando Ribas .•....

191

I}

9

224

Conservando nó cargo o Sr. 'Lauro Silva ., .. .. .,

191

22!l

Conservando- no cargo o funcionário Pedro Scuissiatto

192

226

Aproveitando no cargo
o funcionário João
Pereira .. .. .. ., .. .. .. .. .. .. .. ..

Guilherme
., .. .. ..

192

227

Aproveitando no cargo o 'funcionário W'aldomiro Mandulac

193

228

Aproveitando no cargo a funcioária Mercedes Mendes de

229

Aproveitando no cargo o funcionário Manoel Ferreira de
Miranda .. .. .. .. ,. .. .. ,"
., .. .. .. .. .. ..

230

Aproveitando no cargo o funcionáro

231

Promovendo o funcionário Bento Dias de Gracia ..

..

194

232

Aproeitando no cargo a funcionária Edite Bandeira Rocha

195

..

196

196

Morais .,

.•

Machado .,

..

..

..

..

.,

..

..

.,

.,

..

..

..

..

..

•.

..

..

..

..

Manoel
..

.,

..

..

..

193
194

Teixeira
194

235

Promovendo o funcionário E;dmundo Leinig Saporski

185

236

Aproveitando o extranumerário Edgar Thielen .. "

..

197

237

Aproveitando o funcionário Ezequiel H0n.0rio Viale

..

197

238

Conservando no cargo o funcionário Olavo Chagas Correia

239

Conservando no cargo o funcionário

240

Conservando no cargo o funcionário Mutilo Costa Pinto

199

241

Transferindo o funcionário Afonso Coelho dos Santos

199

242

Conservando no cargo o funcionário Moaéir Potier ..

200

243.

Promovendo o funcionário Brasilio Pery Moreira •.

200

244

Conservando rio cargo o funcionário Abelardo dos Reis Petra

201

245

Conservando a funcionária Rosemira Pereira da Silva

201

24ô

Conservando o funcionário Julio Alves Conceição

202

241

Conservando o funcionário Francisco Azevedo '.. .• .•

202

187

'"

188 -

188
189

\

..

..

185

Luiz

..

..

197

Felipe

Andrade .. .. .. .. ., .. .. .. .. .. .. .. ..' .. .,

i
'

--a



==
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11m

198

de

.•


')

Conservando no cargo o funcionário Alvaro de Adrade

J

7

190

234

186'

,7

190

233

cnf:urario (Bibliotecário)
..

Aprove!tando 9 extranumerário Virgílio Binipara exercer

184

Aproveitand'  . . " .. .,' .. .. .. " :. .. .. .. - 187
feito o 'sr... PÚ1o 1>onrtonsta do Gabinete do Pre-

Aproveitándo no argo d

220

Aproveitando no cargo o sr. Albano Cunha ..

ProT:rn X:unan!a'e,'  'i .. ... 'Raf'•'ae1 186

•
_, '
çao .. . '. .. ..
r.
Aproveitando no car
do..:............ .

Aproveitando no cargo dé 4',0 Escriturário da Bibliotéca o

182 •

,,'

onservando o funcionário João Pereira 'd'e 'M' .. d:'

219

181

......

N

205

218

..

on Portugal Lob t

.

Nrs.

177

.-

PXoveltando o funciOnário Manl",

• ,204

176
176

Aproveitando o funciOnário :r:l :Sch1'.. d.. ,. N' .. "

202

211

..

Nomeando o sr. OSwaldo K'

201

216"

','

ClOnario Joao Americo de OU

2()()

215

115
175

'. qUlao

Aproveitando o funcionário dr .A.rna1'

199

214

.

..

on Portugal Lob t

,

198

213

..

e Azevedo

'.,

UlIlClOnarlO Romulino Re

Promovendo o funcionár' , Wils'" "

212

..

. d uza ....

196

I

va, no cargo de 2?

tlca)

Efetivando o dr; Nelson de SoUZ: p' 't' .. .. ..

193

201

a

Du-etor e Procurador Munic7a Garcez, no cargo de

192

XI

I

.

198

I
-l,

--_._--
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XIII

Xli
, Nrs.

Nrs.

279

Conservando o funcionário Raul Kormann ••

••

217

200

Conservando o funcionário José Tadeu Pietruza

217

281

Aproveitando o funcionário Durval França ••

218

282

Conservando ,o ,funcioná,rio Francisco Lopes Vieira

218

283

Nomdo o sr. Ary Borges do CiUlto .'. •• •. •• •• ••

219

284

Aproveitando o extran]lIllerário Demetrio Brandalise .•

219

285

Cox:servando o funconário Clodoal9-0Macedo Portugal

219

286

Conservando o funcionário Alvaro, Luiz Picheth ".

220

287

ConserVando o funcionário Flávio Ribeiro ".

220

288

Cc:'rvando o funcionário Miguel Baby ••

289

Conservando o funcionário João Aguida .•

207

,290

Aproveitando o extranumerário José Cruz •.

222

207

291

Aproveitando o extranumerário Davino Teixeira de Faria

222

Aproveitando o funcionário dr. Adalberto Scherer Sobrinho

222

248

Conservando o funcionário Alcyr Pospissil .•

""

203

249

Aproveitano o extranumerário Carlos Amaro •.

203

250

Promovendo a ,funcionária Djanira Crespo Rocha

203

251

Deixandq sem efeito a promoção da £1,IDcionária
Djanira
Crespo Rocha o, o o o o o' • o •. •• .• •• •• o o o' o o

204

252

Conservando o funcionádo A,rgeu Loiola Pinho

•o

••

205

253

Aproveitando a funcionária Aline Cunha Braz o' o' o'

•o

205

254

Deixando sem efeito o aproveitamento da funcionária Ali. ne Cunha Braz o' o o .. • o o o o o o' o o o o o' o' o o •.

205

5

Promovendo a funcionária Maria Zenita Franco Teigão

206

256

Aprovéitãndo o funcionário Nelson Cunha Gomes

206

257

,Aproveitando o funcio,nário interino,
Dittrich .• • o o' o' •. o' .. •. . o • o

•.

Nestor

258

Conservando o funcionário Angelo GottarcU o o

259

Conservando o ncionári!> Victor Benato

..

L

Nivaldo

.o
.•

208

292

..

."

.

.

221 
221

""

'

260

Conservando o funcionário Antonio BrandaliSe •.

208

.293

261

Conservando o £1incionárioJoão Seziléski o o

209

294

o -Áproyeitando o funcionário Leonidas Vicente de Castro o'

223

262

Aproveitando () extràilÜffiêrário HéIiriílUe

209

295

Aproveitando o funcionário João Carlos de Souza Castro

224

2113

Aproveitando o extranum€rário Bento José da Luz

210

291f

oo

Simó da Costa

Aproveitando o funcionário Carlos de Araujo Moritz

','

. "Aproveitando o extranumerário Theophilo Luiz dos Santos

.2231

224

o'

225

o Aproveitando o funcionário '1'\ntonio Pupi o' •. .• .. .•

225

210

291

210

298'

211

299

o Conservando o funcionário Domingos Lazarotto .,

226

300

. o "Aproveitando o extranumerário Randol£o Siqueira

226

211

301

Conservando o funcionário Albano Casagrande

227

268

Nomeando o sr. Adilson de Oliveira Werneck . o

212

302

Conservando o funcionário Domingos Barberi •.

227

269

Conservando ofuncÍonário José Olinto dos Santos

212

303

Aproveitando o funcionário DelbosZola Leodoro da Silva

228

264

Nomeando o sro João Catdozo .. 00 00 00

265

Ap'roveitando o extranumerário João Bordignon

•• 00

'0 ••

266

Aproveitando o funcionário José dos Santos. o

267

Aproveitando o extranumeráriq Pedro Sir,nplicio Moreira
Filho .. o' .. o o o o o o . o o o ." . o o' o, o' o'

o'

..

270

çonservando o funcionário Domingos Petreli ..

27:1

Aproveitando o funcinái-io Ernesto Tiradentes de ,Souza

272.

Conservando o funcionário José Scuissiatto ..

273

Conservando o funcionário Benedito da Costa Coelho

27

o'

_Conservando o Junciqnário. Teodomir:o Furtado o'

oo
oo

213

o'
o"

oo

".

:.,'
,

Aproveitando o ,funcionário Hermenegildo de Lara

oo

.

304

Nomeando o sr. Reinaldo Pedroso o o

213

305'

Conservando o funcionário Avelino Pereira da Silva

228

214

306

Conservando o funcionário João de Deus Vidal •• ••

229

214

307

Aproveitando o funcionário Manoel Octacilio da Silva

229

215

308

Conservando o funcionário Carlos Weigert Filho

•.

23Q

215

309

Aproveitando o funcionário

José Nascimen9 ROseira

230

215

310

Aproveitando o extranumerário Joaquim de Barros

231

oo

oo

•o

oo

228

.;

275

Consen'ando p, "funcionário José Matu,cheski Junior

276.

,Col}Servando o funcionárioE;waldo Weert ..

277

(;oIl$.ervanlio o ,funcioflár:io João .Correia de Souza Pinto

216

3U,

Conse;vando o ,funcionário Waldelllir Costa Lima

231

Promovendo o funcionário Euclides Vieira Alves o'

216

312"

Aproveitando o funcionário Julio Richter Filho

232

.

278



..

4

•

•

;,

<

"

.

"

••

o.

o o

..

,

.•

.1
.":..'.b

}}
,/

'

xv
Nrs,

345

Aproveitando o funcionário José Paladino "

..

,.

..

346

Promovendo, por antigl1dade, o funcionário Raul .Costa

347

Aproveitando o etranumerário Rotilio dos Santos

348

Aproveitando. o extranwnerário

Sousa -,

'

247

"

.247

Emerson Tiradentes de

..

248

,349

Aproveitando o extranumerário Feliciano de Oliveira F.o

248

350

'Aproveitando o extranumeráro Otilio Werneck de Captrano ..

"

247

"

..

Promove!ldo õ funcionário Angelo Scuissiatto .•

351

249
.249

352'

"Promovendo o funcionário' Ignacio "Lombardi

..

250

353"

• Aproveitando o extranumerário Agnelo Batista

250

Promovendo o funcionário Pedro Gasparelo .. .. ..

251

3'55

Promovendo o funcionário Alvaro José da Costa ..

251

356

Promovendo o funcionário Manoel Ribeiro de Macedo

252

357

Promovendo o funcionár'i.o UliSses Jósé Ribeiro ..

252

354'

"358'

•

•

.,

..

'Promóvendo o fimcionário Ildefonsõ Penaforte M.arques •

253

359'

Promovendo <> funcionário José Pereles ..

360

Promovendo o funcionário Manoel Taborda Ribas

254

361

Promovendo o funcionário Pedro Mainka .

254

362

Promovendo o funcionário Davi da Rosá ..

363

Aproveitando o funcionário Abilio Rodrigues dos Santos

255

364

Aproveitando o funcionário André Bruzamolin ,.

256

365

Aproveitando o funcionário Benedito Correia de Freitas

256

366

Aproveitan,do o funcionário Artur Chaves Barros

256

367

Aproveitando o fuficioriárioFrancisco Grande ..

257

368

Aproveitando o funcionário Gercindo Godoi ..

257

369

Aproveitando o funcionário Honorio José Bruno

258

370

Aprõveitando o funcionário Napoleão de Miranda ..

258

371

Aproveitando o extranumerário João Fernandes

259

372

Aproveitando o extranumerário Angelo Faoro ..

259

373

Aproveitando o funcionário Raul Correia Pinto

259

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

..

..

253

..

..
..

..

.,

255

..

..

..

..

..

".

"L."1
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Nrs.
377'

-378

Aproveitando o extranumerário Joé Sá .. .. ..

261

Promovendo o fUncionário Jósé Domaria

262

..

..

379

Aproveitando o funcionário João Raul Bauml ..

262

38Ô

Aproveitando o funcionário Eleutério Gâsparin

262

381

A:proveitando o funcionário Walfrido Bueno Ferreira

263



Aproveitando o funcionário Reinaldo Mion ..

263

..

..

..

383

Conservando o funcionário Lauro Ribeiro de Macedo

264

384

Ap!oveitando o funcionário Olegario Aires de Arruda

264

385

Aproveitando a funcionária Violeta Maranhão ..

.,

265

386

Promovendo a funcionária Zuleika Maranhão ..

..

..

265

387:

Conservando o funcionário Gastão Marques da Silva ..

266

388

ConseJ:Vando' o funcioio Amazon!1S de Souza Azevedo

266

389

Conservando o funcionário João Fagundes Barbosa

266

390

Conservando o,funcionário João Schleder Sobrinho

267

391

Aproveitando o extrariumerário Arcelino Rosa

267

392

Nomeansio, interinamente, o sr. Tancredo Benghi

.•

268

I
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Parcela

Có.:pIG'OS

D E S I G N A ç Ã O

'Local Geral

1 1 1 2-

'D A

..

..

t'

••

4-07

8-81-1 - Pessoal Variavel
1 - Pessoal operário para
2 - Maquinistas, pedreiros
ção de calçaJIlento .. .. :.
3 ,.- Pessoal operário para
de ruas e estradas , .. 0 ;'

108:84O$ÓÓO

108:840$000

150:000$000

300:000$00O ,

300:000$000

5:000$000
10:000$000

15:000$000 .

7:200$000

serviços de Obras
e calceteiros para conserva
.. .. .. o. o o .. .. 0,0 ,. ..
pavimentação e êonserVação
o' 00 o, o, o,
•

8-04-2 - Material permanente

1 - Moveis e Utensílios o o o. o o

2 - Instrumentos e Aparelhos . o
4-08

70:000$00O
80:000$000

8-81-3 - Material de Consumo

Materiais para obras o o o o o. o o • o o o

4-09

8-89-4 - DespesaS Diversas

4-1O

8-89-0'- Pessoal Fixo

Patrimoniais

8:400$000
8:400$000
14:400$000
12:000$000

5:040$000

..

2 ..,.. Serventes a 3:600$000 . o
4-06

MJitações;

Efetiva

10:800fOOó

2 - 2.os Feitores . 6:0Ç{l$000
..

Dotação

D E SP E S A

Condutor Técnico o o • o o o o o o o o o o o
2.° Topógrafo . o o' • o o' • o o' o' o' o o o'
Feitor Geral o o '0 o. o. • o •• • o • o o o
.os Feio;res a 7:,200$000

1 - !V1:otorista ..

Consignações

.
Obras Públicas por contrato '. o o' :. o. o o o-o

,

:OOOooo

280:000$000

450:000$000

450:000$000

-o
,

Divisão de Viação, Saneamento e Limpeza Pública

1 - Engenheiro Chefe o o

1
1
1
.l,

.,.-

Engenheiro Ajudante
Motorista 'o ••
Contínuo
Servente o' ••

oo

oo

oo
" 

,o,.

._"

..;.." ..

•....

o"

16:200$000
14:400$000
5:040$000
4:200$000
3:600$000

(3:440$000 .•

43:440$000

10:800$000
6:000$000 
3:600$000

20:400$000

20:4OQ$OOO

14:400$000
12:000$00O
12:000$000.

38:4ÔO$OO0

38:400$000

Secção de Viação
4-li

8-89-0 - Pessoal Fixo

1 - Condutor Técnico o o .. .. .. ..

"

.. ..  o

1 - Seccionista .. .. o' •• o o o o o. o o • o o o
. - Servente ... o o • o o o o o. o o, o :0 o • o o o

o'

Secção de Santtamento e Limilesa Pública
4-12

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

0,0

!'

.-:"

15:000$000

•

.

