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�e�s de �923
LEI N. 609 I

o Prefi'o JI nn icipal de Curityba, Capital do Est. iQ
elo Pararlá í'ÚI. saber qUe a Camara l.\lunieipal deere,)'p

e cu "I1f'(.jU'l" a seguinte Lei:

\ + 1 I - A praça da Republica passa a denomiI , �,

'W nraf'L RI" Barbosa .
•'\]'1. 2,10 � Révo�aDl.,,;e as dis1:wsições. em contra '(�!

Pé 1,I(.i" da Prefeitura Munieipal de Curityba, Cap ,4
dD F':itHfl" d.) Parauá f;'m :2 de �Iaio de �923. A

J. MOREIRA GARCEZ

Prefeitura lVIunieipal �

Paraná, em 2 de M I,i'�

t
Claro C'ordeú'o - Serretario 1.

I'ulli,.o:la na Seert'.tal'ia da

C"ll'it� \>;, (,<I,pitaI elo Estado do

de 1923. I

LEI N. 610

o Prefeito iVlllniripal de C'nr.ityba, Cll.pitaI do Este jq

do Paraná. faz saher que a Cllll1ara M'llniripal c1N'ret a

e e1'1. sanef'iono a seguinte Lei:

Al't. 1.0 _ Fira o Prefpito autorizado, a dt'rrptal' . '-l

lle�apropriagões que Sf'o fizerpnl ne�essarias para o alarg

mento do trecho da rua 15 de Novembro, comprehenr1ir-1

entre a alameda Dl'. Muriey e avenida Luiz Xavier.
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Art. 2.0 - Para attender ás dJespesas dessas. desapro

priações, o Poder Executivo poderá abrir os neeessarios

creditos.
Art. 3.0 - Revogam-se as disposições em contrario.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba. Capit�11

do Estado do Paraná, pm 2, dr Maio de 1923.

J. MOREIRA GARCEZ.

Publicada na

Curtyba, Capital

de '.1923.
Ir

Secretaria da Prefritma 1lunicipal C-l'

do Estado do Paraná, em 2 de MaIO

Claro Cordeiro - Secretario.

LEI N. 611

I O Prefeito xluniC'ipal de Curityba, Capital do E,stado
do Paraná, faz saber que a Camara Municipal decreto'tl

e H'U saneóono a seguinte Lei:
I Art. 1.0 _ Fica o Poder Executivo autorizado a su[>.
primir os eaqros ele 2 GuardaR Piseaes montados, cr�anrlo
o cargo ele auxiliar da Füwaltzação do Rocio.

Art. 2.0 _ Os veIlC'-imentos dessE' auxiliar serão de
3\1:000$000 e mais 600$000 para locomoção.

Art. 3.0 _ 'No ellso de, no corrente exercicio, ser uti-
lizado do disposto no art. 1.0: os vencimentos e locomoção
do auxiliar serão pagos com o flaldo d'ahi resultante para
a vprba eoni'ignada na alinea b do � 11.0 do art. 2.0 da Lei
orçamentaria vigente.

Art. 4.0 _ Revogálti-se as disposições em contrari?

Palaeio da Prefeitura Municipal ele Cnrityba, Capital
do Estado do Paraná, em 2, de Maio ele 1923.

J. MOREIRA GARCEZ.

Pliblicada na Recretarill da Prrfritura Municipal on
Cllrit} ha, Capital do El>tado cIo Paraná, em 2 de Maia
de 1923. Olaro COl'deiro - ,secretario.
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LEI N. 612

"O Prefeito ll'Illnicipal de Curityb a, Capital do Ej>tado

elo Paraná, faz saber que a Cumara Municipal decretou

e eu sancciono a seguinte Lei:

Art. lluico. � Fica concedida a Reô Bennett, ou á

mnpr.eza qpr organizar, a licença a que se ,refere o art. 2.0

da Lei n. 34G, de 23 de NoveIÍIbro de 1912; revo'g�df\-s as'

disposições em contrario.

Palanioda Prefeitura Municipal de Curityba, Capitai

do Est.ado do l�araná, em 4: de �laio de 1923.

J. MOREIRA GARCEZ.

Publicada na Becretaria da Prefeitura l\lunicipi-l1 ele
Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 4: de MalO

de 1923.

Claro Cordeiro - Secretár,io.

LEI N. 613
,

. . . . . I", "'4, ,
O Prefelto :\1umcIpal de Curltyba, CapItal do Estarro

do Paraná, fllz saber que a Camara Municipal decretou

e en Ranceiono a seguinte Lei:

Al't. 1.0 -- l:<lica o Poder Executivo autorizado a 'lU

gmelltal' 0:-; vencim1elltos dos fUllccionarioS' municipaes, de

vendo, esse, 'Hwmento ohedecer ao estatuido na Lei Estu

doai n. 2177, de 2 de Março de 1923.

Art. 2.0 - ApreseIItf' Lt8i só entrará em vigor quau

do a situa�ão financeira do Municipio o permittir.

�\.rt. .3.0 - Para a execução desta Lei fiça o Poder

Exec.utivo autorizado, a abrir os necessarios creditoo.

A rt. 4.0 - Revogam-se as disposições em contrario.

Palacio da Prefe'itura Yfllnicipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 4 àe Maio de 1923.

J. MOREIRA GARCEZ.

-,
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Publicada na Secretari'a da Prefeitura :Municlpal d�,.

�'uritJ uil, Cilpital do Estado do Paraná, em 4 de .Maiú

� � l.:l23.

Claro Cordeiro - Becretario

t

1
LEIN.614

r;:;'

o Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estaéiv

�i) Paraná, faz saber qUi:) a Camara Municipal decreto,l

�. eu sancciono a seguinte Lei:

AJ:t. 1.0 - Fic<L o Poder Executivo autorizado a C.3

II �r ao Governo ]!ederal a faixa de terreno devoluta ne

�(ssaria para a regularização da quadra em que está sendJ

, f',,(iífiCado ,o Hospital Mihtar, desde que em compensaçáo

,rt ja entregue ao Jl unicipio parte dos dois lotes adjacentes,

l t,( b ns. 8:3 e 86, da Villa Barão de Uaxnpinas, aforado., êl

\ [;( L'ceiros,e que melhor permitta o estabelecimento d,e um

I '} IVO largo em frente, ao Jnpsmo Hospital, tendo para as

. () ltras faces as ruas U uttenbterg, Capitão Sousa Franco �

• a allle'da Dl'. Vicente Machado.
; Art. 2.0 - No caso de não poder ser feito o necessa.,

, :L:j.) entendImento quanto á entrega ao Municipio dos refE'

. i4'idos lotes n. 83 e 86, o Poder Executivo poderá effectivar
f '1 cessão de que trata a primeira parte do artigo 1.0 mp ..

J' ante a cumpensação de 10 :000$000 pagos ao Municipio.

Art. 3.0 - Revogam-se as disposições em contrario.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

,1,) Estado do Paraná, em 4 de Maio de 1923.

J. MOREIRA GAROEZ.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal dI)

C urityba, Capital 'do Estado do Paraná, em 4 de Maio

d� 1923.
Claro Cordeiro - SeCtl'etario

f LEI N. 615 /
O PrefE'ito Muniópal de Curityba, Capital do Estadt

I d) Paraná, faz saber que a Camara Municipal decretou

e eu sancciono a seguinte Lei:
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�Art. 1.0 -'-'- Fica o Poder Executivo autorizado It

abrir o credito e�traordillario d,e 7 :500$000 para attendeJ',

no corrente exerciciol ao pagamento das subvenções das l<'a

culclades de Direito, de Engenharia e de Medicina, e que

deixaram de figurar na Lei orçamentaria vigente.

Art. 2.0 - Para attender ao pagamento das porc,ell

tagens devidas á Thesouraria e á Procuradoria Fiscal, co]'

ficientes as respectivas dotações consignadas nos � � 8.0

e 9.0 do artigo 2.0 da Lei orçamentaria do mesmo

ph'os 8.0 e 9.0 do artigo 2.0 da Lei orçamerr.aria do mesmo

exercicio, fica o Poder Executivo autOrizado a abrir os ne.

cessarios creditas.

Art. 3.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir

os neeessarios creditQs para efiectuar as restituições a q ll'�

se refere a Resolução n. 33 de 4 de 1\1aio de 1922 e a fI U"

tiverem direito os proprietarios que, no exercicio de 192'!.

construiram platibanclas ou passeios nas suas propriedacI>3s.

Ârt. 4.0 - Revogam-&e as disposições em contrario.

Palacio da Prefeitura :l\:Iunicipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 5 de Maio de 1923.

J. MOREIRA GAROEZ .

Publicada na Secretaria da Prefeitura l\1unicipal dt'

Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 5 de Maio

de 1923.

Claro Cordeiro - SeCtl'ctario

LEI N. 616

'.

O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado

do Paraná, faz saber que' a Camara Municipal decreto�a

E' ell sancciono a seguinte Lei:

A-rt. unico. - Ficam isentas dos impostos munlCl

paes, pelo prazo Ck 10 annos, a contar desta data, as Com

panhias que se organizarem para a construcção de casas

em prestações e que tenham, pelo. menos, 1.000 :000$000

de capital; revogadas às disposições em contrario.
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Falacio da ..Prefeitura Municipal di; Cnrityba, Capital

('0 ElStado do Paraná, em 5 de Maio de 1923.

J. +,,!OREIRÁ GARCEZ.

Jhlbllcada na .Seeretaria da Prefeitura Municipal de

Uurityba, Capital do Estado do Paraná, em .5 de Maio

d� ,1923.

Claro Cordeiro - Secretario

LEI N. 617

o Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado
110 Paraná, faz saber que a Caroara Municipal decretoll

( eu I:;ancciono a seguinte Lei:

, Art. unira. - 1\0 artigo unico cla Lei n. 362 de 27

C,e Jltlh'io de .1920, accresceníe"se: não podendo fabricar

l,ães durante o periodo das 6 horas da manhã ik domin

1-(0 W; J horas de segunda-feira; revogadas as disPQsições

(In contra]:jo.

Palaciô dâ Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

110 Estado do 'Paraná, em 7 de Maio de 1923.

J. MOREmA GAJt,CEZ.

PnbljcaqíJ. ll� Seereta.ria da Prefeitura :\Iunicipal qe

\ 'nrityba, Capital do \Estado do Paraná, em 7 de Maio

de 1923.

Claro Cordeiro - Secretario

LEI N. 618

o Prefeito �runieipal de Curityba, Capital do Estado

elo Paraná, faz salwr que a Camara Munic'ipal decretou

(' ('\lsanl:!?lono a s�gpin4e Lei:

Art. Lo - Fica o Prefeito Municipal aut'Orizado a

offt'recer ao Goverllo Federal um terreno situado na ZOllll

urbana', deslinado á construcção da Escola de Artifices.
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Arf. 2.0 -- l{ó caso cle não ser iniciada a constl'licç:íc
da EsC'ola, deútrà do prazo de. 2 annós, a coutardl!. data '1 te

respectivo of�freeimento, reverterá o temeno para o 'M'l'

n ieiplo.
Art. 3.0 - Para attender 'ás despesas com a acqui-l

ção desse terreno, fica o Poder Executivo autorizado &
abrir os llf'eeSSCll'ios ereditos, at6 o .waximo de 30 :000$00U

Art. 4.0 - Rt'vogam-se as disposições em contrarl).

Palacio ela Prefeitura Municipal de Curityba, Capi1 a]
do Estado do 'Paraná, em 7 de ,Maio de 1923.

J'.. MOREIRA GARCEZ.

Publicada na Serretaria da Prefeitl}ra Municipal lé

Curityba, Capital do J<)stado do' Paraná, elU 7 de Mpic

ele 1923.
Claro ('ordeiro - SeClretario

LEI'N. 619

o Prefeito l\I{IllÍcipal d'e Curityba, Capital do Esta 10
do Paraná, faz saber que a Camál'a Municipal decret 1Ii

e cu san(l('iono à SegUinte Lei:

\ Art. 1.0.- Fiea isrnta dós t'utólumentos relativos á

ec1ifiC'açãó da platibaúda a T greja da Ordem, sita á prl' çU

COl�onel Bnéas.

Art. 2.0 _ Firam egnah'tiente isentos do imp<>sto de

Guias sem paSseio e da 'T'axa de calçamento os edificios

onde funceionam o Asylo S. Luiz e a Egreja S. Franc i8

('O de Paula 'r. reduzidos 'lU ;j(J o'1ó, uosannos de 1921 a

1923, os mesmos impostos a que está slIjeito O' edificio OI':le

fU1ll'C'ioJlolr o cóllegio de' Sion.

Art. 3.0 -. Revogam-se as disposições em contrar:o.

PalacÍo ela Prefeitura Municipal de Curityba, Capi '.a'

ao .Estad6 elo Paraná, em 8 de �faio de 1923.

J. M'oRElIRÀ GAROEZ.

/',
'.
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l"ublicada na, Secretaria da P,re£eitura' Municipal de
Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 8 de 'Maio
di 1923.

Claro Cordeiro - Seeretario

LEI N. 620

o Prefeito Municipal de Curityba,Capital do Estado
elo Paraná, faz saber que a Camara Municipal decretou
e eu sancciono a seguinte Lei:

Al't. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a <en.

traI' eIn aeeordo com oS proprietarios de terrenos sitos á

rua Saldanha da Gama a fim de ser a mesma prolongada
até a rua 15 de Novembro.

Al'ot. :2.0 - Fica egualmente o Poder lE!xlecutivo auto

rizado a abrir os necessarios creditos para a execução da
presente Lei. '

Art. 3.0 - Revogall1lcse as disposições em contrario.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

dQ Estado do Paraná, CIl1l 8 de Maio de 1923.

J. MORE.IRA GARCEZ.

Puhlicada na Secr,etaria da Prefeitura Municipal de
Cnl'ityba, Capital do Estado do Paraná, em 8 de 'Maio
de 1923.

Claro Cordeiro - Sec,retario

LEI N. 621

o Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado,.. /
do Pal'aná, faz saber que a Camara Municipal decretou

e cu sancciono a seguinte Lei:

I

l

Ara. 1.0 - As' ruas Ratcliff e Misericordia passam I\,

drnami1}llr-se, re,spectivamente, Dl'. Westphalen e André de

:Barros.'

"

\
"11, -
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Palacio i:la Prefeitura Municipal de Ourityba, Capital

dO,Estado do Pa:r;aná, em ,30 de Outubro de 1923.

J. MOREIRA GARCEZ.

�,
_1l!-

Art. 2.0 - Revogam-se as disposições em contrario
.�

I

....,
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de

0urityba, Capital do Estado do Paraná, em 30 de Outubro

de 1923.

Claro Cordeiro - Secretario.

1 LEIN.62,2

o Prefeito, Municipal dé Curityba, Capital do Estado

do Paraná, faz saber que a Camara Municipal decretou

e eu sancciono a. seguinte Lei:

"
11 1

J

'(

Ar,t. 1.0 - E' cedido, ,gratuitamente, um terreno nO

Cemiterio Municipal, para- a construcção do mausoléu a

André de Barros.

S unico. _ Se o terneno de que- trata o presente arti

go já foi adquirido, fica o Prefeito autorizado a mandar

restituir a im'portanciadespendida e0111 a acquisição do re
ferido terreno.

Art. �.o - Os immoveis que André de Barros legou

á Santa Casa de Misericorelia siio isentos dos emolumentos

de transfereneiapara essa instituição de caridade.

Art. 3.0 - Revoga.m-�e as disposições "em contrario.;
,'';

li

1
1

;/(

Palacio da Prefeitura l\1:unieipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 30 ele Outubro de 1923.

J. MOREIRA GAROE!í.

Publicada na Secl1etaria da Prefeitura. Municipal de
Curityba, Capital elo Estado elo Paraná, em 30 de OutubrQ

de 1923.

Claro C01'dei1'Q - Secretario,

•

•
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I1ET.\N. 623

O' Prefeitol\HmicÍpal de CurityHai Capital do Estado
do Paraná, :faz saber que a Camara JMunicipal- decreto'\.:

"� .eu J;lanrciono (a seguinte Lei:

Art. Unica. - Fica o Prefeito autorizado a regula-

mentar a Lei 11. 431 de 3 de Fevereh'o de 1915, que creO'l

o 'serviço de assistencÍ'll urgente; revogadas as disposições

em contrario .

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, .em 5 de Novembro de 1923.

J. MOREIRA Gf\.RCEIZ.
I

Publicada na SecI1etaria da Prefeitura Municipal de

.curitybá, Capital do �stado do Paratlá, em ;). de Novembec

ele 1923.
Claro.. Cordeú'o �SeGretaI,"ío.

IJET N. 624:

o Prefeito l\'l:unicipal de Curityba, Capital do Bsta,d'1

I nó Paranâ, faz saber que a Camara MunicipJl.l decretol]

e eu sancciono a seguinte Lei:

Art, lTnico.- Os funccionarios municipaes que con.

taVfI}l mais de 10 annos de eífertivo serviço, sem gozar ele
JiceJ,'ça ou ferias. regulamentares, terão direito a seis mez.:�s
de licença com os vencimentos integraes; revogadas as dis'

po:üções ,em rontrario.

Palario da }>J;eieitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Parahá, em 5 de Noyembro de 1923.

J. MOREIRA GARCEZ.

Publieada 'na Serlfetarja da Prefeitura Municipal de

C:uL;ityha, Capital do Estado do Paraná, em .) de Novembl'o

de 1923.
Claro Cordeiro - See.retaxio

•

F-�

'.{

" .

;�

i
li,

Ili!

f

i:

....,- 18 :'

TjEI N-. 625

O Pl'efeítd Municipal de Curityba, Capital do Estado
do Paraná, fa? $aber que a Camara Municipal decreto:l

" eu sancrionn a seguinte Lei:

Art. FniM. - F'ica o Prefeito autorizado a mandar

pag'ar, pela verba "Ex-ercicios findos", ao Porteiro da Ca.

mara i\'l:uniôpal ,Olegario Ay,res de Arruela, os vencimen

t(}S quede'i:j:ollde 'receber, de 4 de Março de 1918 a 9 de

}larço rue 19J 9; revogadas as disposições em contrario.

Palacio da Prefeitura MUlliçipal de Curityba, Capital

do l']stadodo' Paraná, em 6 de Novembro ç1e 1923.

J. MÓRIDIRÁ GARCEe;.
I •

P�1b'li('ai:1a na Secretaria da Prefeitura Municipal de

Curityba, Cãpital do BRtado elo Pal'aná, em 6 de Novembro

de 1923.

Claro Cordeiro - Secretario.

IiEI �'626 �','J

O 'PrerJiicr /JI,Iunicipal de Curityba, C�pit'al do 'Esta.do I

do Par,aná, faz saber q11e a Camara' Municipà.l decretou e

eu sallcciono' a seguinte Lei:

CAPITUT;O' I'

:Receitei

/
Ai£. 16 - A receita do' Mun:icipio de Cutityba para o' ,"

exerc.'cio de 1924\ é orçada em 1.203' :500$000, e será for

mada com n producto dos illipost'os, taxas € óutras contri.'

bu�ções, a.rrec�dádos no referido exercicio sob as seguintes,

rubricas: t
� 1 o' çommer,r�o e Offi.c,i.nas ira Qua�rd 335 :000$00
� 2° Gommel'clO e OfflClnas do RoClo 50 :000$00

i 3° L�udemrós � e'molumentos . .'. . .. 40 :000$000

1

I,

\:

."
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Despesa

, I

, I

Art. 2° - A despesa do l\1unicipio de Ourityba, par:t
o exercicio de 1924, é fixada em 1.203 :500$000 com OI sar
viços a cargo da Oamara Municipal e Prefeitura, de accor
do com os � � seguintes:

� 1° Secretaria

OAMARA MUNIOIPAL

1 l° Secretario

10% de accordo com 'a
Lei n° 322 de 31-7-12

1 2° Secretario

1 Archivista

10% de accordo co� a
Lei nO 322 de 31-7�r2

1 Porteiro

1 Servente
I

� 2° Expediento

Oom esta verba

� 3° Representações

Com esta verba

� 4° Eventuaes

Com esta verba

5:100$000

51ú$000 5:610$000

4:200$000

4:400$000

440$000 4:840$000

,

(

I

1
r

I

2:400$000

1:500$000 18:550�JOO

� 50 Prefeitura

PREFEI'rURAMUNIQIPAL

Bubsidio ao Prefeito

RepresentaçãQ

3:000$000

4:800$000

4: :200$000

--------

3ú:55O$OOO
I
r

18:000$000

6:000$000 24:000'000

,.....,,14-'

4° Imposto supplementar sobre. casas de

bebidas

� 5" Renda dos Mercados .

s ti" Benda: do Matadouro (matança e

preparo)

70 Henda para auxilio á Santa Casa de

.:\1Jsericordia

� 8° GadO' para consumo . . . .

� 9° Aferição de pesos e medidas

� 10° Renda do Cemiterio . . .

� 11° Fóros do Quadro Urbano
� 12° Fóros do Rocio

li 13° Frentes náoedificadas, casas sem

platibanda, etc.

S 14° Taxa sobre calçamento

� 15° Guias sem passeio .•.

li 16° Matricula e marcação de vehiculos

li 17° Emolumentos não incluídos no � 3°

� 18° CobranÇ}a da Divida Acmva

� 19° Matricula de conductores de vehiculos

e carregadores

� 20. Matricula de cães .

� 21° Matricula de vaccas

� 22° Approv�o de plantas e.licenças para

obras

fi 23" Venda de terrenos ......•

S 24° Plantas e croquis. fornecidos pela Di-

rectoria Ger,a!

� 25° Multas sobre impostos

� 26° Multas por outras infracções

� 27° Imposto de Viação

� 28° Taxa de limpeza particular.. >

S 29° Renda eventual . . . . . . . . .

fi 30° Licenças a vendedoreil ambulantes

� 310 Imposto de publicidade, .

S 32° nenda do Deposito de Inflammaveis

S 33° Placas para numeração' .

� 34" Fiscalização de Bonds

� 35° Juros de depositas em Bancos

\�

'.1

30:000$000

6 :000$000

30 :000$000

25:000$000

115:000$000

20:000$000

20:000$000

15 :000$000

12:000$000

15:000$000

100:000$000

20 :000$000

55:000$000

5:000$000

100:000$000

�:OOO$OOO

1:000$000

4:000$000

5:000$000

10:000$000

•

I
;'

8:000$000

15:000$000

5:000$000

2:000$000

75:000$000

5:000$000

25:000$000

20:000$000

20:000$000

5:000$000 /
5 :000$000 I

1:500$OO� r

�.�03:5QO�

\
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,�

3 l's. Officíaes a

4 :200$000 12 :600$000

1001' de aacordo eom a

Lei na 322 de 31-7-12 1 :2,60$000 13 :860$000

1 2' Official 3 :600$000

1 Fiel do Thesoureirbu ,2 :!lOO$OOO

0,2°)* SQbl1() a receita,

excepto os H 50, '60,

7°, 80, 10°, 230, 32°, 330,

340 e 350 1 :932$'{)OOO 4- :332$000

1 Servente 1:500$000 49:140$000

� 9' D1rectorlA Geral

� a) Obras e Viação

1 Engenheiro Ifrector 11 :000$000
1001° a.e. aceQrdo epm a

TJei na 322 de 31-7-12 1 :100$000 12>:100$000

1 Engenheiro ajudantp

1 Auxiliar (premio á Faculdade

ae. 'Etngen�aria)

1 Auxiliar

1 ID\!stll\1fista

1 2' Offieial

1 Só Official

1 Fiscal ,dr Obras

1 Serveu te

'7�200$OOO

5 :000$000

4:200$000

4:200$000

3:600$000

3:000$000

3:800$000

1:500$000

b) Secção ele Tombamento

1 Clf,ef(), de Secçiío 4 :800$000

looi" de accordo com a

Lei n° 323 de 31-7-12 480�ooO 5 :280$000

1 20 Official 3 :600$000

1001° de aeeordo eom a

Lei 11' .32,2£1e 31-7-12 360$OQO 3 :960$000

/_.

= lfS.."..

! a' Gabinete do Prefeito

Gratificação a.'unl oUi.
eial de Gábin'ete I, ,..,

1 Continuo

1 Chauffeur

600$000 ,I

2:400$000
2 :400$OÓO"''S'':400$QO'O:''

� 70 Secretaria

1 Secretario

1 Ü"j" de accordo com a

Lei na 322 da 31-7-12

6:240$000

62&$000' 6 :864$000

1 l0 omeial 4 :200$000

10°\° de aecordo com a
Lei nO 322 de :31-7-12 ' 420$OPO 4::620$000

1 2° Of£icial
1 Porteiro 2 :600$000
10010 de accordo eom a
IJei na 322 de 31-7-1.2 260$000

3 :600$000

_._--�'-

2:860$000

1:500$000 19:444$000
1 Servente

� 8' Dil'ectol'ia
de contabilidade e The SOUl'U

1 Director Contador

100\" de aecordo' com a

Lei n" 3�2 de 31-7-12

8:400$000

840$000 9:240$000

1 Thesomeirõ � 3 :600$000
O,S' I' sobre a. receita,
exC'C'pto OS H' 501 >6", ,

7°, Ro, 10., 2.3", 32°, 38",
84. • �o 7 :728$000 '11 :328$000

-_.--

1 Chefe de Secção 4 :800$000
lo"io de accordo coni':i";I� .;
Lei n° 322 d'e 31�7 -1'2' . 480$000 5 :280$000

----
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c) Procuradoria Fiscal

1 Procurador

Porcentagem sobre

multas

4:800$000

6:000$000 10:800$000

1 Auxiliar (premio á Faculdade

de Direito) 5 :000$000

1 2" Of'ficial 3 :600$000

10°1 ° de accordo com a

Le: nO 322 de 31-7-12

sobre 11 mezcs e 8 dias 338$000

Porcentagem sobre

multas 2 :000$000 5 :938$000

d) Limpeza Publica e Particular

1 Inspector 3:800$000

10°1° de accordo com a

IJei n° 322 de 31-7-12 380$000 4 :180$000

1 Auxiliar de la classe 3 :120$000

10°1" de accordo com a

IJei n° 322 de 3l!�7.J121

501lre 11 TIleZeS e 8 dias 295$930 3 :415$930

1 Auxiliar de 2" classe 2:400$000

e) 11lspecío1'ia de Vehículos e Fiscalização de Bonas

1 Inspertor

1 Fiscal

3:800$000

3:600$000

f) Jardins e Praças

1 Inspcctor

2 Guardas portões para

o Passeio Publico a

1 :800$

g) Officinas

1 :l\'Iechallica C4e£e

3:600$000

3:600$000

3 :000$000 103 :173"Se
\

\

\

�
"

'I

.-r

I 19 -

10°1° de accordo com a

Lei n.O 322 de 31-7-12 . 600$00{) 6:600$000

-----

1 Ajudante . . . . . . . 3:800$000

10°1° de accordo com a

Lei n.O 322 de 31-7-12 . 380$ú00 4:180$000

----

Fisaalização do Rocio

1 Fiscal Geral 6:000$000

10°1° de accordo com a

Lei n.O 322 de 31-7-12 . 600$000 6:600$000

1 Ajudante . 3:800$QOO

[i'!.7oulizaçll0 do G:J,do p:J,/'a Consllmo

1 Fiscal Geral 6:000$000

10°/° de accordo com a

Lei n.O 322 de 31-7-12 60{)$000 6:600$000

---

I Ajudante. ...... 3:800$000

]rrflammavP-is e Estatistica

1 Encarregado 3:8{)0$OOO

10°/° de accordo com a

Lei n.O 323 de 31-7-12 380$000 4:180$000

",'.'1'

1 Auxiliar . . . a:400�0

Aferição de pesos c medidas

�

1 2.° Official aferidor. 3': 600$0{)0

10"/° de accordo com lt

Lei n.O 322 de 31-7-12 .. 360$000 3:960$000 130: 480$O{JO

•

S 13° - Mercados

� Administrador . . . . . 4: 2{)0$O\>
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10% de accordo com a

Lei noo 322 de 31-7.12 o 420$000 4:620$000

1:800$0001 Servente o

S 14° - Matadouro

G:12()$O�O

1\ /'

_ 21-l

1 Auxiliiar 2:400$000

..

e) Ai131'ição de pesos e medidas

10 2,0 Úfficial 3 :600$000

1ooio de accordo com a

Lei n° 322 de 31-7-12 360$000 3 :960$000 95 :024$800f�1 Administrador o. 4: 8{)0$000' .

10°1° de accordo com a

Lei n.O 322 de 31-7-12 . 480$000 5:280$000

Pessoal jornaleiro o . o 25: 000$000

Combustivel e lubrifican-

tes o . o o o o o o o o 4:000$000 34:280$000

4: 200$000

10:000$000 14:200$006

6:240$000

3:600$000

3:536$285

11:1:800$00.0

1:692$300

1:398$400

1:159$200 19: 426$185 .�)

SISo - Cemiterio Municipal

1 Arlministrador .

Pessoal jornaleiro . . o

S 16° - Pessoal Inactivo

1 Secretario o o

1 Fiscal de Bondes o .

3 Guardas. . . o o o . .

1 Zelador de jardins e pra-

ças o o o . I. o

1 Fiscal o o . .

1 Aferidor . . .

.1 Porteiro da Camara

S 17° - Porcentafem �obre multas

50% das que forem ap-

pIicadas por infracções do

Codigo de Posturas . .

S 18° - Expediente Geral

Com esta verba o .

�

4:000$000

'lI
15:000$000

•

k 12? Mercados

1 Administrador 3 :000$000

10°1" de accordo com a

Ijei n° 322 de 31-7-12 300$000 3:300$000

1 Serv.ente 1:500$000 4:200$000

�, 13° Matadouro

1 Administrador

Pessoal jornaleiro

Combustivel e lubrificantes

4':000$000

20:000$000

3 :000$000 27 :000$000

� 14" Cemiterio Municipal

1 Jldrnin1strador

PeSlSoal jornaleiro

3 :800$000

10 :000$000 13 :800$000

� 15" Pessoal Inactivo

1 Ajudante de engenheiro

1 li'iscal de Bonds

1 Aferidor

i Fiscai
3 Guardas

1 Porteiro da Caniara

1 Continuo

859$860

3 :600$000

1:398$400

1:692$300

3:536$285

1:159$200

1:339$992 13:586$037

� 16° Porcentagem sobre multas

50°1° das que forem appli

�adas por in,fracções do

Codigo de Posturas 2:500$000
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� 179 Expediente G�r�
Gotta de Leite

Jr!lcl)l(�ades, de Dir!Jito, En

genharia e M�d,ic,i:n,a
Maternidade do Paraná

'Socl'edádede Sdccorros aos

Neêéssitados'

:Asylo S. Luiz

Santa Casa de Misericordia

�om esta verba
15 :000$000 :.1 ..

180 publicaç&:o de Actos Officiaes

Com esta verba
20:000$000

41 ••

� 190 Hestituição de Depositos

Com esta verba
5 :000$000 �..28° Eventuaes

� 200 Juros de Divida Consolidada
Com esta vérba

Com esta verba

I

� 210 Amortização da Divida Consolidada

80:000$000 29° Exercicios Findos

Com esta: verba

Com esta verba
70:000$006 � 300 Cadastro

Com esta verba 2 :000$000
I

� 22' Uemqção dó Lixo e Limpeza da Cidade

6 :000$000

7:500$000

6:6bà$000

4:800$000

2:000$000

25 :000$000 5.4 :900$000

30:000$000

20:000$006

Com esta verba

� 31° Porcentagem ás Commiss'ões de Lançamentos

Hí :000$000

Cóm estâ' verba 100 :000$000

� 230 Obras publicas

CQlD1 esta verbfl.
27�:901$233

32°' Placas. para numeração

Com esta verba

� 24' Conservaçáo do Oalçamento

Com esti1; yerba
50 :000$01)0

l

I

"I"�-?

Com os serviços a cargo da Camara

Com os serviços a cargo da Prefeitura ,
� 250 Con!jervação de Jardins e Praças

Com esta 'Verba
30:000$000

.:1. �

5 :000$000

1.172:950${lOe

30:550$000

1.172 :950$000

1. 903 :500$000

CAPITULO II� 26. Melhoramentos de estradas e caminhos

Com esta verba
20:000$000

� 270 Auxilios e Subvenções

I

r

D�posições Permanentes

Albergue Nocturno

Escola Nocturna

1:500$000

1:500$000

ár.t. 10 - Para o exercicio financeiro de 1924, vigo

rará a tabella de impostos annexa á Lei nO 6021, de 12 de

Dezembro de 1921, com a reducção do imposto sobre g�bi-
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netas dentarios, o qual ficará equiparado ao dos escripto

rios de Advogados, Medicas e Engenheiros.

Art. 2° - F'icam creadas as rubricas com as denomi

nações "Henda. para auxilio á Santa Casa de Misericordia"

na recéita e na, despesa, e que figuram no presente orça

mento, nos 99 7° e 27, respectivamente.

, Art. 3° - :B-'icam creados os cargos de Chefe de Secção

e de 2° Official na Secção de 'l'ombamento, e de 3° IOffi'

cial, na Secção de Obras e Viação da Directoria Geral, com

os vencimentos de 400$000, 300$000 e 250$000, respectiva

mente.

Art. 4° - Revogam-se as disposiçõr:;s em contrario.

RESOLUÇÕES DE 1923

CAPITULO lU

Disposições Transitorias
RESOLUÇÃO N.<I 38

" o Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Es

ta.do do Paraná, faz saber que a Camara Municipal,

em Si�:�S�O de 30 de Abril do corrente anno, indicou o

seguinte:

Art 1" - O exercicio financeiro, de 1924, começará

{'lU l° de Janeiro e terminará em 31 de Dezembro do mesmo

anno, com um mez addicional para a sua liquidação e encer

ramento.'

'-I

J. MOREIRA GARCEZ.

�
<:

,

I

· j_.

. �,

I

Fica o Prefeito autorizado a pagar [lO IllspC'clor

de R<'lH!a" e Fiscal Geral do Quadro Pl'hallü. Carlos

Antonio de Asevedo, a quantia de 600$000 (seiscentos

mil rl:'is), proveniente da differença de YCneill1l'Iltos

que deixou de perceber 110 exercicio de H119, poden

do, para esse fim, ahrir o necessario credito.

Art. 2° - Fica o Prefeito autorizado a abrir no cor

rer do exerCício os creditas supplementares que se torna

rcUl ,nefessarios ás verbas consignadas nos ,99 10., 22°,

23°1 28° e 31° �o art. 2° do Capitulo I.

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

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 8 de Novembro de 1923.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Ca

pilal <In Estado do Paraná, em 7 de Maio de lD23.

J. MOREIRA GATICr.Z

Publicada: na SeC'retar:a da Prefeitura Municipal de
Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 8 de Novem

liro dê 1923.

Publicada na Secretarie' da Prefeitura Municipal

de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 7 de

Maio de 1923.
Claro Oordeiro, Secretario Claro Cordeiro - Secretario.
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RESOLUÇÃO N.o 39

O Prefeito Municipal de Curityha, Capital do Es
tado do Paraná, faz saber que a Camara Municipal
em sessão de 30 de Abril do corrente anno, indicou o

seguinte:

Fica o Prefeito autorizado a conceder isenção ao

dI'. Miroslau Szeligowski, por cinco annos, dos im

postos que incidem sobre a sua Casa de Saude, de

nominada S. Francisco.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityha. Ca

pital do Estado do Paraná, em 7 de Maio de 1923.

J. MOREIRA GARCF1Z

Publicada na Secretaria da Pr:efeitura Municipal
de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 7 de

Maio de 1923.
Claro Cordeiro - Secretario.

r,

� i I -2rz-

:1,

!

Palado ,da Rrefeitur.a.l\1uniqipal de Ouri�yba,
Capital do Estado do Paraná, em 8 de Maio de ;1923

.J. MOREIRA .GARCEZ

II� l Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal
de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 8 de
Mujo d(l 1923-. ,

Claro Cordeiro - Secretario.

oRESOLUÇÃO N.o 41

O ,Prefeito l\�unicipal de Curityba, C�pital do Es
tado do Paraqá, faz saber qlle a Camara Municipal,
e;lU ,s�,ssão de 30 de Abril do qourente anno, indicou o
seguinte:

Fica o Podfr Exe,cutiyo autorizadQ a custear 1)('
la verba "Eventllaes" as despesas com as homena
gens prestadas pelo Municipio aos aVIadores que fi
zeram o raid Rio-Curityba.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityl)<),
Estado do ,Paraná, em 8 de Maio de 1923.

,.

• RESOLUÇÃO N.o ,10

O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Es
tado do Paraná, faz saber que a Camara Municipa1,
em sessão de 30 de Abril do corrente anno, indicou o

seguinte:

Fica o Prefeito autorizado a entrar em accordo
com .Tosé l\:I'arques Teixeira, proprietario do predio
n.O 12 da rua João Negrão, esquina da rua José Lou
reiro, no sentido de serem reparados os damnos cau
sados ao referido predio pelo nivelamento dado a
esta ultima rua, podendo, para esse fim, abrir os nc-

cessarios creditos.

J. MOREIRA G�RUEZ

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal
de Curityba, Capital do .Estqdo, do Paraná, em 8 de
Maio de 1923.

..

Claro Cordeiro - Secretal'Ío.

,

RES0�UÇÃO N,o 42

o Prefeito I\��miGipal de, Curityba" Capital do Es
taâo do Paraná, faz saber que a Camara lUunicipal,
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em sessã'o de 30 de Abril do corrente anno, indicou o

seguinte:
Fica o Prefeito autorizado a entrar em accordo

com d. Francisca de Jesus Maravalhas, no sentido de

indemnizal-a dos Prejuizos que sof(r:eu com o novo

nivelamento dado á rua Brigadei,ro Franco.Fica o Poder' Executivo autorizado a ceder, a ti

tulo precario, e sem que resulte qualquer onús para

o MuniCípio: á Sociedade de Soccorro aos Necesita

dos, para a construcçãn de. um recolhimento, o terre

no devoluto existente nos prolongamentos das ruas

Chile, 24 de. Maio e Dl'. Lamenha Lins, no bairro da

Agua Verde; _ ao Instituto de Protecção e Assisteu

cia á Infancia, para o estabelecimento de um posto

de aSsistencia, a parte terrea do predio construido pa

ra "belvedere"; - á Faculdade ,de Engenharia do

Paraná, para a installação de um observatorio astro

nomico; a parte superior desse mes,mo predio; - e

ao Sr; João Turim, para .0 seu atelier e exposição de

seus trabalhos de esculptura, U casa em que ultima

mente fUl1ccionou o almoxarifado municipal.
Essas concessões sÓ poderão ser effectuadas no

caso de serem eSses proprios m:unicipaes lltilizados

para os fins aqui indicados.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curitybâ, Ca

pital do Estado do Paraná, em 9 de Maio de 1923.

J. MOREIRA GARCEZ

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Ca

pital do Estado do Paraná, em 9 de Maio de 1923.

J. MOREIRA GARUJ<;Y,

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municip,aI

de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 9 de

Maio de 1923.

Claro Cordeiro - Secretario.

RESOLUÇÃO N.o 44

O Prdeito Municipal de Curityba, Capital do Es

tado do Paraná, faz saber que a Camara Municipal,

em sessão de 31 de Outubro do corrente anno, indi

cou o seguinte:,

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal

de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 9 de

Maio- de 1919.
Claro Cordeiro - Secretario.

Fica o Prefeito autorizado a dispensar de impos

tos municipaes, pelo prazo de cinco annas, as fabri

cas de chapéos, meias, Iapis e cordas, pertencentes,

respectivamente, aos srs. J. Azulay & Cia., Sake Sab

bag, Rodolpho Haltrich e Theodoro Schneider.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Ca

pital do Estado do Paraná, em 9 de Novembro de

1923.

RESOLUÇÃO N.o 43 J. MOREIRA GARCEZ

O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Es
. tado do Paraná, faz saber que a Camara Municipal,
em sessão de 30 de Abril do corrente anno, indicou

o seguinte: .

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal

de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 9 de
Novembro de 1923.

Claro Cordeiro - Secretario.
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RESOLUÇÃO N.O 45

,O Prefeito Municipa:l de Curityba', 'Capital do Es:..,

tado do Paraná, faz saber que a 'Camara Municipal,

em sessão de 31 de Outubro do corrente anno, indicou
o. 'seguinte: .

:"

A Commissão de Fazenda, tendo em vista o rela

torio da Commissllb'que procedeu á avaliação dos ser
viços de luz e força desta Capital, indica que o Pre

feito entre 'em e'ntendimento com a South Brazilian

Railways Co'mp'any Limited, éom o fim de ser feita a

acquisição para o lVfuniCipio dos �ens e serviços de il

luminação, força e bondes e'lectricos, nos termos da

Lei n.o 591 de 22 de Abril de 1921.

Palacio da Prefeitura Municipal de CurityLa, Ca-'

pital do Estado do Paráná, em 9 de Novembro de

1923.
I'"

J. MOREIRÂ GARCmZ

Publicada na ,Secretaria da Prefeitur.a l\lunieipal

de Curityha, Capital do Estado do PaI:aná, I�m !J de
Novembro de 1923.

Claro Cordeiro - Secretario.
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DECRETOS DE 192'3

DECRETO N.o 1

o Prefeito Nlullicipal de CurilyLa, Capital do Es

tado <)0 Paraná,

Cdnsi(l�nmdo que as Faculdades de Direito. de

Engenharia e de Medicina deste Estado, com séde nes

ta Capital, constituem factQres de expoente elevado

para o desenvolvimento in.tel1ectllal <;los municipes

Cnritybanos; considerando que as vantagens d'ahi

decorrentessiio sobremodo auspiciosas para maior

progresso do l\lunicipio; considerando' que tão valio
sos e beneficos resultados que decorrem para a Ca

pital Paranaense devem, por isso mesmo, merecer a

attenção da Administração Municipal; considerando

que premiar os alu,mnos que mais se distinguirem

n0� respectivos cursos é incentiv.ar o eshldo nessas

Faculdades e consequentemente contribuir para ma

ior engrandecimento de tão uteis e meritorios Insti
tutos de Ensino Superior do nosso Estado; usando da

autorizacão contida na Lei n.'l 605 de 31 de Outubro
de 1922, • '-

DECRETA:

Art.° 1.° - ficam creados, como premio insti

tui{lo aos alumnos que mais se distinguirem em seus

cursos feitos nas Faculdades de Ensino Superior do

Estado, os cargos de auxiliar da Procuradoria Fis

cal, auxiliar technico da Directoria Geral de Obras

e Viação e auxiliar da Directoria de Hygiene do l\1u

llicipio.
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ArLo 2.° - O cargo de auxiliar da Procurado

ria Fiscal será exercido por Bacharel em Direito, o

de auxiliar technico da Direetoria Geral de Obras e

Viação por Engenheiro Civil e o de auxiliar da Dire
ctoria de Hygiene por Medico, diplomados, respecti

vamente,pelas Facul,dades de Direito: de Engenha

ria e de Medicina deste Estado, -e que houverem mais

se distinguido em seus cursos.

ArLO 3.° - As nomeações desses auxiliares serão

por Acto do Executivo Municipal e mediante indica

ção do Direetor da Façuldade em que o diplomado

houver feito o respectivo curso.

� Unjco - No caso do diplomado que tiver direi

to ao premio não acceitar a sua nomeação, o Director

'da respectiva Faculdade communicará esse facto á

Prefeitura e indicará para substituto outro profissio

nal formado pela mesma Faculdade.

ArLo 4.° - Os auxiliares nomeados nos termbg

deste Decreto perceberão '5 :000$000 annuaes e e�et

cerão os seus cargos até a nomeaçãp dos novos diplo
mados, qúe será feita annualmente nos termos dos

artigos anteriores.

g 1.° - No caso de se vagar qualquer desses car

gos, antes da nomeação de novos diplQmados, a Pre

feitura, dentro do prazo de 8 dias, dará conhecimen

to dessa vaga ao Diredor da Faculdnde a que tiver
pertencido o premiado, a fim de que a mesma Facul
dade indique o substituto a ser nomeado.

� 2.° - Se decorridos 15 dias da data dessa ('0111

municação o Director da Faculdade não tiver indica

cado O substituto, a Prefeitura poderá prehencher o

cargo com a n,omeação de quem julgar conveniente,

ArLo 5.° - Para attender ás despesas <1C'corrente-.

dos cargos creados nos termos deste Decreto duranlc

o exercicio de 1923, fica aberto o credito C'xtraordi
n",�i(\ re 15 '(l()f)�O('().

" ••� o f) ° - Em Regulamento especial serão defi

ol'r"'n;t'OP') 0e cada um desses funcciona-

1.u8.

.!
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ArLo 7.° _ Revogam-se as disposições em cont1'a-

rio .

Palacio da Prefeitura Muni<;ipal de Curityba, Ca

pital do Estado do Paraná, em 10 de .Taneiro de 1923.

J. MOREIRA OARCEZ

-,I� •

DECRETO N.o 2

�!i
l'í

O Prefeito Municipal de Curity1Ja, CapHal do Es

tado do Paraml, utilizando-se da autorização contida

no artigo 3.° da Lei n.O 615 de 5 do corrente, resolve

abrir um credito extraordinario de rs. 4 :450$829 (qua

tro contos, quatrocentos e cincot.-nta mil, oitocentos

e vinte e nove reis), para attender ás restituições a

que tiverem direito os proprietarios que, no exerCÍ

cio de 1922, construiram platibandas ou passeios nas

suas propriedades, de accordo com a Resolução n.O

33 de 4 de Maio do mesmo aJ).no.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba,

Capital do Estado do ParaJ\á, em 18 de Maio de 1923.

J. MORE.IRA GARCEZ

1111

Ili

�'I!
" Jr

DECRETO N.O 3

:1:

O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Es

tado do Paraná, utilizando-se -da autorização contida

na Resolução n.O 38 de 7 do corrente, resolve abrir

um credito extraordinario de seiscentos mil reis . .

'(600$000) para attender ao pagamento ao Inspector

de Rendas e Fiscal Geral do Quadro Urbano, Carlos
Antonio de Asevedo, proveniente da differença de
vencimentos que deixou de perceber no exercicio de
1919.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Ca
pital do Estado do Paraná, em 29 de Maio de 1923.

J. MOREIRA GARCEZ

j"
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DECRETO N,o 4

O Prefeito Municipal .çle Curityba Capital do Es

tado do Paraná, usando da autorização contida no

ar1.0 2.° da Lei n.O 615 de 5 de Maio do corrente an

no, resolve abrir os creditas extraordinarios de rs. ,

5 :553$024 (cinco contos quinhentos e cincoenta e tres

mil e vinte e quatro reis)" e 2:708$545 (dois contos

setecentos e oito mil quinhentós e quarenta e cinco

réis), para attender ao pagamento das porcentagens

deviçlas á Procúradoria Fiscal e á Thesouraria, res

pectivamente, e correspondentes ao 'exercicio de 1922.

Palacio da Prefeitura lYIunic.ipal de Curityba, Ca

pital do Estado do Paraná, em 30 de 'Maio de 1923.

J. MOREIRA GARC87.

DECRETO N.o 5

o Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Es

tado do Paraná, tendo em vista a insufficiencia da

verha coúsignada no R 23.° do ar1.° 2.° da Lei orça

mentaria vigente, e usando da autorização contida no

ar1.O 2.° das Disposições Transitarias da mesma Lei,
resolve abrir um credito supplementar de trezentos

contos de réis (300 :OOO$OQO) á verba QB.RAS PUBLI

CA�

Palacio da Prefeitura l\lunicipaI de Curityha, Ca

pital do Estado do ParalJá, em 30 de Junho de 1923.

J. MOREIRA GARCI<J;�

DECRETO N.o 6

O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do 1:'�s
tado do Paraná, attendendo ao requerido pelas Fa-

I

:!-

,J

\
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éuldades de Direito, de Medicina e de Engenharia,
deste' Estado, e usando da autorização contida no art,
1.0 da Lei n.O 615 de 5 de Maio do corrente anno, rc,.

solve abrir um" credito extraordinario de sete con tos

e quinhentos mil reis' {7':500$000), para occorrer ao

pagamento das, subvenções a que as mesmas Faculda
dades têm direito durante o exercicio vigente e nos

termos da referida Lei.

Palacio da Prefe,Hura Municipal de Curityba,

Capitql do Est.ado do Paraná, em 20 de Ago$to de

1923.

"
f -
I

. J. MOREIRA GARCgZ

DECRETO N.o 7

I
'If/

O Prefeito Municipal de Curityha, Capital do Es

tado do Paraná, tendo em vista a insufficiencia da

verba consignada nO S 28.° do ar1.O 2.° da Lei orça

mentaria yigente, e usando da autorização contida

no arÍ;° 2.° das Disposições Transitadas qa mesma lei,

. resolve abrir um credito suppl�mentar de vinte con

tos de reis (20 :000$000) á verba EVENTUAES.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curifyba, Ca

pital do Estado do Paraná, em 20 de Setembrb de
1923,

J. MOREIRA GARCF.�

r
i

.ill •

DECRETO N.O 8

!I!

O Prefeito Muriicil>al de Curityba, Gapital dQ Es
tado do Paraná, tendo em consideração a e:j:po�ição
feita pelos proprietarios de p:;l,darias deste l\:luniçi
pio, pela qual se verifica que em consequenda do

elevado custo da farinha não será pO'ssivel manter
o actual preço do pão, conservando o peso de 85

grammas,' conforme o disposto no Decreto n.O 2 de
25 de :Maio de 1898;
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considerando que uu"!! accrescimo nesse preço re

sultaria maior sacrificio para a população, especial

mente para aS classes proletarias;
I •

considerando que na reunião havida nesta Pre

feitura, á qual compareceram 35 fabricantes de

pães, representando a quasi tota\idade das padarias

que abastecem esta Capital, nenhum dos presentes

acceitou os favores estatuidos na Lei n.O 143, que au

toriza o Executivo a isentar de impostos municipaes

áquelles que se propuzerem a forne�r esse alimen

to a menor preço;

considerando ql;le a reducção de algumas gram

mas no peso de cada pão, emquanto permanecer a

situação anormal do nosso canlbio e da qual resul

ta a elevação do custo da farinha, praticamente não

influirá na nossa economia organica individual;

, considerando que em face das disposições cons

titucionaes dó nosso DireitoPatrio o Poder Publico
não tem competenéia para impor ao commerciante

a alteração dos preços das suas mercadorias;
I

considerando que por isso mesmo é dever inillu
divel conjugar os interesses das classes productoras

com as consumidoras;

considerando que um dos principaes ohjectivos
do Decreto n.o 2 de 25 de Maio de 1898, fixando em
85 grammas o peso de cada pão, foi regularizar o
commercio e evitar assim a fraude dos menos es

crupulosos;

considerando que esse objectivo fica plenamen
te integrado desde que exista um padrão typo para

unidade desse alimento;

considerando que é de urgente necessidade es
tabelecer medidas que attenuem os effeitos decorren
tes da aetual anormalidade de preços dos elementos

imprescindiveis á nossa subsistencia;

11
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considerando que por isso seria prejudicial ao

interesse publico aguardar até a proxima sessão 01'

dinaria do Legislativo para deliberar sobre tão mo

mentoso assumpto;

.considerando que se trata de uma medida de

emergencia estudada e combinada em face dos. ple

mentos demonstrativos das difficuldades resultantes

de faetores conhecidos:

Decreta "ad-referendum" do Poder Legislativo

Art.° 1.0 - EmquUlito perdurar o elevado preço

da farinha empregada no fabrico do pão, o peso a

que se refere a alínea XXXIX do art.° 35 da Lei 01'

ganica dos Municipios, sob n.O 20 de 30 de Maio de

1892, será assim fixado: 85 grammas, sempre que o
custo da farinha for inferior a 40$000 por 44 kilo

grammas; 80 grammas quando esse preço 'se manti

ver acima de 40$000, até 45$000; 75 grammas desde
que essa cotaçãb se eleve a mais de 45$000 até . . .
50$000;

. Art.o 2.° - Servirá de base para a fixação do pe
so do pão a cotação official da farinha nesta Capi
tal, conforme a Fiscalização Municipal verificar.

\ Art.o 3.° - Revogam-se as disposições' em con-
trario.

Palacio da Prefeitura Municipal de

Capital do Estado do Paraná, em 16 de
de 1923.

Curityba,

Novembro

J. MOREIRA GAROEZ

DECRETO N.o 9

o Prefeito Municipal de Curityba, Capital do
Estado do Paraná, usando das attribuições de seu
cargo,

DECRETA:

Art.° 1.° - A cobrança dos imposto� e taxaf) COlh
signadas nos � � 1.0, 2.°, 3.°, 4.°, 11.° a 16.°, l!).o,á 21.0,
27.° e 28.° a 31.° do art.,o 1.0 da Lei orçamentaría n.O 626
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Janeiro

,Matricula e marca�ão de vehiculos

de Chauffeurs, Cocheiros e Carregadores

cuIa de cães e de vaccas.

Matricula

- M'atri-
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DECRETO N.o 10
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de 8 de Novembro do co'rrente anno e para o exercí

cio de 1924 será effectuada nos seguintes mezes:

Fevereiro

l.fi Prestação da taxa d.e calsarnento. -" Pres.ta

ção unica do imposto sobre guias sem pa�seio, casas

em ruina, fí'entés hãó rev'estidas', obra não concluidas

e casas sem platibanda.

lo

I!'

o Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Es

tado do Paraná, considerando que por accmnulo de

servi co. decorrente do accrescimo de trabalho e da

defid'f'ncia de pessoal na Directoria Geral e na Dirc
ctoria de Contabilidade e Thesouro, ainda não foram

attendidos diversos pagamentos provenientes de des

pesas realizadas no exercicio de 1923, os quaes por

terem sido rcqueridqs ultimamente não puderam por

isso mesmo ser processadas e� tempo;

considerando que a Procuradoria Fiscal tem di

versos processos de execução e de cobrança amigavel

em andamento os quaes por conveniencia dos interes

sados foram prorogados para o proximo mez de Fe
vereiro;

considernado que o encerramento do exercicio

sem a liquidação dos respectivos c,9mpromissos será

l)rejudicial não só aos interesses das partes mas tam

bem á regularidade que deve ser observada na escri

pta do Th�souro, donde resulta a boa ordem na Ad
ministração.

Decreta, ad-referendllm do Poder Legislativo:.

Art.° unico -Fica prorogado até o dia 29 de
Fevereiro, proximo vindouro, o periodo addiciollal a

que se refere o art.o 1.0 das Disposições Transitorias

da Lei n.O 608 de 3 de Novembro de 1922, para o en
cerramento do exercicio de 1923; revogadas as dis

posições em contrario.

. Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Ca
pItal do Estado do Paraná, em 31 de Janeiro de 1924.

J. MOREIRA GARCEZ

Março

1." Prestação do imposto sobre frentes Ifão edifi

cadas -L" Prestação da: ta�a de limpeza particnlar.
.

Margo:e :..tqril

1.a Prestação do in1;posto de Commereio � Offici

na;,; do Quadro Crbano e Rocio - Prestação unica do

illl}Jl)�IQ de l?.!lblici<Jade e aferição de peso,s e íl).edi

das.

J'Ir

JUlno c Agosto

hnposto de Viação e Foros do Quadrü Crbnno e

Rodo.

Setembro

2." Prestácft'o da taxa de calcamento.

2.a Prestação da taxa de limpeza particular
2.a prestação do imposto sobre frentes não edifica

das - 2." prestação do ilJIl?9sto <Je Commercio e 01'

ficinas do Quadro Urbano e Rodo.

Art.° 2.0 - ReYogam-s� ás di�posições em con-

trario. .

. ,

�

�'� �

Palacio da Prefeitura Municipa} de Curityba,

Capital do Estado do Paraná, eni 1.0 de Dezembro

de 1923.

DECRETO N.o 11

J. MOREIRA GARCEZ

O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Es
'tado do Paraná, tendo em vista a insufficiencia da

..
_____1
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verba consignada no S 23 do art.° 2.° da Lei orçamen

'taria para o exercicio de 1923, e usando da autoriza

ção contida }.lo art." 2.° das Disposições Transitarias

da mesma Lei, resolve abrir um credito supplementar

de dezcscis ,contos cento e cincoenta e um mil seis

centos e oito rei� (16 :151$608) á verba Obras Puhli

caso

Palacio da Prefeitura Municipal !le CuriLyha, Ca

pital do Estado do Paraná, em 31 de Janeiro de 1924.

J. MOREIRA Gt\.RCEZ

•

.-,I� ..

ACTQS DE 1923
�,

r�"F�- ..-

DECRETO N.o 12
ACTO N. 1

O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Es

tado do Paraná, tendo em vista a insufficicncia da

verha consignada no S 13.° doart." 2.° da Lei orça

mentaria para o exercicio de 1923, resolve. ad-refe

rendllm do Poder Legislativo Municipal, abrir um

credito supplementar de oito contos duzentos e no

venta e quatro mil quatrocentos e quatro reis .

(8 :294$404) á verba Matadouro.

71:�

�

o Prefeito Municipal de Curityba, Capital do

Estado dJo Paraná, concede', 'll'a 'fórma do Regula

mento em vigor, ao Guarda Fiscal, Ovidio Octavio

Guimarães, 60 dtals de licença para tratar de' seus

interesses conforme requer�u.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba,

CapitJa,1 do Estado do Paraná, �m 15 de ianeiro de

192�.
J. �OiRE[RA GAROEZ

Palaé�b da Prefeitura ,Municipal de Curityha',

Capital do estado do Paraná, em 31 de Janeiro de

1924. ACTO N. 2

J. MOREIRA GARCf4}Z

<; I'
� l-.

o Prefeito Municipal de Curityba, Capital do

Estado do Paraná, tendo em vista a indicação feita

pelo Exmo. Sn'!'. Dl'. Director da Faculdade de Di

reito deste Estado, nos ter,mos do Deçreto n. 1 de

10 do dorrente, nomeia o Sr. Bacharel em Scien.

cilas Juridicas e Sociaes Felippe de Souza Miranda,

para jexercer o cargo de auxiliar da procuradoria

RiscaI.

I

l!,I.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba,

Capital do Estado do Paran'á, em 27 de J'aneirü de

1923.
J. 1'IlOREIRÂ G-'.ROEZ

�

.1

�
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ACTO N. 3

1,1
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o Prefeito Municipal de Curityba, Capital do

Estadia do Paraná, tendo em vista a irl'dicação f,eita

pelo Exmo. Snr. Dl'. Director da Faculdade de Me'

dicina deste Est'a:do, nos termos do Decreto n. 1 de

10 do corrente, nomeia o Sr. Dl'. Ary Eloy Taborda

Ribas, para exercer o cargo de auxiliar da Directo.

ria de Hygiene Municipal ..

'-:) Palacio dia'. Prefeitura Muni'cipal de Curityba,

"'Capital do Estado do Paraná, em 27 de Janeiro

de 1923. '
J. MOREIRA GARCEZ

Palacio da Prefeitura, lY,Iun,icipal. de CuritYQa,
erupital do Estado do P.araná,. em 10 de Fevereiro

d,e 1923.

J. MORIDJRA GA,RCEZ

ACTO N. 6

o Prefeito Municipal de Curityba, Capital do

Estado do Paraná, concede, na fórma do Regula.

mento em vigor, aJO Guarda Fiscal, José Thadeu Pie'

trusa, '90 dias de licença para trat:ar de seus interes

ses conforme requereu.

Palac'io da Prefeitura Municipal de Curityba,

Capital do Estado do Pa,raná, em 31 de Janeirc de

1923.

9.

o Prefeito Municipal de Curityba, 'Capital do

Estado do Par!aná, êompartilhando d'o p'rofundo pe
zar que consterna a alma patricia peló fal'leciinento

do eminente brasil�iro, HUJ' Barbosa, mentalidade

Illaxima que tanto dignifica a nqssa n'aci.onalidade, re
solve como homenagem ao excelso Patriota, devotado

apostolo do Dir,eitQ e da Jus.tiça, suspen'der o expe'

diente da Prefeiturv por 3 dias 'e determina que

durante 15 dias o pavilhão nacLonal seja hasteado

em funeI1all no edifício do Paço Municipal.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba,

Capital do Estado do Paraná, em 2 de Março de

'19'23.

ACTO N. 4

J. MOREIRA GARCEZ

"

ACTO N. 7

J. MOREIRA GARCEZ

...

o Prefeito Municipal de Curityba, Capital do

Estado do Paraná, con'cede, 'na fórma do Regula'
mento em vigor, ao Guarda Fiscal, Herminio Co

mandulli, 60 dias de licença para tratar de seus in
teresses conforme req��reu.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba,

Capital' do Estado 'do Pàraná, .em 14 de Março de

19123 ,

"

ACTO N. 5

o Prefleito Municipal de Curityba, Capital do

Estado do Paraná, tendo em vista a indicação feita

pelo Exmo. Snr. Dl'. Director da Fla:cuIdade de Di.

reito deste Estado, nos termos do paragrapho un'ico

do art. 3.° do Decreto n. 1 de 10 de Janeiro do

corrente anno, nomeia o Snr. Bacharel em Scien

cias Juridicas e Sociaes Edgard de OliveÍlia Cruz,

para exeraer o cargo de auxiliar da Procurado.Fia

F1iscal. _ ,--. "�, :fJJ

•

J. MOREIRA GARCEZ

ACTü N. 8

o Substituto em exercicio do Prefeito Mun:i�i'
paI de> �Curity.ba:, Capita:l do Estado do Paraná, ao
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têr conhecimento do fallecimehto, nesta. Capital, do

prestante cidadão Dezembargador Emygdio West

phalen,e tomando na devida 'c'onsidena:ção 'os va

liosos serv'iços que o mesmo prestou a este Munici
pio, no ellevado posto de Presidente da Camara Mu

nicipal, llesolve, comia homenagem ao il1ustre mor

to, suspen'der por hoje o expediente dlesta Prefeitu'

ra e determillia: que durante 3 ,dias seja hasteada a

Bandeira do Estado, em funeral, no edificio do Pa

ço Municipal.

Palacioda Prefeitura Municipal de �urityba,

Capital do Estado do Paraná, em 17 de MarÇla de

1923.

A,CTO N. 11

. .,

j

'�;�

o Prefeito Mun'icipal (1 (' Curityba, Capital do

Estado do Paraná, tendo (,]], vista a indicação fei

ta pelo Exmo. Snr. Dr. ]}jrector .da Faculdade de

Engenharia deste Estado, nos termos do paragra

pho unico do art. 3.° do n,�creto n. 1 de 10 de Ja,

neirodo corrente arúlo, nomeia o Snr. Engenheiro

Civil Ernesto Wilhelm, par" exercer o cargo de auxL

liar technico da Direp,torjél Geral de Obras e Via

ção.

Palacio da Prefei Lura Municipal de Curityba,

Capital do Estado elo Paraná, em 19 ,d'e Abril de

1923.JOAQUIM .MJ\GUSTO DE ANDRADE

J. MOREIRA G.ÃRC:mZ

J

ACTQ N. 9 �l
ACTO N. 12

O Substituto em exerciciodo Prefeito Munici'

piaI de Curityba, Capital do Esta,do do Paraná, re

solve exonerar, a pedido, (o Sn'r. Ovidio Octavio Gui.

marãe.s,do cargo de Guarda Fiscal.

Palacio da Prefeitura Municipal de Gurityba,

Capitáldo Estado do Paraná, em 22 de' Março de
1923.

\1
"

O Prefeito Munici p:>l de Curityba, Capitla:l: do

Estado do Paraná, resolve exonerar, a pedido, o

Sr. José Thadeu PietrUU1, do cargo de Guarda Fiscal.

Palacio da PrefeitnraMunicipal de Curityba,

Capital do Estado <lo Paraná, em 2� d� M'arco' de

1923.

"fi

•.�
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J. MORElRAGARCEZ

JOAQUIM .A:U\G1USTO DE A.NDRADE

ACTO N. 13'

"

,

11•

o Prefeito Municipal de Curityba, Capital do

Estado dJo Paraná, usando da autonização contida

no art. 1." da Lei n. 611 de 2 de MJa:io do cor,rente

anno, resolve sUPllrimir os cargos de. 2 Guardas F�s.

caes montad-JS e creal' o 'cargo de auxiliar da Fisca�

lização do Rocio, com os vencimentos estaJhelecidos

no art. 2° da citada lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba,

Capital do Esta(10 do Paraná, em 26 de :Maio de

1923 .

ACTO :N. 10

o Prefeito Municipal de Curityba, Capital do

Estado do Paraná, concede, nw fórma do Regula�

menta em vigor, ao Guardá Fiscal, Abilio Bmndão,

30 dias de férias conforme re;quereu.

Palacio da Prefeitura- Municipal de Curityba.

Capital do Estado do Paraná, ,em 13 de Abril de

.19.23.

II D"
,

J. MO�GA.RCmZ J. MOREIRA GARCEZ

�
-
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Acrro 'N. '1'4

O Prefeito Municipal de CUl1ityba, Capital do

Estado do- Paraná, resolve nom�ar o Sr. Clodoaldo
Macedo Portugal, para exercer o cargo de auxiliar

da Fiscalização do Rocio,. com os vencimentos mar_

cados em Lei.

Palacio da Prefeit.ura Municipal de Cufityba,

Capital do Estado do Paraná, em: 30 de Maio d2

1923.

I' .
,

I
.,

o Prefeito Municipal de Curityba,.0apib:Q, do
Esnado do Paraná; concede, n:a fórma do Regula'
menta ,em vigor" ao Guarda Fiscal, Ann,ibal: Pos
pissH Guimarães, 90 dias de Íicença confor,me re-

quereu.

Palario da Prefeitura, Municipal de Curityba,
Oapital do Estado do Paraná, em 25 de Junho de

1923.

J. MOREIRA GAROEZ

------- "
, I'

ÀCTO' N .18
. � i .. 111 I' I

ACTON.15

o Substituto em exercicio do Prefeito Mu�

nicipal de Curityba, c'apital do Estado do Paraná,
�onceºe�"pa fórma do Regulamento em vig9r, ao

GU,a:f4p.' Fiscal, Renato Gonçalves, 30 dias de licen'

ça", çqnJprme requereu.

Palacio da Prefeüura Municipal de Curityba,
[ .. . '.

0api�al 'do ;EstadQ do Paraná, em 4 de Junho de

1923.

�
f

o Préfeito Municipal de Curityba, Capital do
Estado do Paraná, resolve con'ceder ao Guarda Fis.
cal, Gumercindo de OliveIra Godoy, 30 dias de li
cença, com metade do ordenado, nos termos do Re-

gulamento em vigor.

Palacio da PrefeitUlJa Municipal de Curityba,

C'apital do Estado do Parailá,em 3 de ;Julho de

1!l23.
J. MOREIRA GAWJI�Z

JOÃO ANTO�IO XAVIER

II

ACTO N. 1'6:

.f AC-rO N. :19

O Substituto em exercicio do Prefeito M.u�

nicipal de Curityba, Cap'ital do Estado do Paraná,

concede, na (órma, do art. 8.0 da Lei n.. 226 de 22

de' Janeiro de 1908, ao '2.0 Official Aferidor, Luiz

Ri'beiro. de Andrade, 30 dias (1e férias conforme re

quereu.

'Palacío aa Prefeitura Municipal deCurityba,

Capitar1 doEJst-ado do 'Pttl1a:ná, em 9 de ,Junho ,de

1923.
\ . :. �

o Prefeito Municipal de Curityba, Capital do

Estado do Paraná, resolve conceder ao Snr. Dr.

Paulo Costard, Procurador Fiscal, 3 mezes ds li
cença para tratamelLtd de sua. sande, nos termos do

art. 40 do Regulamento úm vigor.

Palacio da Prefeitura 1\.Iunicipal de Curityba,
Capital do Estado do Parauá, em G de Julho de

1923.

J. �JOBEmA GAllCE'Z

JOÃO AN'fONIO XAVIER
"'J
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ACTO N. 20

O Prefeito MuniciJ)3l de Curityba, Capital do

Estad'o do Paraná, rc-;::)lve exonerar o Snr. Godo

fredo R. die AsuIllVç:Ic, do cargo de Guarda Fiscal,

vor ter deixado de comparecer ao serviço. para o

qual fora escalado.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba,

Capital do Estado do Paran'á, em 13 de Julho de

1923.

J. MOREIRA GARCEZ

ACTo. N. 21

o Prefeito Municipio de Curityba, Capitall

do Estado do Paraná, resolve nomear o Snr. Godo

fi'edo R. de Assumpção para exercer as funcções d,e

Guarda Fiscal, percebendo os vencimentos maro&;

dias em Lei.

I Palacio da Prefleitura Municipal de Ourityba,

Capital do liJst'ado do Paraná, em 17 de Agosto de

1923.
J. MOREIRA GA'RCEZ

ACTO N. 22

o Prefeito Municipal de Curityba, Capital do

Estado do Paraná, resolve designar o DeSlenhista

da Diroctoria Geral, 'Snr. João Americo de Olivlei

ra, para exercer interinamente as funcções de En'

genheiro Ajudante, da mesma Director1a, perce

bendo os vencimentos marcados em Lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba,

Capital do Estado do Pa,raná, em 1.0 de Setembro

de 1923.
J. MOREtlRA GARCEZ

,
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ACTO N. 23

o PrefeitJc Municipall dleJ Ourityba, Capitlll do

Estado do Paraná, resolve nomear o Sn r . Enge

nheiro Agronomo Romario Martins Junior, para

€XerC\3r, interinamente, o' cargo ele .Qesenhista da

Directol'ia Geral, durante !D impedimento do effec'

Uva serventuario, perce,bendo os vencimentos mar

cados em Lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curitybat,

Capita1 do. Estado do Paraná, em 1.0 de Setembro

de 1923.

J. MORIDIRA GARCEZ

ACTO N. 24

o Prefeito Municipal de Curityba, Capital do

Estado do Paraná, resolve exonerar, a bem da dis

cIplina da Corporação de Guardas F'iscaes, 'c Guar'

da L20nidas Cordeiro.

P,alacio da Prefeitura- Mun'icipaI de Curityba,

Capita,l do Estado do Paraná, em 19 de Setembro

de 1923.

J. I\WRE'IRA GARCEZ

ACTO N. 25

o Prefeito Municipal de Curityba, Capital do

Estado do Paraná, ccncede, na fôrma do Thegula'

mento em vigor, la'O Guarda Fiscal, Annibal Pospis

sil Guimarães, 10 dias de licença Em prorogação á

que lhe foi concedida por Acto n. 17 de 25 de Ju'

nho do eCrl"2nte anr.:o, conforme requereu.

Palado da Prefeitura Municipal de Cqrityba,

Capital do Estiado do Paraná, em 21 de SetembrQ

de 1923.

J. MOREIRA GARCEZ
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ACTON.26

o Prefeito 'Municipal de Ourityba, CáíJitàl do

Estado do Paráná, resolve promoV'er a Guarda de

la. Classe, interinc, O' actuwl Guarda Fiscal Munici

pal de2a. cl�sse, Snr. Adriano Garcia dos Santos,

percebendo os vencimentos marcados em Lei.

Pal,acio da Prefeitura Municipal d,E' Curityba,

Capital do Estado do Paraná, em 4 de Outubro de

1923.

j. MOREIRA GARCEZ

ACTO N. 27

O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do

Estado d'e Paraná, resôlve nomeiai' o Sm:". David da
Rosa para exercer as IuncçÕesde Servente da Se

cretaria da Prefeitura, percebendo o's vencimentos

marcados em Lei.

Patada da Pr,efeitura Municipal de Curityba.

Capital do Êstado do Pal:"arrá, em 4 ele Outubro de

1923.

J. MORE'lRA GARCElZ

ACTO N. 2.8

I/

O Prefeito i\1un'icipai d� Curityba, Capital do

Estado do Paran;i, res9lv� nomear o Sr. João Agui

da praTa exercer as funcções de Guarda Fiscal, psr.

cebendo os vencimentos marcados em Lei.

Palacio da Prefeitura MuniGipal de Çurityba,

Capital do Estado do Paran:i, 'Em 22 de Outubro de

1923.

J. MOREIRA GARCFJZ

_ 51_

ACTO N. 29

�I t

O Prefeito Municipal de Curityhl\" Capital do

Estado do Paraná, nos termos do despacho exarado

na petição sob n'.3061 desta data, resolve conce.

der a permuta requ'erida pelos SnrS. Bernardo SI3;

batke e Jeremias Prestes Branco, passando o pri

meiro a exercer o cargo de 2.° Official da S,ecção de

T,ombamento da Directorta, Geral e o segundo o de

Inspector de Vehiculos, pêrcebendo os vencimentos

marcados em Lei.

Palacio da Prefeitura Munfcipal de Curityba,

Capital do Estado do Paran'á, em 31 de Outubro de

1923.

li

i

J. MOREIRA GARCEZ

ACTO N. 30

O Prefeito Municipla:l de Curityba, Capital do

Estado do Paraná, resolve exonerar, a pedido, o Sr.

Herminio Comandulli, do cargo de Guarda Fiscal.

Palacio da Prefeitura Municipal de. Curitybia:,

Capital do Estado do Paraná, em 10 de Novembro

de 1923.
J. MOREIRA GARCEZ

�llf

r
ACTO N. 31

o. Substituto em exercicio do Prefeito Municipal

de Curityba, Ga,pital ruO' Estado do Pa,raná, resolve

exolllerar, a pedido, o Sr. Bonifacio de Siqueira, do

cargo de Guarda Fiscal.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba,

Capital do Estado do Pananá, em 20 de 'Novembro

de 1923.

I

r 111

JOÃO ANTOINlIO 4AV�ER

I>
..
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ACTO N. 32

53

�� J.!\L �

fJ
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rão ser feitos sem prejuizo do expedier.te normal

da Prefeitura.

Palacio da Pr'efeítura Municipal de Curityba,

Capital do Estado do Panl11á, em 1.0 de DezembrJ

de 1923.

o Prefeito Municipal de Curítyba, Capital do

Estado do Paraná, em conformidade com as dis

posições legaes em vigor,-res'olve organizH as com

missões que deverão proceder ao lali:ç,amento dos

impostos e taxas municipaes para o ex'srcícío de

1924, fazendo para isso às seguintes d'ssigli'ações:

Commercío e 0ffícinas do QuadrÇJ Urba1}o

\;r

J. MOREIRA GARCEZ

--,,----

ACTON.33

Carlos Antonio d� AsevEdo, 'João Octavianó Pi

cheth e Benigno Lima Junior.

Feliciano Clorrleia de Freitas Junior, Manoel

Teixeira Machado e Lufrido da Costa Cabral. £'j.;

o Prefeito Municipal 'de CurítYba, Capital do

Estado do Paraná, concede, na fórma do Regula

mento em vigor, ao Snr. Fiol\1:Vante Garesz Mar

ques auxiliar de 2a. classe da Inspectorila d'e Lim�

peza Publica e Particular, 10 dias de férias, confm'

me reque1"eu.

Palacio dia: Prefeitura Municipal de Curítyba,

Capital do Estado do Paraná, em 20 de Dezembro

de 1923.

CornmerciO' l' Officínas ao Rocio ;

Urbano Gracía Filho e SíIfr:edo de Moura Pe

d1'osa.

Taxa ae LimlJeZa Particular :

ImlJOsfo ae Publiciaaae : .1 - MOREIRA GARCEZ

Arthur Ribeiro d!e Macedo, João Ámel'ico de

Oliveira e Olegario Ribas Marcondes.

Taxa ae Calçam.ento e Impostos 'ele guias sem. passeio, casas sem

1!la.tibarFlq e fr'entes não eclificaclas e outras

Dl'. I Adriano G. Goulin, Arthur Marques da

Silva, Jeremias Prestes Branco e Bernardino Cu

nha. L

"""- !
....,i.l

;� "
;J

ti) ,

Os serviços de lançamEnto e respectiva escrí

ptui'ação serão iniciados a 3 do corrente e deverão

estar conclúidos até 'o dia 31 de Jlil11eirú do anno

proximo viIi'douro, devendo as commissões observar

fielmente as prescripções legaes em vigor, attinen

tes ao criterio a ser adoptado na eXEGução desses

trabalho.s.

Es,Sia,s cOlIlmissões perceberão as porcen'tagens

éstàbelecl'das em L!ei e os respectivos serviços deve-
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LEIS DE 1924

LEI N° 627

�

a Prefeito Municipal de Curityba, Capital do E8"
tado do Paraná, faz saber que a Camar!! Municipal de
cretou e eu .sancciono a seguinte Lei:

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

emittir apolices até a quantia necessaria para o fin1 ('s
pecial de attender ac; de"pesas com a acquisição do�
serviços de luz, força e. bondes desta Capital, compre..

hendendo todo o aCervo da Companhia The South Bra

zilian Railways Ltd.
Art.° 2° - As apo]5ces emittidas nos termos do

'art.O 1.0 serão ao tvpo.de 90 e juros ele 7°[° ao anno, te

rão como {!;arantia os serviços referidos no mesmo arti

go e, hem assim, .p endo�so do Estado. o qual será fci
to mediante accordo com a Prefeitura que, para is�o,

poderá effectuar as necessarias negociações em ornem

a acautelar os interesses das oartes.

Art.° 3.° - a resgate d�sses titulos será feito no
prazo .de 40annos, por meio de sorteios semestraes,

na base do qUe for combinado po� o.ccasião � ser la
vrada a esrriptura de compra da Companhia.

� unico - apagamento dos juros será feito de
accordo com o que ficar estabelecido na combInação de
que trata este artigo.

Art." 4° - Adquiridos o" serviços, a Prefeitura

fará púhlicar editaes chamando concorrentes para (I

:urendamento da exnloraçBo dôs mesmos e estahelece.

n:í ao; condições .que deverão "'Cf observadas nelos ar.

rendatarios no sentid.o de melhorar as actuaes condi.

�J
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ções das installações, utilizando a energia hydro-ele
ctrica.

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

no.

Palacio da Prefeitura Municipal � Curityba. Ca

pital do Estado do Paraná, em 1.0 de Maio de 1924.

J. MOREIRA GARCEZ

Publicada na Secretaria ga Prefeitura Municipal
de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 1.0 de

Maio de 19.24.

Claro Cordeiro.

Secretario

LEI N.o 628

.D Prefeito Municipal de Curityba, Capital do E<-

teclo dó Patali'á, faz saber que a Camara Municipal de

eretoue eu sancciono a seguinte Lei:

Art.o unico - Ficam restabelecidas as disposições

do art. 5.° da Lei n. 402 de 20 de Novembro de 1913:
revogadas as disposições em contrario.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curitvba, C:a.

pital do Estado do Paraná, em 1.0 dp. l'v1:úo de i924

J. MOREIRA GARCEZ
I

Ô i ,

(:.. ,0
r .

C11 ;'

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal

de Curitvba, Capital do Estado do Paraná, em 1.0 de

Maio de 1924.

Claro Cordeiro.

Secretario

LEI N.8 620

o Prefeito Municipal de Cuntynu, Capital do Es

tado do Paraná, faz saber que a Camara Municipal de.

cretou e eu sancciono a seKuinte Lei:

-5-

Art.° unico - Na autorização contida no art.o 2.°
das Disposições Transitarias dã Lei orçamentaria em
vigor, fica comprehendida a verba"'Exetcicios Findos"
consignada no � 29 do art.o 2;° do capitulo I da mesma
Lei; !'evogadas as disposições em contrario

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Ca
pital do Es.tado do Paraná, em 1.0 de Maio de 1924.

J. MOREIRA GARCEZ

Publicada na Secretaria da Prefeitura M4nicipaJ
de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em. 1.0 de

REVOGADO Mio" C!li 1924.
. �CI (.� L •••b....\.Ji\. Claro Cordeiro.

de \ de..i( 1). � Secretario.
...... "l..�._._.. ...,.-4"'-- -- :.\ --- R [ V O G Â D O

DA'rem , <-1' ) 14 ) � ) LEI N.° 630 l£i N" i¥fde 1�l7b/S3

• �. 'XC) . o pJ-e£eito Municipal de Curityba, 'Capital do Es-
c: I tado do Yaraná, faz saber que a Camara Municipal de-

cretou e eu sancciono a seguinte Lei:

Art.o 1.0 - Ficam extensivas á aveüida Luiz Xa

vier as disposições da Lei nO 480, de 26 de Abril de

1917.

Art." 2.° -, Fica revogadá a Resolução n° 35 de

4: de Maio de 1922 e demais disposições em contra.

no.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, C;l'
pitar do Estado do Paraná, em 2 de MaiQ, de 1924.

J. MOREIRA GARCEZ

Publicada na Secretaria da Prefeitura MuniCipal

de Curityba, Capital "do Estado do Para,ná, em 2 de
Maio de 1924.

Claro Cordeiro.

Secretario
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LEI N,o 631

j� I'
i.1\ "
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o Prefeito M.unicipal de Curityba, Capital do Es

tado do Paraná, faz saper que a Camara Municipal de

cretou e eu sancciollQ a segvinte Lei:

:t;>ublicada na Secretaria dB< Prefeitura Mm;J.icipal
de C�rityba, Capital do Esta.do do :r�ra,ná, em. 2 de

Maio de: 1924.
Claro Cordeir,o.

.. Secretario

Art.o 1° -.,,- Fica o ,Poder Exe«utiv.o autorizado a

adquirir para o Municipio o acervo da Empreza Tele
phQ..nica do Paraná, abrangendo as concessões desta

Capital, Ponta Grossa e Paranaguá.

Art.o 2.° - Para a acquisição desses serviços i.

Prefeitura poderá abrir creditos e tl.ffectuar as neces

sarias operações financeiras, inclusiv.e emissão espe

cial de titulos, até mil contos de reis, g<;l;ran,ti<!bs ,pelo

acervo adquirido, ao typo de 90 e juros de 7 0[0, resga
taveis no 'Prazp de 10 annos.

Art.° 3..° - Adquiridos os serviços telephonicos,

a Prefeitura çP;rendará a respectiva exploração, me

diante corrcorrencia publica.

�. 1.0 -' Nas clausulas de arrendamento serão es

tabelecidas as condições que attendam â indhoria dos

serviços, em ordem a satisfazerem a commódidade do
publico.

� 2.°,_ No caso de não ser apresentada proposta

vantajosa, os serviços ficarão a carg9 do Municipio até

que se offereça opportunidade para o c.onveniente arren

damento.

Art.o 4° - O poder executivo fica autorizado a

regulamentar os serviços telephonicos, 'Podendo alte.

rar as actuaes tabellas de preço, que �erão estabeleci.

das tendo por base as despesas com os novos melhora

mentos a serem introduzidos e a manutenção dos servi

ços, submettendo-as á approvação da Camara Munici

pal.

Art.o 5.° - Revogam-se as disposições em con
trario.,

Palacio da Prefei'tura Municipal de Curityba, Ca.
pital do Estado do Paraná, em 2 de Maio de 1924.

J. MOREIRA GARCEZ

."

LEI N.o 632

I:

l'
II

o Prefeito Municipl de .curityba, Capital do Ep'

tado dofªnm{Í, faz s�ber que a Camara Municipal

decretou e eu sancciono a se�uinte Lei:

Art.° 1.° -, Fica o Poder Executivo autqrizado

a ceder ao Selecto Club um lote d� terreno annexo ao

Passeio Pul;Jlico, até 60m,00 x 60m,00, p�ra edifiHa,ção
dá séde social.

Art.o. 2.° -,-o No caso de dissolução da Sociedade

reverterão para o Municipio, sem Qnus algum, o terre

no e bemfeitorias.

Art.o 3.° - No re;;pectiyo çontracto a ser lavrado

ú Poder Executivo estabeleç,t:)rá às clausulas que jul.

gar conYe�lientes 51,0 interesse do Mqnicipio.

Art.o 4.° - RevogaI!l-se as disposições em con.
trario. . .

I ·
,

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Ca

pital do Estado do Paraná, em 2de Maio de 1924.

J. MOREIRA GARCEZ

Publicada na Secret!' da da Prefeitura Municipal

de Curityba, Capital do EStado do Paraná, em :2 'de
Maio de 1924.

r I 'I'

e
,

):

Claro Cordeiro.

Secretario

LEI N.o 633

'(
t

li

. O Prefeito Municipal de Curitib.a, Capital dQ E.s
Lado .dQ. Paran4) £;:w. sa.ber que a Camara Munipipal de

cretou e eu san�cion� a seguinte Lei:
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Art.o unico - Fica concedida á firma Amhof, Ir

mão & Cía. Limitada insenção de impostos municipaes,

pelo pFazo de tres annos, para o estabelecimento de

uma fabrica de beneficiar pelles, neste Municipio, me

diante termo lavrado na Prefeitl!ra; revogadas as dis

posições em contrario.

"'"Íf�

) Ir

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Ca
pital do Estado do Paraná, em 2 de Maio de 1924.

J. MOREIRA GARCEZ

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Ca

pitaldo Estado do Paranâ, em 2 de Maio de 1924.

J. MOREIRA GARCEZ

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal
de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 2 de
Maio de 1924.

Claro Cordeiro.

Secretario

Publicada na Secretada da Prefeitura Municipal
de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 2 de
l\laió de 1924.

Claro Cordeiro.

Secretario

LEI N° 635

o Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Es
tado do Paraná, faz saber que a Camara Municipal de.

cretou e eu sancciono a i'1eguinte Lei:

�

J •.J

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

ceder á Sociedade Dante Ali�hieri um terreno com
18m,96 de frente para a alameda Dl'. Muricy, ultima

mente permutado com a Sra. D. Maria Thereza Bitten

COl).rt de Miranda, desde que a me3ma sociedade se

comprometta a entregar ao Municipio, sem onus al�m

para este, a área de terreno de propriedade da alludi

dg Sociedade, sita á praça Zachp rias, esquina da rua

Dl'. We<>tp:._' -: e que f'e faz necessaria para o conve

niente alinhamento d�sta mp,sma rua, mediante termo

h...vrado na Prefeitura.

. Art.o 2.° - Revogam-se as disposições em contra-

no.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Ca

pital do Estado do Paraná, em. 2 de Maio de 1924.

J. MOREIRA GARCEZ

LEl N.o 634

o Prefeito MuniCipal de Curityba, Capital do Es
tado do Paraná, faz saber que a Camara Municipal
decretou e' eu sancciono a seguinte Lei:

Art.° 1.° - Fi<�a conce,dida a DOplingos Octavio
Jacobino Lacombe, ou a fi,rma que organizàr, isenção
de impostos pelo prazo de tres annos, para o estabele
cimento de uma fabrica de artigos em cimento arma

do.

Art.° 2.° - Fica i�aimente concedida a Francis
co Kr�mt<Ua, d,ur.a,nte o mesmo praso, isenção dos im
postos que incjdem sobre a sua fabrica de artefactos

de madeira, situada no Baté!.

Art.o 3.° - Para serem concedidos os favores
constantes dos arts.' 1.0 e 2.°, os interessados deverão
assignar termo na Prefeitura, dizendo quaes os produ
ctos da sua fabricação.

Art.° 4.° - Revogam-se as disposições em contm
rio.

..

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal

de Curitvba, Capital do Estado do Paraná, em 2 de
Maio de 1924.

Claro Cordeiro.

Secretario
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LEI N.0636

-11-

(. l t

o Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Es

tado do Paraná, faz saber que a Camara Municipal de

cretou e eu, sancciono a seguinte Lei:

qf I .. '

Publicada na Secretaria da :Prefeitura Municipal

de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 29 de

Outubro de 1924.
Claro Cordeiro.

Secretario

�Ib.

Art.o unico - Ficam �xtensiv3;s ao. SiJ... .\1).tonio de
Mattos Azeredo e aos demaIs propnetllnos que se acha

rem em identicas condições, na rua Coronel Dulcidio,

bem como nas alamedas Presidente Taunay e 1)r. Vi.

cente Machado, as disposições da Lei nO 568, de 28 de

Julho de 1920; revo�a-aas as disposições em contrario.

Palacio da Prefeitura Mun�cioal de Curitvba, Ca

pital do. Estado do Paraná, 'em2 de Maio de 1924.

J. MOREIRA GARCEZ

LEI N.o 638

o Prefeito Municipal de Curityba, Caoital do Es

tado do Paraná, faz saber que a Camara Municipal de

cretou e eu sancciono a se/Winte Lei �

Art.° P - O quadro dos funccionariqs ,Munici

paes e os respectivos vencimentos ficam ;lssim or�ani

zt dos:

CAMARA MUNICIPAL
�'r.crctar1a

Publicada na Secretaria da Prefeitura Nlunicipal

de Curitvba. Capital do Estado do Paraná, em 2 de

l\Jaiode 1924.

'_I....

'f 1 1.° Secretario

1 2.° Secretario

1 Archivista ..

1 Porteiro.... .. .. ..

1 Servente.. .. ., ..

6:000$000

4.:800$000

4:400$000

2:600$000
1:800$000

Claro Cordeiro.

Secretario

PREFEITURA MUNICIPAL

LEI N.o 637
Gabinete do Prafelt8

o Prefeito Municipal de Curitvba. Capital do Es.

tado do Paraná. faz saber que a Camara Municipal de

cretou e eu sancciono a seguinte Lei:

!
1 Secretario do Prefeito

1 Official de Gabinete ..

1 Chau£feur.. .. .. '_
] Continuo............

1 Ajudante de Chauffeur

6:000$ÕOO
4:800$000

3:000$000

2:400$000

1:800$000
Art.° unico. - Em hºmena�emao "Dia do Em

prega{Io d'o CommerciO"". commemorado a 30 de Ou
lubro, né!'sa data a.� 'Ca.s�s. 'escriptorios commerciaes e

bancos fecharão ás ]2 horas; revogadas as disposições

em (;ontrario.

I

IJ'" I' Ipi

Dil'('-ctol'ia Gemi da Pl"et'elmra

Palucio da Prefeitura Municipal de Gnritvba. Ca

pital do E!'\tado do Paraná. em 29 de Outubro de ]924.

J. MOREIRA GARCEZ

] Director Geral

I 1.o Official

1 2.° Official

] Porteiro

1 Servente ..

14:400$000

4:800$000

3:600$000

3:000$000

1:800$000
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DÍl''Cc(or(ll de Con(AbiU�� e Thesotl1;o

] Director-Contador

Contadoria

1

1

Ajudante

Auxiliar

Thesourar-ia

1 Thesoureiro.. .. .. .. ..

J Chefe de Secção .. ., ..

3 l.°s Officiaes a 4: 800$000
1 Fiel de Thesoureiro ,. ..

1 Servente.. .. .. " ..

Dircctoria de Obras e Viação

1 Engenheiro Director "

1 Engenheiro Ajudante ..

Secção de Obras e Viação

Chefe de 'Secção .. ..

Conductor Technico .,
Auxiliar (premio á Faculdade de
Engenharia) .. .. .. .. .. ..

1 Auxiliar Technico de 1" classe

1 Auxiliar Technico de 2" classe
1 Desenhiflta de 1" classe .. .,

2 Fisca:,Cls de Obras a 4: 200$000
1 3.° Official ". .. .. .. ,.

1 Continuo-Servente.. .. ..

1

]

1

lnspectoria de Praças e Jardins

1

2

Inspector .. .. ., .. .. .

Guardas-portões para o P'asseio

Publico a 1 :800$000 .... , .. ,

lo'

8:400$000

5:400$000

4:200$000

3:600$000

6:000$000

14:400$000

3:000$000

1:800$000

12:000$000

9:600$000

8:400$000

6:,000$000

5:000$000

4:800$000

4:200$000

4:200$000

8:400$000

3:000$000

2.: 160$000

4:200$000

3:600$000

14li

f li
.

,

I'

r'
,

9

q 'I' �

111

I

,-I
I

11

I

(

1

�.I

I

�

..

- i3---

Almoxarifado

1

1.

I

Almoxarife

Auxiliar

Servente

Officinas

] Mecha.nico Chefe .. .. ..

lnspectoria de Limpeza Publica e Particular

] Inspector.,..,.....

] Auxiliar de 1" dIasse .. ..
1 'Auxiliar de 2." cla!ise .. ..

3:600$000

2:400$000

1 :.800$000

3:600$000

4:'800$000
3:600$000

3:000$000

lnspectoria de Vehiculos e Fiscalização de Bondés

1 Inspector,. .. .. .. ., ..

1 Ajudante .. .. ..

1 Fiscal de Bdnd�s ..
�

Direetoria do Patlri:m_lio

Procuradoria Fiscal

1 Procurador Fiscal (Director)

] Auxiliar (premio á Faculdade de

Direito) .. .. .. ,. .•

1 2.° Official ., .. ., .. .. ..

Secção rio Tomb'amentd

1 Chefe de Seccão .. .. ., '. .,
1 2.° Official . -. .. .. ., .. , ...
] Daetylographo.. ..

1. Servente.... .. .. .. .. .. ..

Directorlll de Hygiene

1- Director.. .. .. ......._."...

4:200$000
3:000$000

3:600$000

4:800$000

5::000$000

3:600$000

.6, :.000$.0.00

3:600$000

2:400$000

:I. : 800'$000

7':200$000
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Mereadó

1 Administrador

1 Servente.. .. .. ..

.,.-
3:000$000

1:800$000

�Íatadouro

1 Administrador -.. .. .. .. ..
4:800$000

Qemiterio MUDicipal

1 Administrador .. 4:�bO$000

Art.o 2.° - Os cargos de Director Geral da Pre

feitura, Inspecior Geral de Rendas e Fiscalizaç�o, Se
cretario e Official dt; Gabinete são de confiança im
mediata do Prefeito e por isso ficam considerados em

commissão.

� L° - Quando no cargo de Director Geral fôr

aproveitado um dos funccionarios permanentes do qua
dro constante do art.o 1.0, exercendo cumulativamente

as respectivas, fUIl�ções, perderá os vencimentos do car

go effectivo para perceber os do cargo em commissão

accrescidos de uma bonificac:ão pro labore no valor de

3: 600$000 annuaes, durante todo o tempo em que es

tiver assim commissionado.

, � 2.° - No caso de ser aproveitado um dos furfC-
cionaJ:ios permanentes do Quadro, para exercer em

commissão o cargo de Inspeçtor Geral de Rendac; e Fis

calização cumulativamente emquànto permanecer no

exercicio de ambos, perceberá os vencimentos integraes

do cargo effectivo, accrescid�s da porcentagem que
compete ao mesmo Ins,pector.

Art.° 3.° - Para o preenchimento dos novos car

gos existentes no quadro especificado no art.o 1°, se.

rão aproveitados, o tanto quanto possivel, os actuaes

funccionarios do Municipio.

Art.o 4.° - Dos excessos de arrecadação geral da
receita, verificados de um exercicio para outro, 5°10

serã� distribuidºª �ª !a�ão de 3010 para a Direct,oria



-i6....,..

de Contabilidade e Thesouro e 2°1° á Insp.ectoria
1:ff ��n.d�s e Fiscalização, observado o seguinte crite-

:J;19: •

à) - 1,5°1° ao Director-Contador e 1,5°1° distri-
buidos ao ajudante e ao auxiliar da Contadoria, pro
porcionalmente aos respectivos vencimentos:

�t - 2°1° distribuidos ao Inspector Gera) Q.e Ren
das e FiscalizJlção e ao 2° Official da Inspectoria, pro
porcionalmente aos respectivos venc\men,tQs.

Art.o 5.° - Os Fiscaes Geraes do Quadro Urbano
e Rócio, com os respectivos Ajudantes, perceberão mais
�\JJ.la p.orçt<ptagem d,e 2"[" sobre a receita p,roduzida pe
los i�p.o,stos arrecad\ldos nas Slias circumscripções 5.9
�,,'e �lval(�s dy licença,. vendedotes ambulantes, casas
çJ.e d.iv�rsões e Il).�triçula de cãe� e v�ccas, distribuida
proporcionalmente aos respectivos vencimentos.

À¥t.° 6..q - Q Fis.çal G--eral do &ado para Consu
mo e 'Seu. ajudante. terão. dilieito. a uma porcentagen;l de
5°+� soln.re o excesso. de ar:recadação verificado, no, im
posto de. Gado para .Consumo, no Quadro Uxbano e
Roeio, entre, do�s. exe.rcicios consecutivos, dis.trihrlliÍda
proporcionalmente aos respectivos vencimentos.

Art.° 7.° - Ficam estabeelcid.as m,�is as seg�in

tlf� p.Ol;c�ny�gl?�s:i

1Ü -,- 2°1° sobr:.ç a arreca<.1aç:\9. do,s jm.,!?ostop de
Publicida.de, não la,q.çados, leiL9�S,a:t;tigos pa,ra ça,r
naval e jR�o,s li,citpí\ s�rão dis.�ribw.dop' ao InSp,çctílr
Gçral de. Ren.<4s. e fippalizaç�o. e ao AjlJ.9.ante da F�s.Ça
lização <;19, QIJadro Ur�.ap,.p,pl;oporcionalmente a,os

respectivos vencimentos;
b) - 3°1° sobre a arrecadação do Imposto de In

flammaveis e sobre entrada .de cerveia ao respectivo
encarregado e seu au:xiljar, distribuidos proporcional
mente aos respecti.vos vencimentos;

c) - 2°1° sobre a arrecadação do imposto de. ma.
triclJ.la e marcação de vehiculol' ao Inspector de Vehi
culos e seu Aiudante, distribuü10s pr0p.9Jcjonalmepte.
aos respectivos vencimentos;

.�
-..�

li

-

'''/'
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d) - 2°1° sobre a: arreCadação de laudemios e
emolumentos ao Chefe e ao 2.° Official da Secção do
Tombamento, distribuidoS' proporcionalmente aos res

pectivos vencimentos;

e) - 5°1° sobre à arrecadação dos Mercados aQ

respectivo Administrador;
f) - 2°1° sobre a. arrecadação do imposto de afe

rição de pesos e medidas ao respectivo 2.° Qfficial Afe

ridor.

" .'"

."

An° 8.° -- Os Fiscães e Guardas Fiscaesc e qual
quer outro funccionario que lavmrem autos de infrac
<:ão das Posturas do Municipio perceberão 50°1° sobre
aE multas que forem applicadas em virtude dessas' cons

tatações.

Art.o 9.° - Ficam supprimidas as actuaes gratifi

cações para locomoção do,s Fiscaes Geraes e ajudantes,
por isso que as mesmas iá estão incorporadas nos no

vos vencimentos desses funccionarios.

Art.° 10.° - Continuam em vi�or a disposições

do art.° 4.° datei n° 601 de 12 de Dezembro de 1921.

. Art.° 11.° - A presente Lei entrará em vi�or a

1" de J� rle ]925.

Art.o 120 - Revogam-se as' disposiçõeS' em con

trario.

":. '<J
I

I

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Ca

pital do Estado do Paraná, em 29 de Outubro de 1924.

J. MOREIRA GARCEZ

Publicada: na Secretaria da Prefeitura Municipal

de Curitvba, Capital do Estado do Paraná, em 29 de
Outubro de 1924.

Claro Cordeiro,..

SeGreta>r.io
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LEI N.o 639

-19'--
",C"

...

.ÁTf.o 2'." - Para p;arantia do emprestimó a que
se refere o art.O 1.0 podFerá ser feita a emissão de titu

los ao typo de 90 e juros de 7°1° ao anno p'ap;os semes.

tralmente.

Art.o 3.° - Os titulos emittidos nos termos do art.°

2.° serão resgatados por meio de sorteios semestraes no

prazo maximo de cinco annos, a contar da data da

emissão' do primeiro' titulo.

Art.°' 4.° - O res�ate dessa emissão terá çO'mo p;a.

rantia, além de outras fontes de renda do Munlcipi"o,
<;' productQ elos impostos que recahem sobre vehiculo"s.
publicidade, inflamma"ejs, foros, emolumentos, taxa

de calçamentos executados posteriormente a 1919, in
clusive a que for estabelecida para a nova pavim��nta

ção da rua 15 de Novembro ,e hem assim a venda de

terrenos.

Arf..o 5.° - Os tituIos da emissão' a que se r�,;ferp

a presente Lei poderão ser caucionados em Rancos pa

r'a o levantamento de emprestimo ou poderão ser pos

tos em circulação á medida da execuçã'o das obras.

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

O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Es.

tado do Paraná, faz saber que a Camara Municiral de
cretou e eu ,sancciono a seguinte Lei:

.,

Art.o unico - Fica o Prefeito autorizado a abrir

o credito extraordinario de Rs. I; 240$000 (um conto

duzentos e quarenta mil reis) para attender ao paga
mento a que tem direito o diarif;ta da Prefeitura, An

tonio Comero, aposentado a 22 de Abril do correilte
anno; revogadas as disposições em contrario.

�
.

Palacio da Prefeitur.a Municipal de Curitvba. Ca
pital do Estado do Paraná, em 31 de Outubro de 1924,.

J. MOREIRA GARCEZ

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal
de Curitvba, Capital do Estado do Paraná, em 31 clt>
Outubro de 1924.

Claro Cordeiro.

Secretario

;-.

no.

LEI N.o 640 PaIacio da Prefeitura Municipal de Cu"rityna, Cá

pitaI do Estado do Paraná, em 3 de Novembro de 1924.

J. MOREIRA GARCEZ.O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Es.
tado do Paraná. faz saher que a Camara Municipal de
cretou e eu sancciono a seguinte Lei:

Art.° 1.0 -- Para attender ás despesas com o alar

gamento e pavimentação da rua 15 de Novembro e

execução de outras obras de urbanização da cidade, fi
ca o Poder Executivo autorizado a fazer as necessarias

operações de cred{t.o em ordem ,a <:ontrahir um empres
timo para o Municipio ati; o limite determinado pela

quantia total amortizada no periodo de 26 de Fevereiro

de 1920 a 30' de Setembro do corrente anno, relativa
mente ás dividas fluctuante (C consolidada.

I

/.
,

llr

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal
de Cutitvba, Capital do Estado do Paraná, e� 3 deNo
vembro de 1924.

ClaT(i Cordeiro

Secretario.

LEI N.o 641

O Prefeito Municipal de Curityba, Capital d.} "f�s

tado do Paraná, faz saber que a Camara Municipal de

cretou e eu sancciono a seguinte Lei:
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Art.° 1.0 - O Poder Executivo fica autorizado a

entrar em accordo com o Governo do Estado para a ex

propriação da quéda d'agua que fôr julgada mais con

veniente para applicação de energia hydro-electrica

lIOS serviços de luz, força e bondes desta Capital.

'1tíI II�
I

I

... li ..,

)

'�- -Are 2.° - Para a expropriação a que se refere

o áif:.o l.o'e execução das obras que se fizerem necessa

rias�'aos_ ,Qielhoramentos de luz, força e bondes, quando

P1J.SSaI:«:Jm a pert(;jncer ao Municipio, o Poder Executivo

Doderá abrir os necessarios creditos e, bem assim, fa
zer a emissão de titulos a que se refere a Lei n.o 627,
de 1.0 de Maio do corrente anno, até um maximo cor

respondente á renda liquida disponivel, resultante dos

mesmos serviços, conforme ficar estipulado no respe

ctivo contracto de arrendamento.
-- -

Art.o 3.° - Fica o Poder Executivo autorizado a

abrir o credito extraordinario de dez contos de réis . .

'" (10: 000$000) para attender ás despesas com a publi
cação de editaes de concurrencias para o arrendamen

to dos serviços de luz, força e bondes e, bem assim, pa

ra pagamento de gratificªção á Commissão que proce

der ao julgl}.mento das respectivas propostas que forem

apresentadas.

�

l.,

Art.° 4.° - Para o pagamento da Commissão que

procedeu á avaliação dos bens da "The South Brasi

lian Raiways Company Limited", nos termos do Acto

n.o 44 de 23 de Outubro de 1922, fica aberto o credito

extraordinario de tres contos de reis (3: 000$000) .

Art.° S.o - Revogam-se as disposições em contra- .'
no.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Ca

pital do Estado do Paraná, em 4 de Novembro de

1924.

lI!

J. MOREIRA GARGEZ

Publicadà na Secretaria da Prefeitura Municipal
de Curitybà., Capital do Estado do Paraná, em 4 de No

vembro de 1924.

REVOGA�O p:tn t:;) fi )",.k,,��

de.-L�__de � .... J9:S �
\

DA,-em li:'I",�\

-2Í-

Claro Cordeiro

Secretario.

RfYO(jADO

Yl' N.,6"t'fde{3/ot./53
� .> LEI N.o 642

� . �l t.ll
......_13 ( di O""Pí'êlêü'õ' Municipal de Curityba, Capital do Es-

tado do Paraná, faz sab,er que a Camara Municipal de

cretou e eu sancciono a seguinte Lei:

..::r

Art.o 1.0 - Ao art.O r4.0 do Codigo de Posturas ac

crescente-se:

� 4.° - Quando qualquer construcção no ali

nhamento da via publica estiver a altura de Im,OO aci

ma dos alicerces, o COllstructor ou o proprietario é obri
gado a avisar, por escripto, á Directoria de Obras e

Viação, que verif�cará o alinhamento e o nivelamento

dentro' do prazo de S dias.

Art.o 2.° - O art.O �6.0 do mesmo Codigo fica as

sim modificado:

Não Sérãb permittidas construcções recuadas do

alinhamento das vias publicas sem que o recuo mini

mo seja de Sm,OO, elevada essa distancia a 10m,00 no

minimo, no caso de ser a construcção de madeira.

� 1.0 - O recuo de Sm,OOB obrigatorio nas aveni
das do Batél e João Gualberto .

� 2.° -, Em todos os trechos de ruas em que a ma
ioria das construcções esteja recuada do alinhamento

da via publica, as novas edificações deverão obedecer
ao alinhamento das já existentes.

Art.o 3.° - A alinéa 4.a do art.o 46 do referido
Codigo fica substitujqa pelas seguintes disposições:

A altura livre do cO,mp�rtimento, medida. de soa
Jho a tecto, isto é, o pé direito, terá, no minim9:

..
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a) 3m,50 em compartimentos de doxrp.�r;

b) ªm,O'O em cpmpartimentos de permanencia

diurna;

c) "klUiOO nas .lojfls� excepto na rua 15 dt' Novem
bro e aveni�fl .LJliz Xavier, em que será de 4rn,50;

d) 2m,50 nas sobrelojas e nos atticos.

� unico. Todas as peças do projecto e a planta de
loca,Ção exigida pelo art. 14.0 da Lei n.O 430 de 1914

deverão ter em ambas as vias as seguintes assignaturas

autõgr�ph�s: a j do proprietario da edificaç&o ou de
seu representallte legal; .b) do engenheiro ou archite.

cto; c) do constructor incumbido da obra.

...� . �
,-. I Art.° 2.° - ReWJ;�m-se as .disposições em contra-

no.

� fI '
�

I

Palacio da 'Prefeitura Municipal de Cúritylja, Ca
pital do Estado do Paraná, em 6 de Novembro de 1924.

� � ..

J. MOREIRA GARCEZ

Publicada na Secretl!da �a Prefeitura Municipal
(h� Curítyba Capital �o Estado do Paraná, em 6 de' No
vembro de 1924.

Claro Cordeiro

Secretario.

1\rt.° i).o - Revogam--se as tlispo:;;ições em, contra-

no.
LEI N.o 644

Palaçio d,a J;>.:r�feitu,+fl Mqpiçi'p�l de Curityba, Ca

pital�çloEst�do do Pan;má, �/TI 5 de Novembro de ,1924.
<

J. MOREIRA GARCEZ

�. o Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Es

tado do Paraná, faz saber que a Camara Municipal de

cretoue ,eu sancciono a se�inte Lei:

Publicada na Secret,!ria da Prefeitura Municipal

de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 5 de No

velIJbro de 1924.

Claro C.ordeiro

Secr�tario.

Art.° unico - Fica concedida a Walter e Cia. isen.

ção de impostos, pelo prazo de cinco annos, para o es

tabelecimento de uma fabrica de argolas, freios, five

las e estribos; revogadas as disposições em contrario.

..

y
�, , ,J

f

Palacio da Prefeitura Municipal d.e Curityba, Ca

pital dolEstado do Pa'raná em 6 de Novembro de 1924.

J. MOREIRA GARCEZ
LEI N.o 643

o Prefeito Municipal de Curityba,. Capital .do Es

tado. do Paraná, faz saber .que a Camara Municipal .de

cretQu e eu sancciono.a se15Uinte Lei:

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal

de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 6 de No

vembro de 1924.

Art.o 1.0 - Fica c,oncedida a, Sabbq.g, e Ci.�, isen

ção de imp,Ostos, pelo pra�o de cinco anuos,. O;1'u .0 .eg
tabelecimepto de uma-fabrica de pentef1 e pÓJPes de chio
fre f' massa, neste Munic!pio.

Claro Cordeiro

Secretario.

"

li



111.

-24-'

'LEI N.o 645
l;;s;' �,"!:"
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LEI N° 646

o Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Es

tado do I.>araná, fali: saber que a Camara Municipal de.

cretou e eu sancciono a seguinte Lei:

-i

O, Prefeito Municipal de Curityba, Capital fIo Es.
tado do Paraná, faz saber que a Camara Municipal de.

cretou e eu sancciono a seguinte Lei:

ArL 1.0 - A receita do Murrioipio de Curityba, :para o

exercicio de 1925, é orçada em 1.348:500$000 e será formada

com o producto dos impostos, taxas e 0utras contribuições arre

cadados no referido exerdeio, sllób as BelrUintea rultrlCllls:

� \I.�

l R�CEIT.A.

Art.o l.0 - A partir de l.0 de Janeiro de 1925,

os preços para assignJltur� :rpensal de telephones, nes

ta Capital, serão de 15$000 para os domicilios e . .

18$000 para os demais, respeitados os abatimentos es

tabelecidos. em Lei.

OAPITULO I

Art.o 2.° - A c.obrança das assignaturas será fei

ta por trimestre e adiantadamente, podendo a adminis

tração dc.,ligar da Central os apparelhos cujos assignan.

tes retardarem o pagamento por mais de tres mezes.
� 1 o - Imposto de licença no Quadro Urbano

� �." - Imposto de licença no Rocio . . . . .

� 3.0 - Daudemios e emolumentos . . . . . .

4.0 - Imposto sU'llplementar sobre casas de

bebidas ..... . -......... .

5.0 - Ronda dos Merc!l!dos . . . . .. ..

6.0 - Renda do Matadouro (matança e pre-

paro) .

7.0 - Renda par au]';ilio á s.urta Casa de

Miserieordia .

� 8.0 - 'Gaido para Conslllmo .

� 9.0 - A'c;-içãode IJ(le06 e mediQaB

� 10.0 - Renda do Cemiterio . .

� 11." - Fóros do Quadro Urba.ne . .

� 12.0 - Fóros do Rodo .' ...

� 13.0 - Frentes não edificadas, casas sem pIa-

tibanda, eu.

9 14.' - Taxa sobre calçamento .. . .

� 15.0 - Guias sem passeio . .. ..

� 16.' - Matricula e marcação de v�hieul{)s

� 17 .• - Emolumentos fiá/) ineluidee:no � 3..0

� 18.' - Cobrança da Divida Activa .

� 19.0 - Matricilla de conduetoree de vehieu-

los e oarregadores .

20.0 - Matricula de cães . .

21. o - Matricula de V;liecaB • •

Art.° 3.° - Revogam-se 1!S disposições em contra-
I

,.�
no.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Ca

pital do Estado do Paraná, em 7 de Novembro de 1924.

J. MOREIRA GAR,CEZ

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal

de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 7 de No
vembro de 192�.

I

ri ."" ,..

{'
I

... l �

Claro Cordeiro

Secretario.

r.J

369:000$OM

ifl:009$900

60:000$000

30:000$000

9:000$000

30:000$080

2'7:000'080

1.28 : 000'$900

20:000$900

20:000$ilOtI

12:000$006

12:000$000

20:()00$000

110:000$000

211:000$000

100:001)'$000

15:{)OO$000

IDO: 000$000

4:000$000

1:000$000

4:000$096
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22.. - Á"rovaçã-o de pla.'ntaà' 6 licenças for
necidas pela Directoria de Obras e

Vi''1ção ..........•.....

� 23'.• - PIa 'ltas, croquis e emolumentOS cobra;.

dou pela mes'IUa Directotia .

� 2,1.° - Venda de terrenos . . . . .. ..

� 25.° - Multas sobre impostos' . .'

� 26.0 - Multas por outras infracções

� 27.0 - Imposto de Viação • . . . .

� 28. ° - Taxa de Limpeza Particular . . . . .

� 29.° - Renda imprevista '" .

�'30 .• - Licenças a vendedores alJubulantes

� 31.° - Impostá de publicidade .

32. ° - RéticTa do Deposito 'de I'nflaril\IIUlVeis

� 33.0 '" Placas para- numeração . . . . .

� 34.° - Fiscalização de Bonds .....

� 35.0 - Juros de dell'OS,itos em Bancas

DESPESA

1Q:060$000

10:0&0$000

10:000$000

15:000$000

5:000$000

3:000$000

80:000$000

6: 000$000

30:000$000'

20:000$000

25: 000'$000

6:000$000

5:000$000

1: 500$000'

1.348:500$000

Art. 3.° - A despesa do Municipio de Curityba, para o

exercido de í 925" é fixada ell) 1. 348: 500${)00 com os ser�iços a
cargo da Camlra Munieipal e Prefeitura. de a�rdo oom os

���ulntes:

CAMARA MUNH�IPkL

� .1.0 [O",{õ<.'l'ctaria

1 1.0 Secretario . . . . , . ti :000$000

10 °1° de accordo com a 1.9i

n,O 322 de 3117112. .. 6o-ó$OOO G:6ÓO$000

1 2.° Secretario ..... 4: 80'0$000

1 Archivista , " . , , . ., 4: 400$000

10°10 de acconlo com a Lei

,n.' 322 de 3117112. ., 440$080 4:840$000

1 Po;rteiro ' ... , . . . .. 2:600$000

10°1° de accordo com 8 Lei

'j 'f

-2,7;-.

'"':\'ç
n.o 322 de M47,/itij,.JilObre 11

mezeo e 2a-1 <t�!l-",. 256$388 21856$383-

� W:J: Servento . . . . 1:80D$00.- 20:89&$388

!i" y lj}:wed,le,�,

OOtlll esta verba . a:oet�9

� 3. ° RePl'cse;:;,tações

.' Com esta verba 8:ott$OOG

$ 4.° !<}V611tllaQS

Com lista verba 4:2iQ$OOO

1
11;
.,�

í

3�:'9i'ill8

PREFEITURA MUNI<r1IPAL

� 5." Prefeitura

17
Subsidio ao Prefeito

R9presentaltão..

18:000$°9°

i:OOO$OOO 24:000$900

� 6.' Gabinete de Preferi.

1 Secretario ',do.I�r�eito

1 Official de Ga.binete .

1 Chauffeur . . . . .

1 Continuo . .

1 Ajudante de�G.llaufi6úr". , .

61 QOO$!O&..

4:800$000

3:00�$Oo.tM

2:400$Ooe

l:ol3.�OOê.. 18 �OOO'QOO

�

t:J
';;f

� 7, ° Directoria Geral da Prefeitl11ra..o

1 J)irector �ral ".... 11-l�..Q9�!tI

1 1.• ,OUicia4l-..' " , ',' • " ..4�800$geO

100j' de accordo coijL IL

J�J.:}l.b'I 3�4ihl3lL7t112 48o.$�Q 5�aSO$O�ê

, .

-l



1 2.. Official ...

1 Porteiro . .

Gratificação ao ArohiYis

ta da Camara, por servill9S

extraordinarios . .

1 Servente . . . . .

-28-

3:&00'006

3:000$000

1:800$GQG

1:300$000 �:i8Q$i8e

� 8.° Direotoria de ContabilidAdo o '.rllcsQlU'o

1 Director Contador

10°1° de accordo com a

Lei Il'. ° 322 de 31171l.2

Oontadoria

1 Ajudante .

1 Auxiliar.

'l'hcsoura1'w

1 Tilesoureiro

O,bolo sobre a receita, e.xce

cepto os � � 5.°, 6°., 7.', 8.°,

10.•, 23.°, 32.°, 33.°, 34.. e

35° ...

I

1 Chefe de Secção

10°1° de aéoCordo com a

Lei n.O 322 de 3117112 ...

3 los. Officiaes a 4:800$ .

10°1° de accordo com a

Lei n.• 322 dll 31171la •

1 Fiel do Thesoureiro .

e,2'1' sobre a Teellita, exce

pto os �� 5 .• 6.•, 7 .•, 8 .•,

10.•, 23.', 32.', 33.', 34.0 I!l

35.' .

1 SerTcte

S:�6$OOO

840$000 9:240$000

3:600$000

5:400$000

4:200$000

6:000$000

8:672$000 12:272$000

600$000 6:600$000

14:400$000

3:000$000

1:440$000 15:840$000

2:168$000 5:168$000

1:S00$�00 60:520$000

. n
li' ti, I�'

1

!
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'l? � �I

ttJ
I

,. OI

!3 11.' Directoria de OOl'as e viaÇão

1 l!.iItgltuheiro Director • . . 12: 000$090

1Uolo ue accordo com a

Lei n. 3�:l de 3117112 . .. 1:200$000 13:2.QU$01l0

I

O

I

I
I

'. I .(-

:�.

1 Eugenheiro Ajuliante

Secção àe Oõrai ti Viugâc

1 Chefe de Secção . . . . .

1 Conductor technico . • .

1 Auxiliar (premiG á. Fa.cul

dade de EngenbJaria) .

1 Auxilill:t technioo d. la.

cla.sse .... ,. '"

1 Auxiliar tOClhnicG de %a.

classe .....••

10°1° de accordo com a

Lei n°. 322 de 3117112 .

4:20.$000

420$000 4: 62"O$00(t
''1

1 Fiscal de Obras . . . .

1 Desenhista de la. c1lLsse.

1 2," Omcial . • . . .

1 3•• Ofticial • . . • "

1 Desenhista de 2a. classe

1 Continuo-Servente .

�.W.
�

Inspectol'ia àe Praças (J Jardins

1 Inspector . • . . . . • •

2 Guardas portões para o

Pa.seloPublico a 1: S 00 $
.;ffi' �

....�..'
Álmo$arilado

1 Almo:x:ari!e .

1 Auxiliar . .

1 Servente : .

01ficinas

1 �,Iechanlco Chefe

.�

j

9:iOO$000

8:400$000

6:000$006

6:000$000

4:800$000

4:200$000

4:200$000

3:600$000

3:000$000

3:000$000

2:160$000

4:200$000

3:600$000

3:600$000

2:4.00$000

1:800$000

3:600$000
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1nspectoria de Lim,e�a Publioa e.,.ParticuJar �I .;;.
Secção do Tombamento

1 Inspeetor . . . . ._ . , .• 4: 809$068.

10°1° de a.ceordo com a

Lei n. 322 de 3117112 . .. 4&0$000 i, I�O$OOO .,

1 Chefe de Seoçã.o • .

10°1° de Recordo C81!l a

Lei n: 322 .de 31-j1j12

6:0110$000

,�

\.

600$000 6:6�&$Oe6

1 Auxiliar dê la, ctasse . • .

10°1° de accordo com a Loi

n,o 322 de 3117112 ....

1 Auxililar de 2a. cJ.&l:;se . . o
.� ,.

3:600$080

360$000 3:'960$00e

3:000;000

1 2,° Offlclal ' ...

1 Dactylogra,pho .

1 Servente . . . . .

íJ:60tl$ÓOO

2:400$000

1:800$000 36:16&$000

Inspectoria de Vehioulo8 e Fiscalização !te Bonds
!:i 11.° Directoria do Hygiene

1 Inspector o o o • • o

10°1° de lI;ef.p).'d� com

Lei n.O 3:12 de 31]7112

4:200$,!l08 1 Director ..... , . . . 7:200$000

1 Auxiliar (premio á Facul.

i1aão de Medicina) .. " 5:0GO$OO�

2 Veterin'arlos, a 4:2úO$ , .. 8: 400$000

100!0 o. um delles de Re.

cordo com li Lei n.O 322 de

3117112 .. I. 0,0 .' •••

L'oeomoção, 600$ a 'lada um

420$001

1:200$000 16:020$000

a

�0$90e 4:620$000
.... � o'\- •

1 Ajudall'to . . o

1 FiSGaI de B{HMp.:..' , .

3:,OQQ$.'p.9P

3: 60�$09.�lli.éi�tteo

13 10.° Dh'e%<?t��q?l patrim.eni.

PrDcuradoria Fi8'Ni
.'\f\-"t

1 Adjuncto . . . . . . . . .

Desinfectantes e materiaes

4:200$000

2:000$boO 28:4!&.�90

1 Procurador' Fiacal (Dirac•
• ' . U-J'"-r

tGr) o • • • o • • • • • 4:800$000

Porcentagamsobre multas

da acoordo com a Lei n.

601 de 1921 . .. '" . 6:000$000 19:800$000

oi � 12.° I::,: ,': �-o;n tltl Rendils e Ftscali7.e

t Inspector Geral . . . , . .

1 2, o Officiat . . . . .. .. .'

4 Guardas Fiscaes de la.

classe a 3:000$ , , . , .. 12:000$000

10°1' a dois delles de accor.

do com a Lei n.O 322 de 31

de Jl.Ilho de 1912

6:900$000

3; 600$000

1 Auxiliar (pr!l,m�o .. á FI.'

culdade de Direito) . 5: 000$ 988

1 2.' Omclal . . . . . . 3:GOO$ê96

10°1° de accorElo com a

Lei n.O 322, de �117112 . �6e$690

Porcentagem,. sObJe multas

de accordo com a Lei n.•

i01 da 1921 . .. '. o' 2:000$000 5:960$0/10

600$000 12:600$000

20 Guardas Fiscaes de 2a.

classe a 2: 400$ . . , . . 48: 000$000

10°1' a 4 delles d� 3,�cordo

com a lei n.O 322 de 31/7/12 960$000 �8:960$OOO



Locomoção paro. lO Guar

das montados, 600$000 a ca.

da um ...•..•.•

Gratifica.ção "(l f\xamitradol'

de chauffeurs . .

Fiscalização do Quadro Urbano

1 I�iscal Geral . ." .

10% de uC{"Jrdo com

Lei n.O 322 de 3117112 .

1 Ajudiante . . . . . . ..

10°" de a,ccordo com

Lei n .• 322 de 3117112

Fh'(''llizacão do Rocio

1 Fiscal Geral . . .

10°'0 de accordo com a

Lei n. 322 de 3117'12 .

1 Ajudante " . . .

r.f

-33-

-32-
<;

L
�

...
�f

1 Administrador . . . . . . 3:&00$000

10°1° de accordo COIR a Lei

n.• 322 de 3117112 . . . .. 300$000 3::1&0$006

� 13.0 Mereado

a

6:000$000

1:200$000

6:000$000

600$000 6:600$000

3:800$000

380$000 4: 180$000

-

6:000$000

600$000 6:6QO$000

3:StO$000 .. j

:l

1 Servente. . . . . . . . . 1:8�0$000 5:100$000

� 14.° Matadouro

4: 800$00&1 Administrador . .. ..

100/ •. de accordo com a Lei

n.• 322 de 3117112 . 480$000 5:280$000

a

25:000$000

4:000$000 34:280$000li: .,!'''

'Pessoal jornaleiro .

Oombustivel e lubrificantes

S 15.° QemíteI'io Uuniciptll

r

1 Administrador . .

Péssolll jlmraleirG

4:200$000

1e: 000$00OU:200$000

1t' � 16° P09soal InaetlTOFiscaliza.cão dr Gado para Oonsumo

1 Fiscal Geral . . . . .. 6:000$000

10'" de urcoJ;do com a

U,j n.o �22 de 31 7 J?' .

1 Aiudarte . . . . . . . .

InfllJmmavei,� e Estatística

1 Encarrel?:ado . . . . . 3:800$000

10°10 de accordo com a Lei

n.' 322 de 3117112 . . .. 380$000 4:180$000

1 Auxiliar.

l" 1 FiS<:a1 de Bonds . .

3 GuardKls . . . . . .

1 g>e1ador de JardIns e Pra.

ças .•..

1 Fiscal . .. .

1 Cqntinuo .

1 Aferidor . .. .....

1 PorteIro da Cll;mara . .

1 Ajudante dQ Ellgenheko ..

1:800$000

1:692$300

1:339$992

1:398$400

�:159$200

859$860 15:386$037

3:600$000

3:536$285
600$000 6:600$000

3:800$000

"'I
I

.I
2:400$000 ...

� 17.° Porcentagem sobre multas
Aferição de pesos e meditJOI

1 2.° Official Aferidor . . . 3: 600$000

lO'). de accordo com a Lfoli

n.O 322 de 3117112 . . . .. 360$000 3:960$000 120:480$000

I

I.

56°1° das qu� forem appli

cadas por IrMracções do Ce

digo de Posturas . . . . Z:500$OO�



� 18.' Expediente Geral

Com esW. verba . . .
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S 1!l° Publicação de Aetos Officiaes

Com esta Terbtl

S 20' Restituição de Depositos

Com esta verba

S 21' Juros da Divida Cl'NlBolidada

Com �ta verba .

Com esta verba .

S 22' Amortização da Divida Oonse lidada

S 23' Uemoção do Uixo e IJimpeza da cidade

Gom esta varba . .

� 24' Obras Publicas

Com esta verba . .

� 25' Conservação do Calçamento

Com esta verba .

S 26' Conservação de Jardins e Pra�Hs

Com esta. verba

S 27' ]\[elhoramentos de Estrndas e caminhos

Com esta veroo . .

S 28.' AuxH:ios e Subvenções

A' Santa CaSf\ de Misericor-

dia , ..

A's Faculdades de Direito,

Engenharia e MediciIJlt .

A' Gotta de Leite . , .

A' Sociedade de Soccorrtls

aos Necessitados

27:{)00$000

7:500$000

6:000$000

4:800$000

-35-

15:000$000

A' Caixa Beneficen!e "Dl'.

Moreira Gar� .

Ao AsyIo São Luiz . , . .

Ao Albergue Nocturno .

A' Escola Noctuma da FE>

deração Espu'ita 1:500$000 54:300$000

2:400$000

3:600$000

1: 600$0{)0

24:{)08$t"

S 29,' Evcntuacs

4:úOO$000 Com esta. verba 30:0úO$OOO

S 30.0 Exercidos Findos

76:808$690 Com esta verba 30:0úO$OOO

S 31.0 Cadnstl'o

64:000$000
Com esta verba 2 :OOO$'ÚOO

S 32.0 l.'OI'uclltagcm ás COllllnissões Jc Lauçmnentos

100:000$000
Cum esta verba . 15:{)00$000

ê 33.0 l'lacas pal'a numeração

Com esta verba 5:000$000

297:737$575

50:000$000

Co,m o� serviços a cargo da Camara . .

Com os serviços ti cargo da Prefeitura

1. 314: 403$612

34:096$388

1. 314 : 403$612

-1. 348:500$000

CAPITULO II
30:00{)$000

20:000$000

Disposições Permanentes

Art.° 1.0 - O imposto de Commercio e Officinas

actualmente arrecadado pelo Municipiopassa a deno

minar-se Imposto de Licença e continua a recahir sobre
todo o negocio de qualquer natureza, por atacado ou a

varejo, fabricas ou officinas, depositos, escriptorios

consultorios, tendas, barracas, exhibições, diversões e

cspectaculos publicos, os quaes não poderão funccionar

ou ter goso sem licença Municipal, pagos os respecti

vos impostos de accordo com a tabella annexa e obser

vadas as demais disposições legaes.



.�
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Art." 2.' - Yara o exercicIO im:ancelro d.e .e:JL,,),

vigorara a tabella de lmpobLOs que acompanha a pre

sente Lei. _ "'...... lIl......W
Art.o 3.° - Fica o Prefeito autorizado a subven

cionar com a quantia de seis contos de reis (o: 000$ )

a publicação da " Genealogia Paranaense".
Art.° 4.° - Fica concedido o auxilio de dois contos

c quatrocentos mil reis (2: 400$000) annuaes á Caixa

Beneficente "Dr. Moreira Garcez".

Art.o 5.° - Nas porcentagens de que trata a Lei

n.O 638 não será computada a receita proveniente dos

serviços de telephones.

Art.o 6.° - Fica revogado o art.° 6.° das Disposi

ções G�raes da Lei n.o 14, de 28 de Outubro de 1898.

Art.o 7.° - Revogam-se as disposições em contra-

o I ()

Paf>eIfa Ôe Impostos porra 1925

�I Qi

-37-

SS 1." 2.° 4.° e 30.°

Imposto de licença, imposto supplcmentar sobr� ca

sas de bebidas e licenças a vendedo res ambulantes.

no.

CAPITULO IH

Disposições Transitodas

Art.o l.0 - O exercício financeiro de 1925 come
çará em 1.0 de Janeiro e terminar� em 31 de Dezem

bro do mesmo anno, com um mez addicional para a sua
líquidaçã6 e encerramento.

Art.° 2.° - Fica o Prefeito autorizado a abrir, no
corrêr dô exercicio, Os creditos supplementares que se

tornarem necessarios ás verbas consignadas nos � �,

IP, 23°, 24°, 29°, 3Qo e 32° do 3:rt. 2.° do Capitulo 1.'"
Art.o 3. - Revogam-se as disposições em contra-

.1
5'

6

,

h�

7
rio.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Ca
pital do Estado do Paraná, em 8 de Novembro de 1924.

J. MOREIRA GARCEZ

Publica-da na Secretaria da Prefeitura Municipal
de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 8 de No
vembro de 1924.

Claro Cordeiro

�ecretario

A

1 Â\lOugue de carne verde, de 1.a

classe, alvará .. .. .. .. ..

Licença annual .. .. ." ..

2 Idem, idem de 2;u classe, al-

vará , .

Licenca annual .. .. .. .. ..

3 Idem, . idem do Rocio, alvará
Lic'enca annual .. .. .. .. ..

4 Agen�ia ou agente. de bilhetes
de loterias de fóra do Estado

alvará .. .. .. .. ., .. .. . ... '

Licença annual .. .. .. .. ..

Agencia de loterias do Estado

alvará .. .. .. .. .. .. .. ..

Licenac annual .. .. :. .. ..

Ágenci� de companhias de acci
dentes, alvará .. .. .. .. .. ..

Licença annual .. .. .. .. ..

Agencia de companhias de segu'

ros de vida ou de fogo, alvará . "

a) a que tiver capital superior

a 4.000 :000$000, licença an-

nual " .

B)' a que tiver capital inferior

a 4.000:000$000, licença annual

8 Agencia de compª-nhias de se

guros de vida e de fogo, alva-

rá , .

125$000

125$000

120$000

100$000

60$000

60$000

250$000

400$000

200$000

200$000

150$000

200$000

300$000

600$000

400$000

300$000'
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Licença annuaI

9 Idem, idem, idem de Compa-

nhias ou Sociedades mutuas, al-

vará o o •••• o o o. o •• o • o o o

a) com um ou dois sorteios

mensaes, licença annuaI o o o o

h) com mais de dois sorteios

mensaes, licença annuaI . o ••

10 Agentes ou representantes de

Bancos nacionaes e 'estrangei-

ros, alvará o o o o o' • o o o • o o ••

Licenca annuaI .. . o o. o o o o

11 Agent�s de casas commerciaes
do Paiz ou do estrangeiro, que

offerecerem mercadorias por

amostras, estabelecidos em ca

£a particular, hoteis ou com es-

criptorio, alvará o' o o o. • o

Licença annuaI o o o o o o • o

12 Agente de vapores, alvará. o

Licença annual . o •• o o • o

13 Alfaiataria co"m venda de fazen-

das, de 1.a classe, alvará o o o.

Licença annuaI o o o o o' o o o o

14 Idem, idem de 20a classe, alva-

rá o o o o o o o o o o o o ••• o

Licença annual o o o o o.

15 Idem, idem de 30a classe, alva-

rá o o o o o ••• o o o o • o • o • o • o

Licença annuaI . o •• o o o o o o

16 Idem, sem venda de fazendas,

de loa classe, alvará. o o o o o o o

Licença annual . o o' o. o o • o

17 Idem. idem, idem de 2.a classe,

alvará o' o. o o o. o o o o •• o o

Licença annuaI o. o o o o o o o o

18 Amolador com rebolo, alvará

Licença annual o o o o o. o o o o

19 Areia (para extrahir e vender

-39-

600$000 dentro ou fóra do Rocio)
Licença annual ., .. . o

20 Arti�os de carnaval, casas em
que forem vendidos por atacado,
licença annual . o ., o' o' o o

21 Idem, idem casas ou mercado
res ambulantes (durante os dias
de carnaval) licença por dia .,

22 Idem, agentes ou representantes,

licença annual . o o' o' ••
23 Idem, para photographo (ca

sas em que se vendam), alva-

rá .. o o o o •• o' ••

Licença annual o' • o
24 Arreios (officinas. de concertos

de l.a classe), alvará

Licença annual o' o' • o o o ••

25 Idem, idem, de 2.a clal:íse, alvará
Licença annual .. . o •• • •••

500$000

400$000

600$000

120$000

200$000

200$000

300$000

200$000

200$000

200$000

400$000

B

1 Bailes á phantasia, não sendo
gratuitos, para os 3 dias de car
vaL licença o' • o •• o' to. •• o.

2 Bailes publicos, não sendo �ra-
tuitos, cada um, licença o' • o o o

3 Banco ou casa bancaria e filiaes

de bancos nacionaes ou estran�ei-

ros, alvará o o • o •• o o •• ••

Licença annual o o o' o' •• ••

4 Bancos Nacionaes ou Estrangei

ros (a�entes de) (ver a�entes de

Bancos)

5 Banha, refinação ou fabrica de,

alvará .. .. .. ., .. .. .,

Licença annual

6 Idem, (deposito de), alvará

Licença annual . o o'

120$000

300$000

100$000

150$000

80$000

100$000

50$000

40$000

30$000

30$000

I

20$000

150$000

10$000

200$000

120$000

150$000

120$0'00

100$000

60$000

50$000

100$000

50$000

1:000$000

2:000$000

150$000

200$000

50$000

100$000
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7 Barbeiros com perfumarias e

miudezas, alvará ., .. .. ..

Licença annual ., " "

8 Idem, sem perfumarias, de 1/

clase, alvará .. .. .. ..

Lic ��ça [:.nnual .. .. ..

'9 Idem, idem, de 2." classe, alvará

Licen«;;a annual .. .. .. ..

la Idem. idem, de 3." classe, al-

vará " .

Lirença am-:.ual .. " .. ..

11 ;,ebiGE'$ I a �nt�s de fabricas de

fóra do Est&ào), alvará .. .,

Licença altnual .. .. " ..

12 Bilhar, alvará ... , ... : .,

Por; bilhar, licença annual ..

13 Bilhetes de loterias, ve.ndedores
por conta ou nã� das agencias,
mensalmente .. .. .. .. .. ..

14 Botequim, casa de pasto, ou res

taurant de L" classe, alvará ..

Licença annuaJ .. .. "

15 Idem. idem oe 2." classe, alvará

Licença annual " " ..
16 Idem, idem ce 3" classe, alvará

Licença annual .. .. "

I'7 Idem, idf'm de 4." classe, alvará

Licença annual " .. .. .. ..
18 Botequim junto aos circos ou ou

tros estabelecimento"! de diver

sões puhlica'i, por mez, adian.

tamento .. .. .. .. .. .. ..

19 Brigas de gallos, fóra do renhi

deiro, li�ença por dia .. " ..
20 Rrin�u",r!o." (loja de') alvará ..

I.j('��ça .. " .. .. .. .. .. . ..
21 :!;rinU!le(L,. (I� papel (loja de)

alvará ., .. .. ., .. .. .. "

Licença annual.. .. .. .. ..

. \
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C

125$000

200$000

90$000

90$000

60$000

60$000

40$000

40$000

300$000

500$000

150$000
60$000

1 Cabelleireiro, alvará
Licença annual ., .. ., ... :

2 Carpintaria a vapor ou a electn
cidade, de L" classe, alvará .,
Licença annual ., ., .. ., .,

3 Idem, idem de 2." classe, alvará
Licença annual ., .. ., ., .,

4 Idp.m, idem de 3.:1 classe, alvará
Licença annual ., ., ., ., .'

5 Carpinteiro (officina de) alvará
Licen.ça annual ., ., .. .,

6 Casas de commissões, alvará
Licenca annual ., ., .. ..

7 Idem 'esperiaes em calçados e
chapéos, alvará ., ., .. .,

. De 1." classe, licença annual
De 2." classe, licença annual .'

8 lde�, idem, sómente de calçados,
alvará .. ., ., .. ., .. ., .,

De L" classe, licença annual .,
De 2." classe, ] icencB annual .'

9 Idem. joem de chapéos, alvará
De l." classe. licenca annual .,
De 2." classe. licença annual .'

, (I I��m de 10u<;a naeional, alvará
T icença annuªl .. ., .. .. .,

II Idem, que forneça comida para
f0f3. de L" pIasse. alvará ., .,

LÍ('ença annual .. ., .. .. .,

12 Tflem inem, idem ele 2." clas.

"e. alvará .' .. .. ., .,

Licença annual .. ., .. .. ..

13 Idem, idem, idem de 3." cla'ise,
alvará ., ., .. .. .. .. .. ..

I.icenca rnnual .. ., .. .. ..

11 Idem, em que se vendam fazen.
das, chapéos, calçados, ferragens,

louças, seccós e molhados e ou-

20$000

250$000

250$000

200$000

200$000

120$000

120$000

60$000

60$000

50$000

50$000

200$000

250$000

130$000

100$000

50$000

80$000

250$000

400$000

250$000

125$000

100$000

100$000

60$000

40$000
250$000

300$000

250$000

500$000

250$000

250$00")

200$000

150$000

250$000

250$000

150$000

150$000

200$000

150$000

120$000

óO$000

80$000

40$000

.10$000
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tros semelhantes, junto ou sepa

radamente, "em grosso ou por ata

cado, em grande esca-Ia, classe

especial, alvará ..

Licença annual .. .. ..

15 Idem, idem, idem, idem de 1."
classe, alvará .. .. .. .. ..

Licença annual .. ., .. .,

16 Idem, idem, idem, idem de 2.a
class�, alvará .. .. .. ..

Licença annual .. .. ..

17 Idem, idem, idem, idem de 3.a
classe, alvaIá .. .. .. .. ..

Licença annual .. .. .. .. .. ..

18 Idem, idem, idem, idem de 4.a
class�, alvará .. .. .. ., .. ..

Licença annual .. .. .. ., .. ..

19 Idem, idem, idem, idem de 5.a
classe, alvará .. .. ., ., ..

Licença annual ., .. .. ..

20 Idem, idem, idem, idem de 6.a
classe, alvará .. .. .,

Licença annual .. .. ..

21 Idem, idem, idem, idem, de 7.a
classe, alvará .. ., .. .. ..

Licença annual .. .. .. ..

22 Casa de penhores e descontos,

alvará .. .. .. .. .. .. .. ..

Licença annual .. .. .. .. ..

23 Idem onde se venderem drogas e
preparados medicinaes, alvará

Licença annual .. .. .. .. ..

24 Idem de machinas para industrias,

alvará .. .. ., ., ., .. .. ..

Licença annual .. .. .. .. .,

25 Idem de machinas de costuras,

alvará .. .. .. .. ..

Licença annual .. .,

26 Casas com venda de bebidas al-

f •
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f) I ti
coolicas em consumo no balcão

oc em mesas, alvará .. .. .. .

Licença annual .. '.. .. .. ..

27 Idem com venda de bebidas em

garrafas, não consumidas no bal

cão, alvará .. .. .. .. .. ., ..

Licença annual .. .. .. .. .. ..

28 Idem, cujo ramo de negocio con�

siste em joias, pedras preciosas,

obras dte prata e ouro, e relo

gios, alvará .. .. .. .. .. .. ..

De 1.a classe, licença annual .. ..

De 2.a classe, licenca annual .. ..

29 Idem com salão para baile, em
bora pertencente á sociedade ou

club, 1.a classe, licença annual ..

Idem de 2.a classe, licença annual

30 Casas de banho, alvará .. ..

De 1.a classe, licença annual ..

De 2.a classe, licenca annual ..

31 Idem, especiaes d� fuetas, de 1.a
classe, alvará .. .. .. .. .. ..

Licença annual .. .. .. .. ..

32 .Idem, idem, de 2.a classe, alvará

Licença annual .. .. .. .. .. ..

33 Idem com venda de beb�das para

serem consumidas no balcão,

quando forem de classe inferior

ou botequim, annualmente .. ..

34 Idem em que se vendam artigos

para carnaval (ver artigos de car

naval)

35 I�em em que se vendam flôres

naturaes, plantas ou sementes, al-

vará , .

Licença annual .. .. ., ..

36 Idem,. ou age?te que venda auto

moveIS, alvara .. .. .. .. ..

Licença annual .. .. .. ..

1:000$000

3:000$000

700$000

2:400$000

600$000

1:600$000

500$000

1:200$000

300$000

800$000

200$000

400$000

100$000

300$000

80$000

120$000

500$000

800$000

250$000

250$000

250$000

250$000

150$000

250$000

'1,.'.1 <J

100$000

100$000

60$000

50$000

40$000

500$000

400$000

100$000

50$000

60$000

125$000

75$000

150$000

150$000

50$000

60$000

50$000

100$000

200$000

300$000

300$000
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37 Idem, que vendam artigos para

automoveis, especial, al.vará

Licença annual .

38 Idem annexo a outro Tamo de ne

Licença anImal .. .. .. .. ..

gocío, alvará .. .. .. .. .. .. ..

39 Idem em que se vendam moveis

novos ou usados, alvará .. .. ..

a) De 1." classe, licença annual

b) De 2." classe, licença annual

c) De 3." classe, licença annual

40 Idem de compra e venda de objec

ctos usados, alvará .. " .. " ..

Licença annual .. .. .. .. .. "

41 Idem de sorvetes ou refrescos, al-

vará o.

Licenca annual .. .. " .. ..

42 Idem .de queijos ou depositos dos
mesmos, alvará .. .. .. .. .. ..

Licença annual .. .. .. .. .. ..

43 Idem em que se venda café em

chicaras, alvará .. .. .. " ..

De 1." 'classe, licença annual o.

De 2." classe, licença annual ..

De 3." classe, licença annual

44 Idem em que se vendam cigar

ros, charutos e outros artigos pa

ra fumantes, de Lu classe, al-

vará .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Licenca annual .. .. .. .. .. ..

45 Idem,.idem de 2.n classe, alvará ..
Licença annual, .. .. " .. ..

46 Idem, idem de 3.n classe, alvará

Licença annual .. .. .. ... .. ..

47 Idem, chapéos para senhoras, al-
vará .

Licença an!lual .. o. .. .. .• .•

48 Idem em que se vendam bombons,
alvará .. .. .. .. .. .. .. ..

200$000

200$000

200$000

200$000

200$000

350$000

250$000

200$000

200$000

200$000

50$000

80$000

50$000

80$000

100$000

200$000

150$000

100$000

150$000

300$000

100$000

200$000

50$000

80$000

100$000

100$000

lºº$ººº
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(/ 1

Llcenca annual .. .. .. ..

49 Idem .de compra e venda de livros
usados, alvará .. o. ,.. .. .• •• .,

Licenca annual .. .. .. .. .. ..

50 Idem.em .que se vendam artefa-
ctos de madeira, alvará .. o. ••

Licenca annual .. .. .. .. .. ..

51 'Conce�tos de calçados (officina
de) de 1." classe, alvará .. .. ..

Licenca annual .. .. .. .. ., ..

52 Idem,. idem, de 2." classe, alvará
Licenca annua} .. .. .. .. ., ..

53 Cerveja de fóra do Município,
licença para vender, por cai-

xa, .

54 Chapéos de solou de cabeça

(officina de concertar), alvará ..

Licença annual .. .• c.. ,. '., ..

55 Cinematographo, licença .. ..

Por espectaculo .. .. .. .. .. ..

Com variedades, mais .. .. .. ..

56 Circos, coretos, etc. aluguel de

terreno municipal ou logradou

ro para suas. edificações, por me

tro quadrado .. .. .. .. ..

5'7 Club que tiver bilhar ou bote-

quim J

Iv a) fllnccionando diariamente, al-

vará .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Licença annual .. .. ., .. .. ..

b) não funccionando diariamen

te, alvará .. " .. .. .. .. .. . .

Licença annuaI .. .. .. .. .. ..

58 Idem que tiver jogos e cobrar

baratos por trimestre, adiantada-

mente .. •. .. ,.. ..

59 Caldeireiro, alvará .. .. .. o. ..

'Licenca annual .. .. .. .. .. o.

!60 Coche.iras para carros de aluguel,
!lo Quadro Urbano, alvará ',',' .,

, . '

'Ü
1"1

,..J'

'"

tr..:>

.t I,!

!

120$000

50$000

80$000

100$000

100$000

60$000

80$000

40$000

40$000

2$000

50$000

50$000

500$000

.6$000

8$000

$300

200$000

300$000

60$000

80$000

200$000

100$000

125$000

'200$000
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Licença annual .. ., .. .. . o • o

61 Idem, idem para carros parti

culares, alvará ..

Licença annual o'

62 Idem, idem para carros de alu

guel fóra do Quadro Urbano, al-

vará .. o' •• o o • o o' ••••• o o o

Licenca annual . o o ••••• '. o o o
63 Idem," ou estrebaria que receba

animaes a trato, no Quadro Ur-

bano, alvará o o •• •• o' •• o, • o

Licenca annual .. o. o' •• o' ;.

64 Idem "de fóra do Quadro Urbano,
alvará .. .. .. o o o' ., •• •• o o

Licença annual .. .. .. o o •• ••

65 Companhia lyrica ou de opereta,

vendendo entradas ,a mais de o'

.5$000 a cadeira, cada especta-

cuia ......•............ o

66 Idem, idem idem a menos de

5$000, cada espectaculo . o •• o o

67 Idem dramatica ou de concertos,

cada espectaculo o. o o • o •• •• o.

68 Idem de qualquer especie não

espeoificada, 'Para espectaculo

publico, licença .... o o o' .' ••

Cada espectaculo .. o o 'o o • o ••

69 Idem tauromachica, licença . o

Cada funcção .. o o o o • o o. o' o'

70 Confeitarias de 1.a classe, alvará

Licença annual . o • o o o • o •• o.

71 Idem de 20a classe, alvará . o o o • o

Licença annual o o o o o. o o • o o o • o

72 Idem de 3.a classe, alvará . " ..

Licença annual o' • o • o ••• o; 'o o.

73 Idem sem venda de liquidas, espi-

rituosos, alvará .. o o •• o' •• ,o.

Licença annual . o o o o. o' •• o o

74 Cooperativas industriaes, alvará

Licença annual .

200$000

50$000

50$000

100$000

100$000

100$000

100$000

50$000

50$000

100$000

60$000

50$000

125$000

, 60$000

500$000

500$000

300$000

600$000

,200$000

400$000

150$000

300$000

100$000

80$000

300$000

,400$000

.

.
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� 'i(l

J\P

75 Corrector, alvará o' o' • o

Licenca annual o' •• •• • o

76 Corridas de cavallo fóra do Pra-
do, por dia o o, o o • o o o • o • o o o

77 Cortume de 1.a classe, alvará

Licença annual o o o' • o o'

78 Idem de 20a classe, alvará

Licença annual o' o o o' • o

79 Idem de 30a c:.L;:::c, 3.1vará

Licença annual o'

D

! �

1 Dentista, alvará . o o. o' o o ••

Licença annual o o • o • o o' o o ••

2 Deposito de calou outros ma

teriaes de construccão, alvará

De 1." classe, licença annual o'
De 2.a classe, licença annual o o • o

3 Idem ou casa para venda de le

nha ou outro combustivel, al-

vará o o • o • o • o o' o o o o o o ., • o

Licença annual o o • o o o o' •• o o

4 Idem, de farinha de trigo, cen

teio, farello ou outros cereaes,

productos do Municipio, de 1."

classe, alvará o o o o o o o' o o • o o o

Licença annual o o •• o o o' o o o o

5 Idem, idem, idem de 20a classe"

alvará .. .. . o o o • o o' •• ••

Licença annual .. o' o o • o o o o o

6 Idem de farinha de trigo, de 1.a

classe, alvará o' • o o o o o ••

Licença annual o o o o o' ••

7 Idem, idem, idem de 2." clas

se, alvará .. .. . o

Licença annual o.

8 Idem de herva matte, de 1.a clas-

se, alvará . o ••

Licença annual o,. •• •• •• • o o.

�

200$000

300$000

50$000

300$000

500$000

200$000

300$000

150$000

150$000

100$000

100$000

200$000

300$000

200$000

60$000 .

40$000

200$000

200$000

100$000

100$000

300$000

400$000

250$000

200$000

500$000

1:000$000
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9 Idem, idem, idem de 2.a classe,

alvará ... ,

Licença ammal ..

10 Idem de xarque, alvará ..

Licença annual .. .. " ..

11 Idem de madeira, alvará ..

De 1.a classe, licença annual

De 2.a classe, licença annual '..

12 Despachanties, liccnca annual

13 Drogarias, alvará .: " '.. ..
Licença annual ..

E

1 EI�etrioidade (venda de obj�

ctos de) alvará .. ..

Licenca annual .. ..

2 Empr�iteiro de obras, de 1.a clas
se, alvará .. .. .. .. .. ..

Licença annual .. .. .. ..

3 Idem de 2.a classe, alvará

Licença annual .. .. .. ..

4 Idem de 3.a classe, alvará

Licença annual .. .. .. .:
5 Encadernação (officina de), al-

vará " , .

Licença annual .. .. .. .. .. ..

6 Engenho de serra, a agua, va

por, etc., alvará .. .. .. .. . ...

De La classe licença annual ..

De 2.a classe, licença annuaI

7 Engraxate, alvará .. " .. ..

Cada cadeira, licença annual

8 Escriptorio de companhia, em

preza industrial ou mercant�l,

alvará .. .. " .. .. .. .. ..

De La classe, licenca annual ..

De 2.a classe, licenc; annual .. ..
.9 Esariptorio de engenheiro, archi-
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400$0001

800$000

100$000

100$000

200$000

600$000

400$000

200$000

200$000

500$000

tecto, agrimensor, advo�ado, so
citador, escrivão, inclusive o de
casamentos e ecclesiastico, e me

dico, alvará .. .. .. ., .,

Licença annual ., .. ., ..

10 Espectaculo, concerto, etc. sem

ser por companhia mas do qual
sejam auferidos lucros, cada es
petaculo .. ., ., .. ., ..

11 E",tabulos ou cocheiras de vac
cas para venda de leite, alva-
J;á ,

Cada vacca, alem da matricula,
licença annual ., .. " .. .,

12 Estofador (officina de) de La
. . classe, alvará .. ' ., .,

Liçença annual ..
13 Idem, idem de 2.a cla�se. alvará

Licença annual .. .. ., "' ..

F

1 Fabrica de a�uas �azosás, seltz,
gelo, de La classe, alvará .. .,

Licença annual ..... ..

2 '{dem, idem de 2.a classe, alvará

Licença annual ..
3 IdAm. idem, idem de 3.a cla<:<;e,

alvará .. .. ..

Licença annl\al ..

4 Idem de ataduras, alvará

Lir-ença annua1 .. .
5 Idem de barricas, de 1.a clas

se, alvará " .. .. .. ..

Licença annual ..

6 Idem de 2." classe, alvará

Liéença annual ..

7 Idem de 3." classe, alvará

Licença annual ..

8 'Idem de bebidas a rtificiaes ou

licores, de l.a classe, alva.

I :'�JpU£.s

150$000

250$000

200$000

300$000

100$000

150$000

60$000

80$000

80$000

150$000

300$000

400$000

300$000

20$000

5$000

300$000

300$000

200$000

100$000

100$000

30$000

100$000

10$000

100$000

150$000

60$000

100$000

300$000

400$000

200$000

250$000

150$000

200$000

100$000

80$000

120$000

150$000

80$000

60$000

30$000

25$000
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rá , ..

Licença annuaI .. ., .. ..

9 Idem, idem, idem de 2.8 classe,

alvará .. .. .. .. .. .. .. ..

Licença annuaI ..

J O Idem, idem, idem de 3.8 classe,

alvará .. .. .. .. .. .. ..

Licença annuaI .. .. .. .. ..

11 Idem, idem, de beneficiar herva

matte, de l.8 classe, alvará ..

Licença annuaI .. .. ..

12 Idem, idem, idem de 2.8 classe,

alvará .. .. .. .. ..

Licença annuaI .. .. .. .. ..

13 Idem, idem, idem, de 3.8 classe,

alvará .. .. .. .. .. ..

Eicenca annuaI ..

14 Idem' de biscoutos, alvará
Licença annuaI .. .. ..

15 Idem de botões, alvará ..

Licenca annuaI .. .. .,

16 Idem - de brinquedos. alvará.
Lkença annuaI .. ... .. ..

17 ldem '01" cadeirD" (it"llí::l'la'3) 8l-

vará., .. ,. " ' .....

Licença annuaI .. .. .. ..

18 Idem de calçados' a vapor ou pQr

outro meio mechanico. alvará

Licença annuaI " .. .. ., .,

1'9 Idem de camas de fct'rf) , 3'lvarn

licenca annuaI .. .. .. ..

?O Idem -de caLoR de vassoura�, aI�
vará .. .. .. .. .. .. .. .,

ticença annuaI .. .. .. .. ..

21 Idem de caramel1o�. de ].S clas.

se, alvar? .. .. .. .. ., .. ..

T�icença annuaI ,. ., "

22 Idem. idem de 2.8 classe, alvará

Licença annuaI '. .. .. .. ..
23 Idem de carros de passeio, alva.

..1.;11
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700$000

1:200lljiOOO

500$000

800SliOOO

lP I "'

o

rã , .

Licença annuaI .. .. .. '.

24 Idem; idem de carroças ou carri
nhos, alvará .. .. .. ,.

Lícenca annuaI .. .. .. .. ..

25 Idem "de cerveja, de l.8 classe;
alvará .. .. .. .. ..' .. .. ...
Licença annuaI .. ., ,.

26 Idem, idem ne 2,8 classe, alvará
Licença annuaI .. ,. " " .. ,

27 Idem, idem de 3.8 �Ia�se, alvará

Licença annuaI .. .. "
28 Idem de chapéos, de 1,8 class'e,

.a'Ivará .,' ,. .. .. "

,Licença annuaI " " ,.
29 Idem, idem de 2,8 classe,alvará

Licenca annual ,. .. ,. '. "
30 Idem," idem para s'enhoras, de l.8

classe, alvará .. .. ,.

Licença annuaI " .. " .. "
,:iH Idem, idem de 2,8 classe, alva'rá

Licença annuaI " " ,. ., ..
32 Idem de chapéos de sóI ou depo

sito de, alvará ,. ,. " " "

Licença annuaI " ., " .. ..
33 Idem de cestas de vime 'e seme-

lhantes, alvará " .. " ., .,
licença annhaI " " .. ,. ..

34 ldem de chàI;utos ou cigarros,
que venderem preparad6s de lO

ira, de l.8 classe, alvará " "

Licença annuaC.. " '. .. ..
35 Idem, idem, idem, de 2,8 das

se, alvará.. " ,. ., ,. .,

Licença a:nnuaJ... .. .. .. ..
36 Idem, idem que não venderem

preparados d� fóra, alvará

1 De l.8 classe, Iicença annua!
De 2,8 clase, licença annual

"37 Idem de chocolate, alvará .•

300$000

600$000

500$000

2:500$000

400$000

2:000$000

300$000

1'200$000

150$000

200$000

80$000

150$000

150$000

250$000

50$000

20$000

?5D�000

500$000

150$000

300$000

150$000

150$000

100$000

1\5(:)�000

70$000

100$000 I

I

150$000

300$000

60$000

80$000

800$000

2.:000$000

500$000

1:200$000

300$000

600$000

250$000

200$000

200$000

l50$DOO

150$000

200$000

150$000

150$000

150$000

2&0$000

50$000

80$000

200$000

400$000

1'50$000

300$000

200$000

200$000

1'50$000

150$000
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Licença annual
38 Idem de colchões ou acolchoa

dos, alvará.. ., ..
Lic�nça annual .. .,

39 Idem de coila, alvará
Licença annual ., .,

40 Idem de cordas, alvará

. Licença annual .. ..

41 Idem de fitas, alvará ..

Licença annual ..

42 Id.em de flores, alvará

Licença annual ..
43 Idem de fógos artificiaes, alva-

rá , , .,

Licença annual ., .. .. ., .,

44 Idem de fumo (desfiar), àlvará
Licença annu.al ., .. .. ., ..

45 Idem de gravatas e espartilhos,
alvará ., .. .. .. .,

Licença annual .. ., .. ..

46 Idem de ladrilhos, alvará ..
Licença annual .. .. ., ..

47 ldem de louça ou objectos de
barro, �dvará .. ., .. .. ..

Licença annual ., .. .. .,

48 Idem de latas ou de baldes,
de l.a classe, alvará ., .. .,

Licença annual .. .. . o o o o o

49 Idem, idem, idem, de 20a clas-
se, alvará o o o o 'o • o

Li�ença annual . o •• • o •• ••

50 Idem de linguiças, alvará . o o'
Licença annual o. •• ••

51 Idem de malas, de l.a classe,

alvará .. 00 .. ..

Licença annual .. .. .. o.

52 Idem de 2.a classe, alvará
Licença annual .. .. ..

53 Idem - de massas, alvará . o

150$000

100$000

150$000

80$000

100$000

40$000

60$000

200$000

200$000

60$000

60$000

200$000

100$000

150$000

200$000

150$000

200$000

100$000

200$000

150$000

200$000

150$000

250$000

100$000

150$000

100$000

100$000

100$000

200$000
60$000

100$000

125$000
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1_..J ,

De �,i' classe, licença annual

De 2." classe, licença annual

5-� Idem, de meias ou de tecidos de

malha, alvará .. .. .. .. .. ..

Licença annuoal .. .. .. .. .. ..

55 Idem de m9�)iUas. de vime, de

l.a classe, alvará.. .. ..

Licenca annual .. .. .. .. .. . .

56 Ide�n "de 2.a cia�se, alvará .. .. ..
Licenca annual .. .. .. .. .. ..

57 Idem "de moldu�as para efua,dro!'i,
de La classe, alvará .. .. .. .. ..

Li�ença annuoal .. .. .. .. .. ..

58 Idem, idem q,e 2.a classe, alvará

Licenca annual .

59 Idem"de mov�is a vapor, el.ectri
cidade, etc. de La classe, alva-

rá o" o •• , ••••••

iLj�ença annual.. .. .. .. .. ..

60 IeJ�p1 , idem, idem de 2." clas,se,

alvará .. .. .. . " .. .. .. .. ..

T,..oicença annual .. .. o. •• .• ••

In tdGll1, idem, idem de 3." classe,

àlvará .. .. .. .. o. •• o. •• o.

Licença annual .. .. o. •• •• ••

62 {e�erp, idem, idem de 4." classe,

,se, alvará o. o. ..

Licença annual ..

63 ldem de palhões, i1lvan�

Li,cença annual o. •• ••

()4 IdQm de papel, alvará o.

J;.,i.cença annual .. .. ..

65 {eJe-m de pentes, alvará

Licença annual o.. .. o.

66 IdcW de pianos, alvará

Licenca annual .. .. ..

G7 Idem"de pic�r lenha, alvará
Licença annual o. o.

68 Idem de phosphoros, de La clfl,s-

.&e, fllvará .. .. .. .. o, •• •• ••

300$000

200$000

LOO$OOO

200$000

100$000

200$000

6Q$000

100$000

100$000

200$000

80$.000

1,00$000

200$.000

600$000

150$000

400$000

100$000

3£)0$000

80$000

1,20$000

laO$OOO

200$000

_�OO$OOO

200$000

100$000

200$000

200$000

30Õ$OOO

10Or$OOO

125$000

1 :000$000
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Licença anIlUal .. .. .. ..

6!J Ideín, idem de 2.a classe, alva-

rá .

Licenca annual .. .. .. ..

70 Idem,. idem de 3.a classe, alvará
Licenca annual .. .. .. .. " ..

71 Idem.de placas ou objectos es
maltados, alvará .. .. .. " "

Licenca annual "

72 Id.em .de pregos, alvará .. "
De 1.a classe, licença annual

De 2.a classe, licença annual ..

73 Idem de presuntos, alvará "
Licenca annual .. .. ..

74 Idem.de sabão e velas, de l.a
clase, alvará .. .. .. .. .. " ..

Licença annual .. .. .. .. " ..

75 Id�m, idem, idem de 2.a classe,
alvará .. " .. .. .. .. .. "

Licença annuàl .. .. .. .. " ..

76 Idem, idem, idem de 3.a classe,

alvará .. .. .. .. .. .. .. " ..

Licença annual " ..

77 Idem de saccos de aniagem, al-
vará " .

Licença annual .. .. .. .. " ..

78 Idem de saccos de papel, alvará
Licença annual .. .. .. .. -.. ..

79 Idem de sellins e arreios, de l.a
classe alvará .. .. .. .. .. " ..

Licença annual .. .. .. .. " ..

80 Idem, idem de 2.a classe, alvará

Licenca annual .. .. .. .. .. ..

81 Idem: idem de 3.a classe, alvará
Licenca annual .. .. .. .. .. ..

82 Idem .de tecidos, de La classe,
alvará .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Licenca annual .. .. .. .. .. ..

83 Id�m,. idem de 2.n classe, alvará
Licença unnual .. .. .. .. .. ..

�

-

ti
3:0()ü$000

700$000

1:3()()$000

500$000

900$000

80$000

10ü$000

500$000

600$000

400$000

250$000

400$000

200$000

600$000

150$000

450$000

100$000

300$000

200$000

500$000

30$000

30$000

200$000

500$000

100$000

300$000

!)O$OOO

100$000

500$000

1:000$000

300$000

700$000

p

.1
�
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84i IHeín de tiiolos e telhas, mOVI
das a vapor ou a agua, alvará ..

Licença al1llUal .. .. .. .. ..

td<cm, exportando productos pa

ra fóra do Municipio, ahará
Licença allllual .. .. .. .. ..

86 Icle�l, idem. idem por outro qual.
quer. systema. ,.1" l,a ..lasse, alo

Va;r:ID ••••••••

Licença annual .. .. .. .. ..

I'd'em, idem, idem d� 2.a classe,

alvará .. " .. .. .. ., .. ..

Licença annual ..

Idem, idem, idem de 3.n c1as"e,

a:1vará .. .. ..

Licença annual ..

Idem de torra.r e moer rafé, de

l.a classe, alvará .. ..

Licenca annual .. .. .. .. ..

Idem: idem de 2.a classe. alvará
Licença anIlUaI .. .. .. .. ..

Ielem, idem de 3.a classe, alYa�

rá " .

r.rcença annual .. .. .. ..

fdem ...!e vassouras e escovas, aI.

vará , .

licença annual .. .. .. ..

Yderr de vidros, alvará .. ..

Licença annual .. .. ..

T.lem de vinagre, Rlvará

I lcença annual .. .. ..

Forragem (deposito de), alvará

Licença annual .. .. ..

Ferreiro ou fen:adof. de l.a clas-
1 'se, a vara .. .. .. .. .. ..

Licença annual .. .. ..

Ioem. idem clp. 2.a classe, alvará

Licenca annual .. .. .. .. ..

Idem,- idem de 3.a classe, alva-

p,�

87

88

89

90

91

92

O�
� .,'

O:A
- .,

95

9f)

97

98

200$000

400$000

.'100$000

1:000$000

150$000

2'00$000

80$000

100$000

60$000

50$000

150$000

200$000

80$000

125$000

60$000

100$000

60$000

100$000

200$000

200$000

125$000

250$000

100$000

100$000

100$000

100$000

60$000

60$000
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rá .

Licença annual ..

98 Idem,' idem de 3.a classe, alvará
Licença annual .. .. ..

99 Fundição a vapor, alvará

De LU classe, licença annual

De 2." classe, licença annual

De 3.a classe, licença annual
100 Funileiro de l.a classe, alvará

Licença annual ..

101 Idem de 2.a classe, alvará

Lic�nça imnual ..

G

1. Garaparia, alvará .. ..

Licença annuaJ .. .. ..

2 Garag'e de automoveis, alvará

Licenca annual .. .. ..

3 Grav�dor (ofncina de): alvará
Licença annual .. .. ..

H

1 Hotel de l.a classe, alvará

Licença annual ..

2 Idem de 2.a classe, alvará

Licença ammal ..

3 Idf'm de 3.a classe, alvará

Licença annual ..

4 Idem de 4.a classe, alvará

Licença annual ..

I

1 Imag;em ou estatuas (vendedo

res de), alvará ... .. .. .. ..

Licença annual .. .. .. .. ..

2 Instrumentos, (officinas de con

certos), alvará

Licen�a annual .. .. .. .. ..

:

I

\

'�
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J60$000

60$000

30$000

25$000

400$000

1:500$000

1:000$000

" 500$000

100$000

130$000

50$000

70$000

\ I

1 Jogo de bolas, no Quadro Ur
bano, sem venda de poules, al�
vará ..... , ., .,

Licença annual .. ..

2 'Idem, idem no Rocio, alvará

Licença annual .• ..

3 Jornaes ou revistas e livros,
(vendedores de), alvará

Licença annual ..

L

1 Latoeiro (officina de), alvará

Licença annual ..

2 Lavanderia a vapor, alvará

Licença annual .. .. .. . '.

3 Leilão de qualquer espedie, ca-
da um ..... , ... , ., ....

4 Leiloeiro, alvará � ..
Licença ªnnual .. .. .. ..

5 ,Lima (officina de), alvará

Licença annual .. .. .. ..

6 Limpador de chaminés, empreza

ou não, alvará .. .. .. .. ..

Licença annual .. .. .. .. ..

7 Lithographia de l.a classe, alva-
rá , , .,

Licença annual .. .. .. ..

8 Id�m de 2.a classe, alvará ..

Licença annual .. .. .. ..

9 Livraria de l.a classe, alvará

I,Í(,f'n('f! annual .. ., .. ..

10 Idem de 2.a classe, alvará ..

Licença annual .. ., .. ..

11 Leiteria de l.a classe, alvará

Licenca annual ..

12 Idem de 2.a classe, alvará

Licença annual ..

60$000

60$000

300$000

150$000

50$000

50$000

300$000

1:000$000

200$000

600$000

100$000
300$000

80$000

150$000
I'

50$000

60$000

60$000

100$000

120$000

100$000

60$000

30$000

20$000

30$000

40$000

50$000

80$000

120$000

20$000

150$000

250$000

50$000

60$000

25$000

15$000

250$000

400$000
200$000
300$000

150$000

300$000

100$000
200$000

100$000

150$000

50$000

70$000

�
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M

I Marcenaria a vapor (vide fabri.

ca de moveis)
2 Marmorista ou estatuario, alvará

Licença annual .. .. o' o. o.

3 Mascate que vender ou t'rocar

ima�'ens, licença annual .. o.
4 Idem de obiectos de folha e fer�

ro batido, licença annual .. "
5 Idem de fazendas, armarinhos,

perfumarias, calçados e seus se

melhantes, só, cQm uma caixa,

licença annual . o •• • o •• ••

6 idem, idem, idem com car�eiro,
carrinho ou companheiro, licen�

ça annual o o • o • o .,

7 Idem que vender quadros ou pe

quenos objectos,

�icença annual 'o • o o o

8 Mensageiros ou rapidos (Em-

preza de), alvará o. o o

Licença annual o. • o .,

9 Mobilias (officinas de concer..

tar ou envernizar), alvará o' • o

Licença annual o o o o • o o o o o

10 Modista (officina de) l.a clas-

se, alvará o o • o o o o.

Licenca annual o o o o o o

11 Idem de 20a classe, alvará

Licença annual .. .. o o

12 Idem de 30a classe, alvará

Licença annual o. o o • o

13 Moinho de assucar, alvará

Licenra annual o. •• ., o'

14 Idem-de cereaes, alvará o'
Licença annual o o o o o' .-

15 Idem, idem a vapor, alvará

Licenç;a annual '.. . o ., o' o o

16 Idem de sal, alvará " .. .. ..

.,-----;;'""í�;

I

í
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. ,

Licenca annual o. o' o'

1:7 h:l'em.não classificados, de 1.a
classe, alvará .. o' o o o'

Licença anmlal" o o o o o o

18, Idem, idem de 2oa• classe, alvará

Licença annual . 0_ •• • o •• ., ••

19r Musica (banda ambulante de),
alvará . o o o o o" • o • o o' o, • o o o

20 Idem (casa especial de), alvará
De 1.a classe licença annual o o ••

De 2.a classe, licença annual ..

21 Madeira (officina de beneficiar),

alvará . o • o • o o' ., •• •• • o o o

Licença annual o' o o • o o o o o o o

22" Mechanico (qfficinn espeoial),

de 1.a classe, alvará o' o o

Ljcença annual o o o' o o o o

23 Idem, idem, idem de 2.a clas"-

se, alvará o' o o

Licença annual

100$000

200$000

125$000

100$000

,'Ji)

800$000

1:300$000

125$000

100$000

125$000

60$000

60$000

100$000

200$000

80$000

150$000

60$000

100$000

150$000

300$000

80$000

LOO$OOO

150$000

150$000

150$000

O,

"

1 Ourives que trabalhar em ouro,

prata e concertos, de 1.a clas-

se, alvará . o o. .' o' ., o'

Licença annual ., . o o' o o

2( ldem, idem, idem de 2.a clas-

se, alvará o' ••

Licença annual .,

,', e
p.

1 P�adaria de 1.a classe, alvará

Licença annual o' o o 0"0 '. o.

2 Padaria de 20a classe, aivará
Licença annual . o •• •• o o •• ,.

3 Idem de 30a classe (no Rocio),

alvará .. . o o o

Licença annual o' , •••• '.

;. 1,.-.

300$000

150$000

200$000

80$000

150$000

100$000

150$000

250$000

200$000

150$000

200$000

100$000

300$000

50$000

100$000

100$000

150$000

80$000

100$000

150$000

200$000

80$000

100$000

50$000

50$00Q
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4 Papelaria, alvará .. ..

Licenca annuaI ., .. ..

5 Parteira, licença annuaI
6 Pedra de cantaria (mercador de),

licença annuaI ., .. ..... ., .,

7 Pedra (mercador de), licença an-

nuaI ..... , ..... , ., ....

8 Peixe (mercador de), alvará ..

Licenca mensal .. .. " .. ., ..

9 Idem: (deposito de ou casa de),
alvará " ., .. .. .. .. .,

Licença annuaI ., .. " ..

10 Perfumaria (casa especial de),

alvará .. .. ., ., .. .. ..

Licença annuaI .. .. " ..

11 Pharmacia de La clase, alvará

Licença annuaI .. .. .. ..

12 Idem de 2.a classe, alvará .. .,

Licenca annuaI " .. ., ..

.13 Idem .de 3.a classe, alvará
Licenca annuaI ,

14 Idem .homeopathica, alvará
Licencal annuaI .. ., .. ..

15 PhotogTaphia de l.a classe, al-
vará , , .,

Licença annuaI " .. .. .,

16 Idem de 2.a classe, alvará

Licença annuaI ..

17 Pintores, alvará ,

Licença annuaI "

18 Productos chimicos, acidos, saes,

não comprehendendo I prod�etos

medicinaes, alvará .. .. " .. ..

Licença annuaI .. .. .. .. .. ..

19 Pensão (casa de), de 1.a classe,

'alvará .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Licença annuaI .. .. .. .. .. ..

Vendendo bebidas mais 50 °1°.

20 Idem, idem de 2.& classe, alvará

Licença ann_uaI .. .. " .. .. ..

�--I'T---- -1"\: --
I • �
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'f' O, Vcndendo bebidas mais 40 °1°.
21 Idem idem de 3.a classe, alvará

Licenca annuaI .. .' .. ., .. ..

"end�ndo bebidas mais 25 0\0 .
�2 idem, idem de 40" classe, alvará

Licença annuaI .. ., ., .,

�.endendo bebidas mais 20 °1°.

100$000

200$000

50$000

80$000

50$000

20$000

10$000

100$000

100$000

200$000

300$000

250$000

600$000

200$000

400$000

150$000

250$000

120$000

150$000

C"J (.'

Q

1 Queijos (vide casas ou depositos

de)
2 Idem, mctcad,or, licença annuaI

R

1 Refinação de assucar, alvará
Licenca annuaI ., .. . o o o 'o"

2 Refin�ção de sal, alvará ., .,
3 Refrescos ou sorvetes (vide ca-

sa de)
4' Relogio (mercador ou concerta-

dor de) (vide ourives)
j Renhideiro ou esta"belecimento

para briga de gallos, alvará ..
Licença annuaI ., ... , ... , ... '

6 Representações (vide escriptoriós
de companhias. etc.)

I Restaunmts em Clubs
:1) que funccionarem diariamen

te, alvará .. .. ., .' ., ., ., .'

Licença annuaI ., ., .. .. ., .,

b) que não funccionarem diaria
mente, de La classe, alvará .. .,

Licença annual ., .,

De 2.a classe, alvará
Licenca annual' ., .,

8 1', llD�S feitas (mercador de) (vi
de vendedores ambulantes)

9 Realejos ou out�.os instrumentos

tocan�º nas ruas, estradas e ca-

150$000

250$000

100$000

125$000

50$000

50$000

I"
J ,

,""

<"I-

n (�

100$000

80$000

200$000

500$000

150$000

300$0ºº

80$000

150$000

80$000

80$000

15$000

200$000

300$000

100$000

1:000$000

1:000$000

300$000

300$000

130$000

150$000

80%1000

60$(;'10
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sas dos quaes sejam

lucros, licença

auferidos

s

1 Saibro (para extrahir dentro do

Rocio, em. terrenos não afora

dos, para fim commercial), li

cença annual o o .. .. o. . o . o o o

2 Idem, idem aforado ou mercador
de saibro, licença annual ..

Salchichari'a, alvará o o o. o o

Licença annual .. .. ;. o. ..

4 Sapataria de 1.a clasé, alvará

Licença annual . o .", o o o o

5 Idem, de 20a classe, alvará

Licenca annual ..' o o .. o'

6 Idem: de 30a classe, alvará
Licença an:qu,al .. o. o o . o

7 Idem, de 40a cla,sse, alvará

Licença annual .. .. .. o.

8 Serralheiro ou ajustador, alvará

Licenca antlUal ., o. . o o, o o

9 Sirgu�iro (officina de), alvará
Licença annua! o o o o o, o o . o

10 Soldador (officina de), alvará

Licença annual . o

11 Idem, ambulante, alvará

Licença annu�al o' .. ..

Sociedade anonymas, muJuas,

com sorteios até 2 por mez, alvará

Licença annual .. .. o, .. o, o'

13 Idem, com mais de sorteios por
mez, alvará o.

Licença annqal

13

)2

-.-,�

T I � • I ' ,..

1 Tanoeiro, alvará

Licença annqal

I

," t.:;
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50$000

y1 i�
� . 2 Taverna de 1.a classe, alvará

Lícenca annual .. o' . o ..

:� Idem ode 2.a classe, alvará
Licença annual .. .. ..

4 Tintureiro, alvará . o o. ..

a) de 1.a classe, licença annual

b) de 20a classe, licença annual . o

c) de 30a classe. lir.ença annual ..

5 Typographia com officinas de

encadernação, ou pautação, etc..

de 1.a classe, alvará.. ..

Licenca annual .. ., .. . o

6 Idem ode 2.a classe, alvará ..
Licença annual o o ..

7 Torneiro, alvará o' ..

Licença annual

f(

l) '(.""!
. !'

100$000

25$000

100$000

200$000

250$000

400$000

150$000

300$000

100$000

200$000

60$000

80$000

60$000

60$000

80$000

100$000

40$000

50$000

20$000

20$000

500$000

1:000$000

1:000$000

1:500$000

I' ..,
,I

(ti"

ti;

'4-- .'1' v

I

)6 1 Velodromos, frontões, kermes

ses, tiro ao alvo, parques ou ou

tros estabelecimentos onde se ven

dam poules de jogos permitti

dos por lei, alvará . o .. o' .. o o

Licença annual o o ., .. . o o' ..

2 Vend�40res ambulantes Qmasca

tes) (vide mascates)

3 Venda de banha, de out'ro Mu

municipio, cada cem kilos .. . o

4 Idem de presuntos, por kilo . o ..

5 Vendedores ambulantes de gene

ros de 1.a noecessidade que condu

zirem os generos em carrocinha ou

animaes, por trimestre, adianta

damente .. .. .. ., .. . o o' . o

6 Idem, idem, idem que conduzi

rem os generos em cestas, saccos,

etc., por trimestre adiantadamen-

te . o o' o' o o 00 •••• o o o' o. o o

.'

,. I "
�,

, ..

(\
,

30$000

30$000

.<:

""�r?"p ''':;j,r'

70$000

80$000

40$000

50$000

150$000

200$000

150$000

70$000

250$000

300$000

150$000

200$000

50$000

30$000

500$000

400$000

1$500

$100

30$000

15$000
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7 Ide!m de doces, frucfas, cigar
ros e phosphoros, alvará .. .. ..

Licença por semestre .. .. .. ..

8 ,Idem, jur.J:o aos circos, theatros,
etc. mensalmente.. .. .. .. "

fi Idem, de roupas feitas e outros
artefactos semelhantes pelas ruas

ou em Jocal determin?do, licen

ça mensal .. .. .. .. .. .. .. ..

11) Idf'IYJ d<' joias am bolsas, cai

xa�, etc licenca men�al .. .. ..

11 T(lere de sOl'n.t ('s ou refrescos,
por semestre .. .. .. .. .. .. ..

12 Idem de bilhetes de loterias (vi
de bilhetes de loterias)

13. Yi<.{raceiro, alvará " .. .. .. ..

Li!3ença aÍmual .. " .. .. .
1 i Yinhos (vide fabrica de bebidas)

65

40$000

60$000

,

� 3.° LAUDEMIOS E EMOLUl\IENTOS SOBR}J

TRANSFERENCIA DE TERRENOS

10$000 l.

,1 Apostilla nas cartas de data ou

dominio expedidas de accordo

'com a lei 510 de 23 de Abril de

1918, nos casos de transmissão

por suecessão, por carta de ..

12.100 m2. ou fracção, em terrenos

do Rocio .. .. .. .. .. .. .. ..

Idem, idem, idem, no Quadro Ur

bano, cada 10 metros de fren

te, na 1." zona .. .. .. .. .. ..

Idem, idem, idem, idem, na 2."

zona .. " " .

'Idem idem, idem, idem, na 3."

zona " .

(Os terrenos do Rocio divididos em
lotes süo equiparados aos da

3." ZOl1<l do Quadro Urbano)
5 'Inscripç,ão nas cartas de data ou

do'min,,,, expedidas de accordo

com a lei 510 de 1918, nos casos

de alü' 'ação por qualquer das

formas permittidas em' direito,

nos ler "enos do Rocio, por car

ta de 12.1(,0 m2. ou fracção .. "

6 Idem, idem, idem, idem, no QU2.

dro Urbano, por metro corrente

de frente, na La zona .. .. " ..

7 Iderr., idem, idem, idem, na 2."

zona " " .

8 Idem, idem, idem, ide1n, na 3."
zona .

9 Idem, idem, idem, idem, nos ter�
renos do Rocio divididos em lo

tes, por metro corrente de frente

10 Emolu'llertos sobre transferen
cia de terrenos foreh'os do Ro

cio, excepto os divididos em 10-

125$000

125�OnO

I 2

30$000

li .
3

50$000

r 460$000

x

1 Xarque (vide deposito de)
2 Xarqueqda, alvará

Licença annual .. " .. .. .. ..
200$000

500$000

..

NOTA: - Todo,>; os impostos que não estiverf'm

classificados nest{1 tabf'lla serão cohra

dos de 20$000 a 1 :000$000. As casas lan

radas e que !1O lançamento subsequente

tenham melhorado de classe, mas que

não possam ser ('[evadas á classe ,'mme

diatamente superior, podem ser lançadas

com um azlgmrnto de 10 °1° a50 °1°.

"

t

"'

10$000

10$000

7$500

5$000'

15$000

10$000

8$000

4$000

1$5QO
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, , ...,. ,

, tes e soBre averbaçao para le-

galizar t:ii'ulos das partes, pOl1

carta ou fracção " .. .. .. .. ..

11 Idem, idem, no Quadro Urbano,.

cada 10 mts. ou fracção, na 1.a zona'

12 Idem, idem, ide'm, na 2." zona ..

13 Idem, idem, idem, na 3.a zona ..

(Os terrenos do RoGio .ivididos

em lotes são equiparados aos da'

3.a zona do Quadro Urbano)

14 Laudemios nos terrenos do Rocio,

por carta de 12.100 m2. ou fracção

1'5 Idem no Quadro Urbano, por.

metro corrente de frente,- na 1.a

zona , , ..

16 Idem idem, idem, na 2.a zona

lq Idem', idem, idem, na 3.a zona

15$000

20$000

15$000

10$000

25$000

143$000

8$000

4$000

� 5: ••- RENDA DOS l\{E:KCADOS l\fUNICIPAEi

1 Mancas para venda de fruetas,

hortaliças, etc. aluguel mensal

por metro quadrado .. ., '.' ..

2 Bancas para venda de peixe, men

salmente, por metro quadrado ..

3 Espaço occupado em frente aos:

botequins, pelos proprios loqa"'!

tarios, mensalmente, por m2.

,1 Gaiolas para venda de aves,

mensalmente, por m2. .. ..

5 Genett'os de qualquer nat.reza,

aluguel de quartos, por 1.5 ki

los, mensalmente .. .. .. .. ..

7 Quarto para venda de verduras e

fructas, mensalmente .. .. .. ..

8 Quarto para venda d.e peixe e

generos alimenticios, mensalmente

5$000

'7$500

3$000

6$000

$060

20$000

25$000

... fJ

lo
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C • 9 Idem para botequim ou açougue,
mensalmente .. .. .. .. .. 30$000

,.. , 10 Idem para fazendas e semelhan-
t't ') tes, mensalmente.. .. .. .. 50$000

,

11 Porco vendido em pé por cabeça 1$000

s S 6°., 7°. e 8°.• RENDA DOS MATADOUROS

l\1UNICIPAES
'� ..

Quadro Urbano:

I
.. .,

Bois abatidos, por cabeça ..

Preparo .. .. .. .. .. ..

Porcos abatidos, por cabeça

Preparo .. .. .. ..

Vitellas abatidas, por cabeça .
Preparo .. .. .. .. .. .. ..

Gado lanigero e caprino, por
cabeça .. .. .. . . .. ..

Preparo .. .. .. .. .. .. ..

Leitoes, cabritos e carneiros, até
lO kilos, por cabeça .. .. .. ..
Preparo .. .. .. .. .. .. ".
Taxa especial para a Sta. Ca

sa de Misericordia de accordo
com a lei n.O 8 de 10 de Maio

de 1900 .. " .. .. .. .. .. 2$000

... !�
. I

5$000

3$000

2$000

1$000

2$000

1$000

1$000

1$000

$500

$500

"

.. '"

Rocio:

,""'>

Bois abatidos, por cabeça .. ..
Porcos abatidos, por cabeça ..
Bois abatidos .para xarqueadas,
por cabeça .. .. .. .. .. ..

Porcos abatidos para fabricas de
presuntos .. " .. .. .. .. ..

Vendedores de miudezas de rezes
abatidas, por dia .. .. .. ..

5$000

2$000

2$500

1$000

5$000

'o

'*
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� 9°. AFERIÇÃO DE PESOS E l\mDIDAS:

1 Balança decimal, aferiQão de

uma .. . . . . . . . . . . . . . . 5$000

2 Idem de balcão, aferição de

uma .. . . . . . . . . . . . . . . 15$000

3 Idem de pha'fmacia, aferição de

uma, comprehendendo pesos e

balanças .. . . . . . . .. . . . . 20$000

4 Carroças para venda de lenha,

por metro cubico ou fracção,

ª-ferição de uma .. . . . . . . . .
10$000

5 Medidas, aferição de cada terno 12$500

6 Metro, aferição de cada um ..
7$000

7 Pegos, aferição de cada terno ., 12$500

� tOO. RENDA DO CEMITERIO l\IUNICIPAL:

Empreza funeraria, licença ..

Imp-.9sto annual .. .. ., .. .

(Isentas as que fizerem gratuita

mente enterros de indigentes, me

diante termo lavrado na Prefei

tura)

Carro funerario de l.a classe, li

cença annual .. .. .. .. ., .,

Idem, idem ,de 2.a classe, licen

ça annual.. .. .. .. .. ..

Sepultura simples por cinco an-

nos , .

Ditas para creanças menores de
14 annos por cinco �nnos ., ..

Abertura de carneiros e covas em

terrenos proprios .. .. ., .,

Construcção de carneiros até 2m,

de altura .. .. .. .. ., .. ..

Construcção de capellas, mauso

léos, com mais de 2 metros de
altura e até 2 metros de largura

300$000

60$000

30$000

20$000

8$000

6$000

15$000

20$000

50$000

\�
xlf

1

.11
� ,I 'j

11

('-J4 ")

r-

,.

I

11

J
,"'-\

':111

o I"

"

\' I'

'JLf' .
j

,J.
,��
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Idem, idem, idem ,com mais de 2
metros de largura " .. .. ..

Excesso de tempo de cinco annos
para conservação de inhumação

nas sepulturas geraes ou carnei

ros que não tiverem concessão,

por anuo '.' .. .. .. .. .. ..

Exhumação .. .. .. .. .. .
Concessão perpetua de cada ur
na funeraria .. .. .. .. .. ..

Idem, por cinco annos .... . .
Concessão de terreno para jazi
go perpetuo, taxa fixa .. .. ..

Por metro quadrado, ,alem de ta
xa de concessão, até 2m2, nas
quadras ns. 1 até 23 .. .. .. . ...

Idem, idem, idem nas demais
quadras .. .. " " ,.

�xcedendo UG 21i12:,� até 4m2, nas
quadras nrs. 1 até 23 .. " ..

Idem, idem, idem nas demais

quadras " .. " .. .. .. "
Idem, de 4m2 até 8m2, rias qua
dras nrs. 1 até 23 .. .. .. ..
Idem, idem, idem, nas demais
quadras .. .. .. .. ..

Excedendo de 8m2 até 16m2,
nas quadras urs. 1 até 23

Idem, idem, idem, nas demais
quadras " .. .. .. .. .. ..
Excedendo de 16m2, até 32m2,
nas quadras urs. 1 até 23 "

Idem, idem, idem, nas demaill
quadras " " .. .. .. .. ..
Excedendo de 32m2, nas quadras
urs. 1 até 23 .. .. .. .. ..
Idem, idélÍl, nas demais quadras

100$000

5$000

15$000

100$000

25$000

50$000

10$000

8$000

15$000

12$000

25$000

20$000

40$000

32$000

65$000

52$000

100$000

80$000
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S 11°. a__ a FOROS DO QUADRO URBANO:

Foro annual, cada Om,22 de

frente .. .. .. .. ..

S 12°. aaa_ FOROS DO ROClO:

Foro annual, por carta de

12,lOOm2 .. .. " . o

NO'!'/>.:>:

.,

longamento das ruas existentes ou projectadas, quando
esses prolongamentosforem cedidos gratuitamente pelos
proprietario� ou foreiros e durante o prazo de 5 annos
a contar dessa cessão; c) as frentes de ruas não abertas
de terrenos divididos em lotes com plantas approvadas
anteriormente á Lei noo 389; d) os jardins fechados com
gradis de ferro ou de madeira artisticamente trabalha

da, a juizo da Prefeitura).

$050 ,{ O

5$000
7 Predios sem platibanda e sem ca

lha, na rua 15 de Novembro,
bro, entre as ruas Garibaldi e

Ebano Pereira, por metro linear de

frente, annualmente .. .. .. ..

8 Predios sem platibanda e com

calha, idem, idem, idem o o

9 Predios sem platibanda e sem

calha nas demais ruas da l.a

zona, annualmente, por metro li-

near .... o' o o ••• ,

10 Predios sem platibandas e com

calha, idem, idem, idem ..

11 Predios ,;em platibanda ou sem

calha ou não rebocados nas de

.mais ruas pavimentadas do Qua

dro P'''�;lno, pÜ'f metro linear

e por anno .0 o o • o ., o o .0 3$000

A's fracções de cartas paF!;arão proporcionalmente.
Os terrenos divididos em lótes pagam foro de Qua

dro Urbano.

30$000

20$000

S 13". ---- FRENTES NÃO EDIFICA DAS E OUTRAS

1 Frente não edificada, casa em rui

na, construcção paralysada e

muros na rua 15 de Novembro,

entre as ruas Garibaldi e Eba

no Pereira .por metro linear, an-

nualmente " o. • o • o • o • o
2 Id�m, idem, idem, nas ruas Ba

rão do Rio Branco, Riachuelo e
S. Francisco; por metro linear,
annualmente . o •• •• " • o • o

3 Idem, idem, idem, idem nas de
mais ruas da l.a zona do Qua-

dro Urbano, idem, idem . o ••

4 Idem, idem, nas demais ruas cal.

çadas . o • o ., • o •• •• •• ••

5 Idemo idem, idem, em ruas não

pavimentadas na 2.a zona POl; me

tro linear, annualmente .. . o "

10$000

5$000

50$000

25$000 •

� 14°. ---- TAXA SOBRE CALÇA l\IENTO:

5$000

4$000
o

1 Taxa de calçamento nas ruas

calçadas a paralellepipedos, por

metro linear, annualmente .. . o

2 Idem, nas ruas revestidas a ma

cadam, com sargetas, por me

tro linear, annualmente.. o.

3 Idem, nas ruas macadamizadas,
sem sargetas, por metro linear

annualmente o o • o • o •• •• o. 2$000

1"

:$000

�
3$000

2�500

(Não incidem no imposto das alineas 1 a 5: a)
as frentes muradas dos terrenos onde existem hospitaes
e asylos; b) as frentes dos terrenos resultantes do. pro-

."
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� 15.0 •••• IlUPOSTO SOBRE GmAS SEM

PASSEIO

Guias sem passeio, em ruas pa.

vimentadas, por m�tro linear,

imposto mensa.l .. .. .. .. ..

2 Idem, em ruas não pavimenta-

das da 2.a zona, por metro li
near, imposto annual .. " ..

Idem, idem, da 3.a zona, ppr me.

tro linear, imposto annual .. ..

I

3

� 16.0
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T .11 '
T"ehiculos para conducç'ão ile êargas:

9 Auto-caminhõ�s, annualmente ..

Placa .. .. .; �. .. .. .. .,

10 Carrinho de mão ou carrocinha,

annualmente .. .. .. .. " ..

;Plac� ., \" ..
11 Carroças de 4 rodás,annualmerite

Placa - ., .. .. .. " .. ..
12 Idem de 2 rodas, anhualmenfe

-,Placa .. .. .. ., ..

13 'fricycles, annualníente .. ..

Placa ., .. .. .. .. .. .. .,

14 Carroças de colonos empregadas

no transporte . de produQtos dê

sua lavoura, anfiualmente .. "

.Placa .. " .. .. .. .. .. ..
15 ldem, id�m, fazerído transporte

de lenha, mais .. .. .. .. ..

MARCAÇÃO

Vehzculos para conducçâo de- cargas:
.' y .',

16 Carrinhos de 2 rodas, ti.rados por
um animal, para 5cm, 'oil inâis de
la,rgura de chapa, cada roda, an

l1ualmente, com molá ., .. .. ..
17 Idem, idem, iQein, idein� ídem,

sem mola .. .. .. .. .. .. ..

18 Idem, idem, idem p�ra 4cin, de
largura de chapa, cada rodà, an

nualmente, com molà ., .. .. ..

19 Idem, idem, idem, idem� Úleín,
sem mola .. " '.. " .. ., ..

20 Idem, idem, idein� para 3em, âe

largura de chapa de rodá, anmtà!:
mente, com mola -.. .. ..

21 Idem, idem, idem, idem, idem,

sem mola .. .. ., .. �. ," . ,.

22 G�rrinhos ou carrbçaS dé 2 ro':
dl:1s, tirados pOI mais de um arli-

'O I' ,)

$300
'�

1$000

$500

MAT�ICULA E MAR CAÇÃO DE VE

IDCULOS

MATRICULA

Vehiculos para conducção de passageiros:

l Automoveis, annualmente ..

Placa .. .. 1 •• •• •• ••

2 Bicycletas, annualmente ..

Placa .. .. .. .. ..

3 Carros de aluguel, d� 4 rodas,

annualmente ., " .. ..

Placa .. .. " ., .. .. ..

4 Idem, particulares .. .. .. ..

Placa .. .. ., " .. .. . ...

5 Idem, idem, de 2 rodas, annual-
mente .. .. ., .. " ..

,Placa .. .. ., .. .. ..

6 Idem, particulares .. ..

Placa .. " ., .. .. .. ..

7 Idem, com rodas de borracha, de

t!"acção animal, annualmen..�e'
Placa .. " ., .. .. ..

8 Motocycles, annu.alment<t

Placa .. .. .. .. .. .,

ti: '

100$000

10$000

5$000

2$000

60$000

3$000

40$000

2$000

30$000

2$000

20$000
_ 2$000

10$000

2$000

50$000

2$000

• <lo

r; ..

'J. I '

150$000

10$000

5$000

2$000

10$000

2$500

5$000

2$000

50$000

2$000

5$000

2$000

10$000

,2$500

4$000

i -

3$50b

5$500

3$500

6$000



-74.-

mal, cada roda, annualmente,
para 9cm, ou mais de largura

de chapa, com mola ... , ....

23 Idem, idem, idem, idem, idem,
sem mola .. ., .. .. .. .. ..

24 Idem, idem, com menos de 9cm,
de largura de chapa, com mola

25 Idem, idem, idem, sem mola ..
26 Carroças de 4 rodas, annualmente,

cada roda, para 12 cm. de lar
gura de chapa, com mola .. ..

27 Idem, idem, idem, sem mola ..
28 Idem, idem.J para llcm de lar

�ra de chapa, com mola .. ..

29 Idem, idem, idem, sem mola ..
30 Idem, idem, idem, para 10cm

de largura de chapa, com mola
31 Idem, idem, idem, sem mola ..
32 Idem, idem, para menos de 10cm

de l�r�ra de chapa, com mola
33 Idem, idem, idem, sem mola ..

5 Idem de vjstorias feitas pela Dire-

ctoria de Hygiene .. .,. .. ., 2$000
6 Idem, po� qualguer Íicença conce.

dida pela Prêeitura ,. .. .. 5$000
7 Expedição de qualquer carta ou

J:itu�o, alem dos Qemais emolu-
mentos ., ., .. .. .. .. .. . 5$000

8 Transferencia de matricula de au-

tomoveis .. .. ., .. ., .. .. 30$000
9 Expedição de segundas vias de

carteiras de chauffeurs e alvarás 5$000

� 19° ---- MATRICULA DE CON DUCTORES DE

VEIDCULOS E CARREGADORES

Conductores devehiculos
1 Carroceiro, para conducção na cio

dade, matricula annual .,. ..' ..
Carteira .. -.. .. .. .. .. ,.

2 Chauffeur, rpatI;icula annual ..

Carteira .. .. ., .. .. .. ..

3 Cochf{iro, matricula annual .. '

Carteira ., " .., . � ., .. .,
4 Exame de chauf£eur ou moto

rista, inscripção .. .. .. "

5 Motorista, ll].atricula annu,a.L

Carteira .... ., ", .. ..

Carregadores

6 Carregador, matricula annual

Carteira .. .. .. .. .. ..

-75-
..

..

2$000

3$000

3$500

5$000

o n

::>

1.. �:

4$000

6$000

5$000

7$000

6$000

8$000

8$000

12$000

,�'

;.

I);,

� 170. EMOLU1\IENTOS NÃO INCLUIDOS

NO � 3°

I Certidões negativ�s, cada uma ..
2 Emolumentos de certidões forne

cidas á requerimen'to das partes,
por linha .. ., ., .. .. .. ..

� mais por anno de busca .. ..
3 Idem de concessões requeridas á

Camara Municipal ., .. .. ..

4 Idem sobre o valor dos contractos

lavrados com o Municipio, inde
pendente do respectivo sellg, até
100:000$000 ., ..... , ....

Pelo excesso de 100: OOO�OOO
até 1.000:000$000 ... , ....

o excesso d� 1.000: 000$000
pagará .. ., " .. ., ..' .. ..

5$000

$300
2$000

50$000 £>
S 20°. ,,�-- MATRICULA ,l);E! ,qÃES

Cães açaimados, matiiclljla an-

nual .. .', .. .. " .. ,',' ..
Chapa .. .. .. .. ., .. .' '..

21°. ---- MATRICULA DE V.I\C QAS

Vaccas, matricula annual

Caderneta " .. .. " .,

Placa .. .. .. .. .. ..

:l

2 0]0

O 5°1°
I S

, ,

O, 1°.°

5$000

5$000

10$000

15$000

5$000

10$000

5$000

5$000

10$000

5$000

5$000

10$000
. 1$000

5$000

3$000

1$000
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S 22°.••.APPROVAÇÃO DE PLAN TAS E LICENÇAS

�ORNEClDAS PEÍú\ DIRECTO ItIA 'DE OBRÁS
E VIAÇÃO.

] Alinhamento e nivelamento pa

ra qualquer coilstrucçao, a,lem

da �onducção, cada 10 ms, ou

fracção, na La �on� .. •. . ...
Idem, idem, idem; na 2.a ióna

Idem, idem, idem na 3.a zona "
Alvará de licença .. .. .. ..
Andaimes, lIcença,'na 1.a zona,

para casa de sol>rado, por se

mesttee pôr metro corrente

Idem, ideIp.. idem, para c�sas.ter
reas, por metro corrente,' é por

semestre .. .. .. .. .. .. ..

Idem, idem, na 2.a zona, para ca

sa de sobrado, por semestre e'

por metro corrente

Idem, idem, idem, para casas

terreas, idem, idem

Idem, idem, na 3.a zona, para ca.

sa de sobrado, idem, iôem "

Idem" idem, idem, para, casas
terreas, idem, idem .. .. .. ..
Autos fornecidos ás Rartes, por

auto " "

Certificados de alinhamento ou

nivelamento, cadá um .. .. •.
Con.du,cxão� TJanpo 'a� p'ar��s nãô
a offerecer�m,' para 'aiínhamen
tos no quadro Ul;bano .. .. ..

Idem, idem,' no Rodo .. .. . l
Idem, idem, para vistorias, a fim
de ser expedido ó "habite-se" .
Approvação de plantíls para, cons
trucção de casas de alvenaria,

por andar " .. .. ..

Idem, idem de madeira .. .. ..

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

]2

13

14

15

16

17

10$Q90
7$500

5$ODO

�$ObO

2$000

1$500

1$500

1$000

1$000

$600

1$000

1$000

5$000

10$000

5$000

20$000

iO$OOp

, I

I

I
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;. '" 18 Idem, idem, para muro;'l?g,radis

ou balaustradas .. .. .. .. .. 10$000

(Para as r?:/ormas de casas, os emQb,,<�entos são
o� mesmos de ap'provaçãa de plantas,;. p,ar:q, as revali
dações, serão cobrados apen,as50 °1°. A,$ plçwtas, alem
dos emolumentos resp.ectivo,s, pagq,rijp mais, .de sello
de verba e por decimetrQ quadrario, $040).

19 Emolumentos de vistorias feitas

pelo Engenheiro ou pelo pessoal

da Fiscalização, a requerimentô

das partes, alem da conducção

20 Prorogação de prazo para cónClu
são de obras, por' mez e por' me-

tro corrente 'd� frente, na La' zo-

'\ I"'"

�

20$000

na .. .. .. .. 5$000
3$000

1$000
c" ?

Idem, idem, idem, 'na 2.a zona

Idem, idem, idem, !la 3.a zona .•
Levantamento de calçamento,

nas ruas revestidas a parallelepi-

pedos, para valías de (largura ma-
xima �e 50 çentimetros, por' me

tro linear " .. .. .. .. .. r••

24 Idem, idem, em ruas maca:dami

zadas, por metro linear .. .. ..

(Para vallas de maior . largt!ra
9 pagamento será proporcional)

S 23°. •••• PLANTAS" CR!,OQUIS .E OUTRQ.S E:M:Q�

LUMENTOS COBR�O$ PELA DIRECTQRIA

DE OBRAS E VIAÇÃO

1 Emolumentos PiP,'� divisâo de
terrenos em lôtes; alem do sello
de verba e appro:vação çle planta,

por lote •• .. ,.. .. .. .. •.

2 Croquis'reproduzidos... i. ••

3 Croquis não constantes de cartas

e de terrenos j4 J�vantados
4 Idem, idem. q.e terrenos não le

:y:antap,os" 11l�m d.4' verUcaç�9

21

22

23

15$000

I
7$500

. ..

....�

,I

� ')

10$000

10$000

20$000

40$000

jf.
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5

6

Confecção de Ptlantas .. ..

Approvação de' plantas de terre
nos dividido� em" lotes, além

dos respectivos emolumentos o o
Conducção, quando as partes 11

não offerecerem, para divisão

de lotes no Quadro Urbano ..

Idem, idem, no Rociq, de 20$000

a . o ••••• o •• o' ••••••

Autos fornecido� áJ' partes, ca-

aa um o' • o •••• •• o' ," ••
Conducção, quando as partes a

não oHerecerelll;� para vistqri�s e

verificações de !errenos nq Qua

dro Urbano .. .. .. o' ••••

Idem, idem no Rocio, l1e �O$OOO'
a o' o ••• o,, 'o o'•• o • o • o

Emolumentos de veríficações de
terreno, além da conducção, no

Rocio ou no Quadro Urbano,

por carta .. " o o • o '.. o o ••

Idell), idem, de duas em diante,

cada carta .. o, • o • o •• '.. ••

Idem, idem, quando pertence

rem o!> terrenos a mais' de um
possuidor, por condomin,oi çada
duas cartas .. o o o o •• o o ••

Idernde vistorÍas' feitas pelo En

genheiro e pessoal da' Fiséàliza

ção, a requerimento daS' par

tes, além da conducção o' •• ••

Copias de plàntas até Om2,50,

Excedendo dessas. dimensões,

1$000 por decimetro quadra'do

S 24°. --•• VENDA DE TERRENOS

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1 Con,cesão de terrenos ( excessos)

no Quadro Urbano" nas ruas

calçadas a parallelepipedos oU'

I (

.

.

11 1"0

50$000
I

J', Ij

20$000 0 O

�'

10$000.

I

40$000 <j, �.

I
1$000 I
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revestidas a II!acadam (preço

mllllmo) .... .. .. "

Por centimetro corrente, na La

zona o' • o o' • o •• •• •• • o 4$000
Idem, na 2.a zona o' " •• •• 1$500
Idem, na 3.a zona ., " . o •• $500

(Nas ruas não revestidas, o preço minimo é 50 °1°

dos da tabella supra li:':C J lodo em caso algum cobrado
menos do qne o valor correspondente .a 20 <;entime

tros)

'2 Concesão de teremos no Rocio,

por metro quadrado .. 'o. o o $040

(Nos casos de excessos occupados e de menos de

12.100 metros quadrados, as concessões independem de

hasta publica, o preço de 'l'enda é de $040 TJor metro
quadrado, sendo cobrados os impostos desde o tempo

em que o excesso está sendo occupado) ,

3 Autos fornecidos ás part�s, por

auto o o • o o' o o o o " •• •• 1$000

S 27°........ IMPOSTO DE VIAÇÃO:

1 Annualmente, 1°1° sobre o valor
venal dos terrenos do Rocio, por

metro quadrado, ao preço mini-

mo de o •• o o o o' o o o o o o

10$000

40$000

'à., I..

I
(!

20$000

15$000

. .,

- �

i5$000
. . $040

.Çl'

� 28°. --.- TAXA DE LThlPE�A PARTICULAR:

20$000

100$000

1 Casas de habitação collectiva (ho

teis, restaurants., casas de pen

são, casas de saude, collegios

theatros, clubs e cinematog-ra.

phos)

De La classe, por mez

De 2.a clas�e, por mez

De 3." classe, por mez

Casas de cQmmercio, classe es-

pecial, por mez .. . o ., •• ••

6$000

4$500

3$000

4$000

'" j�
I'

2

I'
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.

"Casas de comme.rcio, Jabr.icas e
officinas de l.a e 2.a classe, por

mez " .. . . .. .. �.. . . . . 3$000
Idem, idem de 3.� e 4.a classes,

, Opor mez .. .. . . . . . . . . . . 2$500
Idem, idem de 5.a a 7.aclasses,

�:
por mez ," .. . . . . . . . . . . 2$000

3 Casas de morada particulares,
por mez, l.a zona ..

.. . . . . 2$000
Idem, idem, na 2.a zona, por mez 1$500
Idem, idem, na 3.a zona, por mez,
em rua onde for feito o serviço 1$000

.;t Escriptorios, por mez ..
. . .. 1$500

NOTAS:

estabelecimento commerciaes, p,or

mez ou fracção e por m2. .

Idem ou quadro para annunciQs (lU

para cartazes, nos lagares em

que o Prefeito permittir em es

paço de Im, sendo de. pintura ar

tisticamente trabalhada, por mez,

por Im. .. " .. .. .. " ..
Idem, idem, etc., sendo em pape!

commum e tinta, etc., tambem

commum, por mez .. .. " ..

Idem electricos, sendo fixo, por mez

Idem ou reclames en'). bondes, devidos
p�las companhias ou emprezas

desses mesmos bondes, cada bonde
em circulação por anno " ..

(Comptehendidos todos' os le

treiros internos nos ca:rros� me

nos nos vidros lateraes e nas

frentes onde nãº serão permitti
dos qualquer que seja seu fim)

Idem, nos bondes na parte externa, ca�

da annuncio, pº-r dia .. "
Idem, idem, idem, annualmente
Annuncios ou reclames em bondes es

peciaes, cada bonde, por dia ..

Idem de espectaculos em vehiculos ou
animaes, por dia '.. .. "

Idem, ou reclame em bicycletas ou
tripodes, por mez ..

Idem, idem, em carroças ou camI
minhões, por dia ..

Idem, idem, em carros e automo�
veis, por dia .., .. ..... ..

Cartaz ou annuncio� letreiro ou recla:
me em papel, até' 1m. por Im., cal':"

locado em pontos permittidos,
cada um .. .. " .. .. .. ..

Idem, idem, excedendo em qualquer
das dimensões, em pontos per-

Nã'o pggam t(LX(!, d,e liinveza particular:
A) as casas isenta$ do imposto predial (Lei n;O

330), excepto as, casas ()u partes dàs mesmas alu{!,adas
e das Qzutes os pr:oprietarios a!!:firam lucros;

b) Os predios çle valor locqtivos inf.erior a
24Q$000 annuaes.

� 31°.•••• IMPOS.TO DE 1>trBI1ICIDADE

Annuncios areos e instantaneos por
meio de proje.cções luminosas,

em espaços até 6m., em cada:

ponto da cidade, por trimestre

Idem amI'Jü.lante, condu?ido porpes
soa, por 30 di�s ou fr:acção ..

Idem de terceiro em theatros, casas
de ;espectaculos, salões, cafés,
botequins, etc. lJ.m annuncio, por
anno " " ., .

Idtlmi idem em placas, cada uma ..
Idem� idem em panno, papel, madt:)i

ra, parede ou metal, com os di.

zeres: grande liquidação, grande

qJ1eima, e outros dizeres seme

llíantes, nas frentes das casas e

80$000 "1''11' ..

�$OOO

I )
5$000
1$500

50$000

5$000

2$000

10$000

20$000
I

$500

10$000

5$000

3$000

10$000

2$000

5$000

$500



mittidos, cada um .. .. .. ., 1$000
Id'em, idem, distribuidos, cada um .. $020

(Este impost(j será cobra:do mediante carimbação
e numeração (eitas' Ptlla Prefeitura, e prevalecerá pa
ra qualquer que seja o período do exercicio, e será de
vido por todo e qualquer cartaz affixadb ou distribui
do, embora em substituiçã(j d(js inutilizados, on outros

bl ) .�

em emas ", ,

Emblemas com saliencia não exceden-
do de 40 cm. cada um, por an-

no .. .. .. .. .. .. .. ..

Idem, idem, com mais de 40 cm. de
saliencia cada um, pO'r' anno , ..

Letreiros, placas ou táQoletas com le.
treiros e sem saliencia nas' pare'-
des ou humbraes das casas, até

30 cm. por 40 cm, por' anno ..
Idem, idem, excedendo a: esse limi

te, mais -por centimetro quadra-

do , , .

Idem, ou ta�oletas com letreiros, fi.
gura ou emblema nas proprias:

casas, até 40 cm. de largúra e 'até

5 mettos de comprimento, an

nualmente .. .. .. .. .. .• ..

Idem, excedendo a eSSe limite, 'Iliais

por decimetro quadrado' ..

Ydetn, idem, sendo em sentido trans

versal ás paredes, até 40' Gnt.
dOe saliencia, annualmente .. .,

Idem, idem exced-endo de 40 cen

timetros, até 80 centimetros, an-

nualmente .. .. .. .. .. .. ..

Idem, sendo em globo 'de electrid"
dade, por anno .. ..

Idem. atravessando a rua de ladó a
, lado, por meZ' .. .. .. <.. ..

fdem, sendo illuminado em arco ou

outra qualquer' forma, por anno

Idem, idem, por mez .. .. .. .. ..

-82-

20$000

50$ÓO()

5$000

$040

10$000

$050

20$000

30$000

20$OÓO

20$000

100$000

i5$000

,

i

. I

I

"
,.

"
!) 1 (.

-.

..

I

/i
.< I

-,aa ...-=

•

Idew., placa ou tal;>Qletq com l�tre�

:(9S, figura ou�mblçma m\ê PJlre
des lateraes q€lê ÇaS.a.ê, ,nruro�

o_u parte visiv�l d� t�trenos, at�

�!ll. por Im., para ca,ºª af\n!ln.
éiante, annualtn.entt:l .. •. .. ..

Idem, idçm, excedençl,9 al,iss,1!s dimen.

�Q.es, cada al1:qun.cjIl11�, anl}.llal;
mente, por m2. exce.d,ente ..

Id�JU, idem, sendo em p'qstç�, 1,ln

lÍualmente .. .. .. ..

Placa"d� metal, mqrmor�, vid,ro. qu,
material, indicqtiva de p'rofillêáQ

ou designação d.e fi:çmas � o'!ltras,

de, companhia,s ou. �rpprezl1;s q�

lêtJguros contra fogo ou de vida,

collocada em pr�9.ios, pare,d,es ou,

muros, de ca@ pla,C;'h por anng,

a,té Om,30xOfil, �O . " .. .. ..

Idem, idem, idem, excedendo de
Om, 30xOm,'�Ol .... : ...

Idem �m escriptorios de advogados,

IT,ledicos, enge.l1MÁJio� t�h�1liã�i'!,
escrivães, etc., ." ,. ... " .. 12(1$000

(O contribuinte que tiver pagó o imposto df, es.

criptoiio pagará somente 5$000 0ll 10$000, conforme

a diW�psão da placa) .

Alvará de licença p.a.lla empreza de

annuncios > • ".". •.•: .'. ''','.'
Reclames em quadros collocados em

pontos de via publica, por mez,

�ada um, até 2m, por 2m, ....

Idem, idem, excedendo de�sa dimen-

são, por m2 e�cedente .. .... 5$000

S 32°. _•• - RENDA DO DEPOSITO DE I1\TFLMIMA

VEIS

10$000

5$QOQ

50$000

?
,5$000

l5$OOO

�
100$000

fJ I "'

10$000

��

Agua raz, por caixa

Kerozene, por caixa
I. • 1$000

$500
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Gazolina, por caixa .. .. .. .. ..
Foguetes sem flexas e bombas, por kilo

Foguetes com flexas e bomba.E' por
kilo ' .

Polvora ou dynamite, por kUo .. ..

Foguetes com flexas, PQr kilo .. ..
Fogos d� artificjos em grandes volu-

mes, metro .. .. " .. .. ..

Fogos para salão e outros não clas

sificados, kilo .. .. .. .. { ..

Bombas de parede, kilo.. .. ..
Alcool nacional que entrar no Mu

nicipio, por pipa .. .: .. ..

Aguardente que �ntrar no Municipio,

por pipa .. .. .. .. .. .. ..

Formicida, por kilo .. .. .. .. ..

Outros ina&mmaveis não classifica
dos, excepto -os destinados ás
industrias no Municipio, por kilo

� 33° •••• PLACAS PARA NuMERAçÁO

1

2

3

Placas representativas de matri
cula de vehiculos (vide � 16.°)

Placas; para numeração de pre

dios, cada uma .. .. .. .. ..
Placas para numeração de jazi

gos, cada uma .. .. .. .. ..

Plaças representativas da matri.

cuIa de cães e vaccas (vide ��
20.° e 21.°)

4

,

;'

$800

$040

$150

$100

$200'

2$000

$200

20$000

6$000

6$000

$050

$100

3$500

3$000

I

l'

�
1/:

.. I,

J
0;0

�
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LEI N.0647

o Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Es.

tado do Paraná, faz saber 'J,t;e a Camara Municipal de

cretou e eu sancciono a seguinte Lei:

Art.° 1.0 - São declaradas de utilidade publica

a Associação dos Empregados no Commercio e a Socie

dade Protectora dos Animaes e das Arvores.

Art.° �.o - Revogam-se as disposições_ em contra-
... ) >t

no.

1.

Pa,lacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Ca

pital do Estado qo Paran�, em 8 d� Novembro de 1924.

J.. MORE�RA G,ARCEZ
c J �

�
"

Publicada na Secretaria 9a Prefeitura Municipal

de Curityba,Capital do Estado do Paraná, em 8 de.

Novembro de 1924.

Claro Cordeiro.

�ecretario.

,I

1. " .

LEI N.o 648

o Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Es•

tado do Paraná, faz saber que a Camara Municipal de

cretou e eu sancciono a seguinte Lei:

Art.° unico - Fica o Prefeito autorizado a apo

sentar o Secretario da Prefeitura, Claro Gonçalves Cor.

deiro, com os vencimentps d,e 6: 240$000 (seis contos

duzentos e quarenta mil reis) annuaes, abrindo para

esse fim o nf1cessario credito; revogadas as disposições

em cQntraxio.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curitvpa, Ca.
pital do Estado do Paraná, em e de Novembro de 1924.

J. MORETRK GARCEZ

9')"1

.l'

"



J

- 8��-;-.:
-87-

Publicada na Secwtãri� da., J?refeitura Municipal
de Curityba, Capital do Estado do "Paraná, em 8 de No-
vembro d� l���. .

- 1Ç,l�arg CRfrJ.�frQ.
SecretarIo.
\..õ4VA..,.;v. '4" ,

(> �

; r�

declarando de utilidade publica a área necessaria ao
conveniente alar�amento da rua 15 de Novembro, no
tlecho comprehendido entre a alameda Dr. Muricy e
a avenida Luiz Xavier, e cuja desapropriação será fei
ta nos termos do mesmo Decreto.

Art.o 2.0 - Revogam-se as disposições em contra-

rIo.

��l N.o 9�?-

O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Es

t:\29. d? gn.W��' f�z ���fr q�� a Ca,rpflr� ¥unici1?ill de
cret.?u e eUEiIil.�,çSlOno a sepumte LeI: .

Art.\' .unico - ,Fica o Prefeito autorizado a abrir

os necessarios creditos sup'plementares á verba consi

gnada no para�.30.0 ao art.1 2.0 ,do capítulo 1.0 da: Lei

n.o 626 de 8 de Novembro dé 1923; revogadas ,as di�

posiçõem em contrario.
., .

,.

Palacio da Plc[ólura MunicipaJ de Curityba, Ca
pital do Estado do Paraná, em l2 de Novewbro de
1924.

J. MOREIRA GARCEZ

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal
de Curityba, CapitaJ do Estado do Paraná, em 12 de
Novembro de 1924.

Claro Cordeiro.

Secretario .

J. MOREIRA GARCEZ

I
.i}

[

I

L
it
I:

Palaeio �l�:r;>��f�ltura Municipal de Curityba, Ca
pital do Estado do 'paraná, em 11 de Novembro de

1924.

Publicada na Secretaria d'a Prefeitura Municipal
de Cur�tyb.a, Capital do Es,tado �? Parap.á, .e:rp �l de
Noxembro de 1924:. J •

.... q'!l0 Ç��df;�ro.
Secretario.

�

I J
• �íI

,Ç;.

I:

LEI N.o 650
..

o Prefeito Municipal de Curityba, Capita,l do Es

tado do Pa!aná, faz saber que a Camara lV];lihicipàlde
cretou e eu sancciono a seguinte Lei:

.r •

Artcl 1.0 - Fica approvado,' para todos os efrei.
tos, o Décreío n.o 3, de' �101 de Abril do corrente anno,

,

r�

�
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I RESOLUÇÕES DE 1924

RESOLQÇÃO N.o 4.6

o Prefeito l\lunicipal de Curityba, Capital do
'Bstado do Paraná, faz saber que a Camara l\lunici
paI, em sessão de 1.0 de Maio do corrente anno, in
dicou o seguinte:

Fica o Prefeito autorizado a isentar de impos
tos as propriedades pertencentes á Sociedade "Soc.

corro aos Necessitados" situadas á alameda D. Ju

lia da Costa e á rua João Negrão, bem como a milJ1
dar cancellar os impostos a que estiver sujeita a
propriedade situada á alameda D. Juli:l da Costa.

Palacio da ,Prefeitura Munic,ipal de Curityba,
Capital do Estado do Paraná, em 2 de Maio de 1 D24.

� MOREIRA GARC�Z

Publicada na Secretar:ia da Prefeitura Munici
pal de Curityba, CapÍtal do Estado do Paraná, em
2 de Maio de 1924.

'Glaro Cordeiro :'

Secretario

r'
.lt

RESOtUCÃO N.o 47

o substituto em exercicio do Prefeito Municipal
de Curityba, Capital do Estado do Paraná, faz sa
ber que a Camara Municipal, em ses�ão de 1.0 de
Maio do corrente anno, in dicou O seguinte:

Fica o Poder Executivo autorizado:

1.° - A obter, por aluguel, um prellio no centro
,da cidade para servir provisoriamente de mercado

�



J
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(li

Fica o Prefêito. auto�a.d�� ª éntrar em accordo
com Gastão Pinot de MOlra, no sentido de indemni

zal�.o do_s pr.ejuizos que s,Qf;f.r.e.u. a�tla propriedade

'&ita: á alameda Dr.. Carlos: de Carv.alho C..911).. o PJ:O

!oilg;�me!lto d.a al.am.e.da::. .CªbJ'al.

, �aJaciq d.a ��e(e�tu�a J.\1,�llicip�l. de, Çq,rityba,
C�mt�l d(jE�ht.éJ.o (;lo l?�ytlla" e�' 1,0 <}� Npvembro
de 19�.

.t, 'MOREmA GARCE7J

-90- ó" • .,

para a expOSlçao e venda de generos al;menticios
e a estabelecer feiras nos pontos maÍ3 eonvenientes

da cidad,e. . .
2.0- 1t IJrohibír,. a bem dos interd's<:!s; dh povo,

que os generos alimenticios considerados de primei
ra necessidade, sejam vendidos, dentro oú fóra da
cidade, sem que ptimeir'amente sejâtn expostos á
venda nos mercados ou feiras da Capital.

3.0 _ A providenciàr jtmfo (lá 'F��cáli�açiiO' e aa
Direcfôriâ dá Réde de Viação Ptm:il1á Stinta Catha'
rin-ápàra que Iibs dias' de feira estabeleçam trens

mixtos que, partindo das estações de B.á:lsa Nova,
Deodoro e Rio. Branco, cheguem, pelu m,anhã, a eS
ta cidade, tl'ansportando os productos das co]onies
e povoações visinhas, para serem expostos c vendi,
dos e retornarem aos pontos de partida depois do

encerramento das feiras.
4.0 � A dispensar do pagamento do imposto 9S

vendedores de generos de primeira necessidade CJ¥{:;
offerecerem vantage'ns espeéiaês, qiHinto [ró� pl'e

,ços, e outras, e vierem concorrer ás feiras qU'e -o Mu

nicipio estabelecer,

Palacio da. Prefeitura Municipal de CuritShrl,
Capital ao Estado do Paraná, em ;5 de Maio de 192L1,

J. MOREm:A GAROEZ

:J

Publicada na Secretariad.a Prefeitura' M:Ullici

paI de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em

to de Novembrq . de il'924.
..

ClarlO, 'Cor.deiro

Secretario,j
I RE�OltlJÇÂ<? N.o 40

'í:li,
4 �

,.,

I O Prefeito Municipal <Je lfri,tyqp." Çu,p,ttld dp �s
tadodo ,PiU'_l}n�t ,1[ap saber que a Camara Municipal,

em sesAi\:R ;de �do corrente, indicou o seguinte:

Fica o Prefeito autoriazdo a conceder á Socie

dade Soccorro aos Necessitados, os lotes nrs. 139 e

140 da planta dos herdeiros do Dr. Tertuliano Tei

xeira de Freitas, nas condições previstas na Reso

lução n.o 42 de 30 de Abril de 1922, uma vez que a

referida sociedade desista a favor do Municipio do

terreno que lhe foi concedido e constante da mes
,ina Resolução.

I Palacio da Prefeitura Municil)al, de Curityba,

Capital do Estado do Paraná, em 10 de Novembro
de 1924.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Munici
pal de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 5

de Maio de 1924.

?

Claro (Jordeiro

Secretario

�I(
I

,

\

J. MOREIRA GAfiCBZ

Publicada na Secretaria da Prefeitura Munici
pal de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em
10 de Novembro de 1924.

RESOLUÇÃO N.o 48

O Prefeito Municipal de .Curityba, Capita). do
Estado do Paraná, faz saber que a Camara Munici
pal, em sessão dé 8 do cà'rrén'fe, indi1cb'u' o seg'uin-

te�

Claro 'Cordeiro

Secretario
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RESOLUÇÃO N.O 50

o Prefeito Municipal de Curityba, Capital do

.Estado do Paraná, faz; saber que a Camara l\Iunici

paI, em sessão de 8 do corrente, resolveu o seguinte:

Art.° unico. - Ficam approvadas as contas

apresentadas pelo Dr. Prefeito Municipal relativas

aQ periodo comprehendido entre 26 de Fevereiro de

1920 e 30 de Setembro do corrente anno; revogadas

as disposições em contrario.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba,

Capital do Estado do Paraná, em 10 de Novembro

de 1924�
J. MOREIRA GARCEZ

Publicada na Secrétaria da Prefeitura Munici

pal de Curityba, Càpital do Estado do Paraná, em

10 de Novembro de 1924.
Claro 'Cordeiro

Secretario
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DECRETOS DE 1924

"t"
DECRETO N.o 1

'111I
O Prefeito Municipal de ,Curityba, Capital do

Estado do Paraná, usando da autorização contida na

Resolução Legislativa sob n.O 13 de 31 de Janeiro de

1920.

(
,

DECRETA:

Art.° 1.0 - A partir de primeiro de Março pro

ximo vindouro os preços para a locação de automo

veis empregados no transporte de passageiros serão

os seguintes:

,f! TABELLA A

.,)

I - A.1ltomo'veis cpm. 5 ou 1. logares

Primeira meia hora .. .. .. .. ..

Prilneira hora .. .. .. .. .. .. .. ..' ..
Horas seguintes .

Por quarto de hora ou fracçãb, seguin-

tes á primeira hora.. .. .. ',' .. ..

Uma corrida, não excedendo de 20 mi-

nutos .. .. .. .. .. .. .. .. .. _.. ..

Niagem á estação, pela manhã (ajusta-
\ da) .. .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. ...

:0 automovel sendo tomado nos pon
. tos de paraga ou chamado no momento

11
l: I,

"I

r

�
I

I

I
'.� "lo:,

"

"
_...t-:,,� _,'.";:, '3'.

. . 11 - Automoveis tllPO Frird

Primeira meia hora .•.• .. .. ..

Primeira hora •• •• ,.. .. .. .. .. ..

Horas seguintes :.. .. .. .. .. .. ..
Por quarto de hora ou fracção, seguin
tes á primeira hora.. .. .. .. .. ..

I

8$000

15$000

12$000

3$000

5$000

8$000

5$000

6$000

10$000

8$000

2$500
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Uma corrida, não excedendo de 20 minu-
tos .

Viagem á estação, pela manhã (ajusta-

da)l �.'\,r-. ��- r.,� .�.��•• �n"":''' .

O automovel' sendo tomado 'nos' pb'l1tds" dI:!

. parada ou chamado no momento

Dias de fest�s

'J'AB.E:LLAJ3
1 •

commemoralivas e

da Prefe,itúra'

outros a juizo

I - A#tom.ovi!is com 5 fJ1J; 7 10garf3s

Primeira meia hora " .. ..

Priírieirà' ,nora ., ., ., .. .. o.

Horas seguintes o o •• • o o' \.0 o o

'M'e�a hÓta ou fr�csã�l s�egüjntre's á pri.:-
'. "ra hotá' .. .. .. .. .' . o..... ..

. r.' .- �' .

II - Automoveis typo Ford

Primeira meia hO:J:!'a .. • o. "

Primeira hora . o •• •• •• •• ••

Horas seguintes '.. o o' •• •• ••

,lY(éia hora ou fr.acção, seguintes á plli�

( J;lleira 40ra .. .. .. ... . o •• •• •• •• 8$900

, � 1.0 -.;., ,Os preços' adm�� '�.r�ef�r�JI!. a_ . }\ia,WQ.s
até 5 kilometros além do Quapr:o U,banp.,

\' 1 Fóra 'd�ss� lim'He fj,carâõ- s.uj�iip-8 a '�j!l�tenrt-
viQ ,com as' partes' - - J

• li" .

� 2.° -' Pafã os aútóinoveisí tomados entre,t eO 5

hora� da manhã, excepto para os casos' de chama
dos medicos', essês précos' setão accrescído.s ild �O
por cento. < o .'c . ", I' 'I

TABELLA C

IJ.ias de Caf{lavpl r

I - Automo'veis com 7 10gPre$.

Para os t��s d�as (ç�Q�Q hOJ.�s po.r;�' �çlii\).
.PJ:'i�eiro qu ter��iro dia (ciqçp hor,as) ..;.,

.'

3$000

6$000

3$000

12$000

20$000

.15$000

'tº�000

10$000

15$000

12$000

.ppqWJ)O

�QO�OOO

Art.° 2.° - Os automoveis a que se refere

c presente Decd�tó déverão ter' fixada na pa�te dês
tinada u6s passageiros, bem visivel, a respectiva fa

b�lla de preços fornecida por esta Prefeitura.

Art.° 3.° - Nenhum ,motorista poderá recúsar

passa�eiros, salvo q?-ando es.!es esti,;e,re�� �brio� pu
soffr('rem de molestIa contagIOsa ou quando o aufo

moveI estiver com qualquer defeito, casei em. que de

verá ser recolhido immediataménto ao seu deposito.

Art.° 4.° - Constitue infractão punivel ceim a
multa de 30$000 a falta de olJse;vancia de quálquer
das disposições expressa's no presente Decreto.

� 1.0 - No caso de ser cobrada maior quan't'ia do

que a determinada nas tab'ellas1 o infraetor, além da

multa paga á Prefeitura, restituira ao passageiro o

excesso recebido.

� 2.° - Aos reincid�ntes serão dc;>bradas as mul

tas óu cassada a carteira de matric:l!la, por tempo

determinado, ou definitÍvamenté, conforme a gra
vidade d'a falta.

J
n.

I
,..

...

�..
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1]0

SegJn.ds> di:l (cíh,ç:o horàs).... .. .'"
Priméirb, segun<Io ou terceiro di'a (éadâ

hora) : ..

II - Ai,domoveis com, 5 logares

Pahi OS tres dias (Cinco hóras por dia)

Primeiro dia (cinco J)o],'as)' ....

Segundo dia (cinco horas) .. . o ••
Terceiro dia (cinco horas) ... , ..
Primeiro, segundo ou tercêlj..õ dia (cada

hora) . o •• •• •• •• •• • '. •• .r "

III - Automoveis typo FOj'd

Para os tàs dias (cíncohoras por dià5
Primeiro dia (cinco ,horas)' ..

Segundo dia (cinco horãs) .. .. ..
Terceiro dia (dIico heit'as) .. o. •• •• ,.

Primeiro, seguIld'o ou terceiro di:à (cada'
hora) , .

',,-�

1).."

1""1

(r'

I;::>
,

.'

I

,I

!l

-�

150"$Ôoo

50$66ó'

4bQ$OOO
150$000
100$000

200$000

40$000

3ÓÕ$õ'OO
130$ÕOO
80$000

150$'000

30$000
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I
Art.° 5.° - Continuam em piem?" vigor todas as

demais disposições regulamentares sopre vehiculo�,
salvo as que contrariem o presente Decreto.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba,
Capital do Estado do Paraná, em 20 de Fevereiro
de 1924.

J. MOREIRA GARCEZ

DECRETO N.o 2

'rias e outros semelhantes, c hem assim para os trans

portes de movcis em que sejam necessarios um. ou

mais auxiliares para a respectiva carga e descarga

ou melhor cuidado da conüucção, ser.á cobrada uma

taxa addicional quc será estabele�ida Illediante pré-

vio ajuste. .

Art.° 2..° - Para os transportes feitos á mão ou

ao hombro, por carregadores, V!g9rarão os seguin

tes preços:

Volumes de viajantes, conduzidos do car-

ro ao trem .ou vice Versa, cadll .viagem 1$000

Volumes conduzidos a domicilio, ou á es-
tação ferro-viaria, .�ada viage� .. ," .. 2$000

Art.° 3.° - Os preços estabelecidos nos artigos

1.° e 2.° se referem ,aos trans�ortes effectuados na

zona comprehendida entre as ruas Buenos Aires,

Bandeirantes, João Negrão, avenida 7 de Setembro,

ruas Conselheiro Laurindo, Conselheiro Barradas,

Garibaldi, Ignacio Lustosa, Trajano Reis, largo Dr.

Faria, ruas Drs. Keller, DezemJbargador Ermelino

de Leã,o, alamedas Augusto Stellfeld, Cabral, ruas

Saldanha Marinho, Dezembargador Mota e Com
Il1cndador Araujo, até a rua Bucnos Aircs.

� 1.0 - 0s tr'ànsportes para Jóra dessa zona, até o

limite do Quadro Urbano, terão esses preços .accres

cidds de 25 0)0, quando o percurso fôr feito em ruas

pavimentadas, e de 50 '°1°, quando abranger mais de

uma rua nã'o pavimentada.

� 2.° � Para os ,transportes fcitos depois das 21

horas .c antes das 6 horas esses preços poderão ser

accrescidos até 50 °1°.

Art.° 4.° - Os preços dos transportes effectua

dos além do limite do Quadrp Urbano serão estabe

lecidos mediante ajuste pré\;'io com as p.artes.

Art.9 5.° - Constitue inf,mcção punivel com a

multa de 10$000 a 20$000, a falta de ohservancia de

o Prefeito Municipal de Curityba, Capital do
Estado do Paraná, usando das arUribuições que lhe
são conferidas por Lei e tomando por base a com
binação feita entre as classes interessadas, a 26 de
Setembro do anno proximo findo,e que desde eSS�l
data está seQdo observa�a,

. DECRETA:

Art.° L° - Os preços dos transportes na zona
urbana, feitos em carroças, obedecerão. 4 seguinte
tabeIla:

Um carret9' até 500 k�s .
Excedendo de 500 ate 900 kgs
Com entrega d'e conhecimento, mais

SACCARIA (para mais de 15 volu
mes) Da estação ferro-viaria ao ar-
mazem do commerciante, ou vice-
versa.

Assucar, farinha, arroz, café e outras'
mercadorias em saccos ou fardos, Ror
volume de 40 a 50 kgs .. " " .. ..
Excedendo de 50 até 60 kgs., por volu-
me " " .

2$000

3$000

J$OOO

$150

$200

� Unico - Quando Se tratar de grandes YO
lumes, de peso superior a 150 kgs, taes como pianos,
cofres, machinismos, caixões oU fardos de mercado-
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qualquer das disposições expressas no presel1tc De

creto.

S 1.° - No caso de ser cobrada m�ior qqantia
do que a determinada nas tabellas, o infractor, alem

da multa paga á Prefeitura, restituirá á parte pre-

judicada, o excesso recebido. .

S 2.° - Aos reincidentes serão dobradas as mul

tas ou cassada à carteira de matricula por tempo

determinado, ou definitivamente, conforme a gra

vidade da falta.

Art.° 6.° - ContinlJ.am em vigor todas as demais

disposições regulamentares sóbre transportes, salvo

as que contrariem o presente Decreto.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityha,

Capital do Estado do Paranú, em 21 de Fevereiro de

1924.

I

.1

....

considerando 'qué esse melhoramento alem de

favorecer as condiçqes de viabilidade concorrerá pa
ra beneficiar a estheticada principal arteria desta

Capital;

considerando que o recuo da face sul do referi

do trecho é a, solução que se impõe, por isso que

alem desse ladónã'o obedecer ao alinhamento ger.al

da rua, contem lotesaínda não edificados, e as pou

cas construccões ahi existentes não são de. valor lo

cativo avult�do, conforme demonstram as respecti
vas cerfid.ões fornecidas pela Collectoria Estadoal;

considerando que o retardamento da execução
d�sse melhoramento tão reclamado pela commodi

dade e segurança do publico será sobremodo pre

judicial aos interesses que devem ser attendidos,

maximé tendo em vtstq qlJ.e em futuro proximo es

ses terrenos serão edificados, donde por certo resul.

taril. l,lW ll,laior díspendio par.a o Municipio proceder

á respectiva desapropriação, reso.Ive utiliazr�se da

autorização contida na Lei n.o 610 de 2 dOe Maio de

1923, e assim
DECRETA:

Arf.O 1.ó - Fica declarada de utilidade publica

para o fim de ser desapropriada, judicial ou amiga

:velmente, a area necessar�a para o conveniente alar

gamento da rua 15 de Novembro, no trecho compre

hendido" entre a alameda Dl'. Muricye a.venida Luiz

Xavier, abrangendo uma faixa limitada pelo alinha

mento predial da face par da referida rua e . pOr

uma distancia nuncà inferior ã 2m,23 medidos na di
recçãlo sul, a partir do angulo actualmente formado

pelo mesmo alinhamento predial e a face adjacente

da alameda Dl'. Mm:icy; é 3m79. marcados na mesma

direcção, tomando por ,origem os ,prolongamentos

doalludido alinhamento predial e a face impar da

travessa Oliveira Bello.

Art.° 2.ó - As necessarias desáp£opriações se

'rão feitas ao todo ou em parte p"ara cada predio,

conforme opção do respectivo proprie.fario; nos ter

mos das disposições legaes em vigor.

J. MOREIRA GARCEZ

DECRETO N.o 3
I;

�I
I.

'1.,:'
t:

I

�
{,I

O Prefeito Municipal de Curityba, Capitàl do
Estado do Paraná, considerando que o alinhamento

da rua 15 de Novembro apresenta deflexões que,

alem de outros inconvenientes, reduzem $ensivel

mente a largura do trec\lo comprehendido entre a

alameda Dl'. Muricy e avenida Luiz Xá.v�er;

considerando que desse estrangulamento de sec

ção resulta o congestionamento do transito, como

actualmente se faz sentir nessa quadra, onde por

vezes já se têm verificado accidentes;

considerando qq� por isso me�mo faz-se im

prescindivel o alargamento <:lo alludidq trecho, elU

ordem a serem removidos t.aes inconvenientes, qu�

attêntalp. sobremodo contra a segurança de transito

e, consequentemeute, prejUdicam a' commodidade

dos municipes; .
��,

...
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dito supplemeritáI" da quantia de tdnta e oito con
tos de 'reis (38 :000$000) ..

Palacio da, ,P.refeitura Municipal de Curityb'a,

Capital do Estado do Paraná, em 11 de Junho de
1924.

\
J, MOREIRA GARCEZ

Art.° 3.° - No caso de não ser accordada com

os' proprietarios. a desapropriação parcial dos seus

predios,. a Prefeitura se reserva o direito de alterar

o alinhamento determinado no art.° 1.° de modo a

'ampliar a largura do trecho consider.ado.

Art.° 4.° -Para attender as despesasdeco.rren

tes dessas desapropriações, fica aberto um cf.edito

extraordinauio no' valor de 500:000$000 (quinhentos

contos de reis).

Palacio da Prefeitura Municipal de CuI'ityba,

Capital do Estado do Paraná, em 10 de Abril de

1924.

.�

�,

DECRETO N.o 6

J. MOREIRA GA'RCF�Z

I

t

o Prefeito' 'Municipal de Curityba, Capital do

Estado do P'araná, tendo em vista- a insufficienéia

da verba consignada no � 28.0 do att.°. 2.0 da. Léi or

çamentaria vigente, e usando da autoriza�ãb conti

da no arto 2.° das Disposições Transitorias da mes

ma Lei, resolve abrir um credito supplementar de

dez contos de reis (10:000$000) á verba 'BVEN

TUAES.

DECRETO N.o 4

O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do
Estqdo do Paraná, tendo em vista a insufficiencia
da verba consignada no � 23 do arto 2.° da Lei or
çamentaria vigente, e usando da autorização conti
dar no art.� 2.° das Disposições Transitorias da. mes
'ma Lei, resolve abrir um credito supplementar de
trezentos- contos de reis (300 :000$000) á verba

OBRAS r,UBLICAS

Palacio da ,Prefeitura Municipal de Cur.Hvha,
Capital do Estado do Paraná, em 29 de Abrii de
1924.

I

'(À

I'

f!

I

Palado da Prefeitura 'Municipal de Curityba,

Capital do Estado do Paraná, em 15 de Setembro de

1924.

J. 1.;IOREIRA GARCEZ

DECRETO N19 7

�- :"
O Prefeito Municipal de Gurityba, Capital do

Estado do Paraná, no intuito de acautelar os interes

ses da população desta Capital,.e tendo em vista as

'circumstancias d.o momento, comp medida de emer-
gencia .

J. MOREIRA GARCEZ
t

.;,,".:

�II,
:: r.J DEC�ETA:

Art.° t.o -Ficam fixados em 1$300 e 1$400� res

pectivamente, os preços maximos dã kil.o de, carne

verde de 2.a e 1.a qualidades, vendida nos açougues

(desta Capital.

. Art.° 2.° - Hs infractores das disposições, do
art.O 1.0 incorrerão nas penalidades legaes em .vi

l:gor.

DECRETO N.o 5

o Prefeito Municipal de Curityba, Capital do
Estado do Paraná, tendo em! vista a insufficiencia
da verba EXERCICIOS FINDOS, consignada no �
29.°, do art.° 2.° da Lei orçamentaria vigente e uti
lizando-se da autorização contida na Lei n.O 62ft de
1.0 de Maio do corrente anno, resolve abrir um cre-

I I'

i I
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Palacio da Prefe.ltura Municipal de Curi'tyb:J,

Capital do Estado do Paraná, ém '31 de Outubro de

1924.

'11, 'I'
l

-'- 103 --'

DECRETO N.o 10

,,"-�I� !

�

O Prefeito Municipal de Curityha, Capital do

Estado do ParalHí, usando das aUrihuições de seuJ. MOREIRA GARCEZ

cargo,

11,11
DECRETA

Art.o 1.° - A cohrança dos impostos e taxas con

signados nos � � 1.0; �.o, 'L°, 90., 11.° a 16.°, 19.° a 21.,

27.°, 2S.0, :30.° e 31." do art.° 1.0 (la Lei orçamentaria n.

646 de 8 de Novemhro do corenie anno e para o

exercicio de 1025 será effectuada nos seguintes me
zes:

DECRETO N.o 8

O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do
Estado do Paraná, usando da autorizacão contida

na Lei �.0639 de ,3,1 de Outübro do cor"r,ente anno,
resplve abrir um, cliedHo extraordinario, no v.alor de

11 :240$000 (Ull1f cont.ü duzento� e qu�n�n.ta m�I reis)

para attenqer ao pagamento a que tem 'direito o dia

rista aposentado, A'ntQnio .Comero,çlurante o exer

cicio vigente, a partir de 22 de Abril do courgnte, an

no.

Janeiro

Matricula e marcação de vehiculos - Matricula

d� cI11IUffeurs, cocheiros e carregadores - Matri
cula de cães e de vaccas.

� Fevereiro

Ralado, da : ,Prefdtura,Municipall d� CUl'i tyba,

Capital do E�t�cto �lp :pap�p?, e,m. 4 de NOyenl.bro

de 1924.
J. MOREIRA GARCEZ

1." Prestação dá ta�a de calçamento. _' Presta
ção unica do imposto sohre guins. sem passeio, e ca
Ras sem platihanda.

O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do

Estado do Paraná, .tendó em vista a ihstiffióiéilcia

da 'verba consignada rio S 30,0 do art.o '2.° da Lejor

çamentaria v'igente, e usandb' da autorização conti

da no art.° unico da Lei n,O 649 de 11 de Novembro

do corrente anno, resolve abrir um credito supple

mentar pe onze contos .dll?entos e, vinte e. dois mil

duzentos e vinte e nove .reis (11 :222$229) á verha
CADASTRO.

Palacio da Prefeitura Municipal deCurityha,

Capital do Estado do Paraná, em 18 de Dezemhro

de 1924.

"

Março

1 ," Presta�'ãQ do impQsto sQhre frentes não edi
ficadas, frentes não revestidas, casas em ruinn e

ohras não concluídas - 1." Prestacão da taxa de
limpeza particular. . ., .

DECRETO N:o 9

:>
,

(

Março e AbrU

1," Prestação do imposto de Licença do quadro
UrJ)3J10 e Rncio - Prestaçâ"o unica do imposto de
rublicidndC' e aferição de pesos e medidas,

Junho! I
i

,IIJ

I, Imposto de Viação e Fqros do Quadro Urhano e
Roqio. '

Julho e Agosto

2.a Prestação da taxa de calçamento.J. MOREIRA GARCEZ I
,ti,
, l
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Setembro

2." Prestação da taxa de limpeza particular.

- 2." Prestação do imposto sobre frentes não edifi

cadJs. - 2." Prestação do imposto de Licença dp

Quadro Urbano.

Art.o 2.° - Revogam-se as disposições em con

trario.

{

Palacio d'a Prefeitura Municipal de Curityba,

Capital do Estado, do Paraná, em 31 de Dezembro

de 1924
J. �IJ:OREIRA GARCEZ

Palucio da Prefeitura Municipal de Curityba,

Capital do Estado do Paraná, em 31 de Dezembro

de 1924.

"Ir DECRETO N.O 13,

O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do

Estado do Paraná, tendo em vista a insufficiencia

da verba consignada no �. 23 do art.° 2.0 da Lei orça

mentaria vigente, e usando da autorizaç�o contida

no art.° 2.0 das Disposições Transitorias da mesma

Lei, resolve abrir um credito sllpplementar de cento

e nove contos duzentos e noventa e quatro mil nove

centos e cincoenta e nove reis (109 :294$959) á ver

ba OBRAS PUBLICAS

I •. )

O PrefeIto Municipal de Curityba, Capital do

Estado do Paraná, usando da autorização contida

na Lei n.O 631 de 2 de Maio e de accordo com OI COJ;ll

promisso firmado com o representante legal da Com

panhia Telephonica do Paraná, conforme o respe

ctivo termo lavrado nesta Prefeitura a 20 d'e Junho,

combinado com os despachos exaraços nas. petições

sob nrs. 3.281 e 3.883, tudo do anno hoje findo;

J. MOREIRA GARCEZ

DECRETO N.o 11

J. MOREIRA GARCEZ ... II .,.

I

I �:

DECREl';\.:

Art.° J.O - Ficam incorporados ao Municipiode

Cllrityha todos os' serviços e bens pertencentes á

CtHlll3anhia Telephonicu do Paraná, abrangendo as

concessões desta Capital, Pontá ,Gr.ossa, Paranaguá,

CastI:o, Silo José dosPinhaes, Campo ,Largo e ou

tras, mediante o pagamento de seiscentos contos de

reis (600:000$000) a Ser effectua40 pelo Municipio

á mesma Companhia quando la�'Tada a respectiva

escriptura de compra e venda.

Palario da Prefeitura Municipal de Curityba,

r.apitaL do Estado do Paraná, em 31 de Dezembro

de 1924

.DECRETO N.O 12 Art.o 2.° - 'Para aHerider ás despesas com a ae

quisição de,8ses bens e com a ex�cu,Ç.ão dos melho

ramentos de q.ue necessitaIll. os re,spectívos ser\\Íços,

inclusive a ligação ter�phoni�a dt:s,t,a Çapital com os
Municípios de Paranaguá e Ponta Oro�ssa, s�rá feita
bmllemissâb esp�cial d� apolices até a quantia de

mil 'Contos de reis (1.000 :OOÓ$OOO).

O Prefeito M\lnicipal de Curityba, Capital do
Estado do Paraná, tendo em vista a insufficiencia da

verha consignada no � 13.° do art.° 2.a da Lei orça

mentaria yigente, resolvf', ad-referendum do Poder

Legislativo Municipal, abrir um credito supplemen

tar de Rs. 4 :055$793 ( quadro çoníos cincoenta e cin

co mil setecentos e noventa e treis reis) á verba MA
TADOURO.

Art.° 3.° - �s apolices a que se r�fere 'o artigo

anterior serão de valor nominal de 'um cdnto de
reis (1 :000$000) cada uma, 'numeradas' de! 'um �1) a
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mil (1.000) ao typo de noventa, e vencerão os juros

de sete por cento (7°1°) ,ao anno, pagos semestral

mente nos mezes de Janeiro e Julho.

Art.o 4.° - Esses titulas serão assignados pelo

Prefeito e pelo Thesoureiro do Municipio, e terãk>

como garantia especial para o seu resgate todos os

bens adquiridos da Companhi� Telephonica do Pa-

raná, constantes do art. ° 1.0

ArLo 5,.° - As apolices assim emittidas serão no

minativas, porem podçrão ser transferidas por s�m

pIes, endosso, óbservadas as disposições legaes em

vigor.

Art.O 6.° '-' O resgate dessas apolices será feito

por ,meio de, sorteios realizados nos dias 31 de Mar

ço e 30 de Setembro de cada anno, na proporção de

5°1° sobr� o total emittido, em ordem a ficar amorti

zada a emissão no prazo maximo de dezenove se

mestres, a contar do primeiro sorteio que se reali

zará a 30 qe Setembro de 1925.

ArLo 7.° ,- A Prefeitura se reserva o direito de

antecipar o resgate das apolices em circulação, uma

vez que isso convenha aos interesses do Municipio.

Ar�.o 8.° - No caso 'de destruicão ou extravio de

qualquer apolice, a Prefeitura exp�dirá em favor ao
legitimo pos�uidor um certificado subsl.itutivo que

terá igúal valor ao mesmo titulo, ficando cancella

do o respectivo original.

S 1,0 - A expedicão desse certificado será oMi

da mediante requeriTI;.enfo da parte interessada di
rigido ao Prefeito, declarando o nUlllero e data do

titulo, o nome a favor de quem foi o mesmo emitti

do, e endossos quando houver.

S 2.ó - Mediante esse requerimento a Prefeitu

ra fará püblicar editaes sobre o caso, durante o pra

zo de 90 dias, correndo as respectivas despesas por

cont,a dos interessados. •

\ S :,3.0 - Findo o prazo desse edital, sçm que ap

paI;eça. qualquer contestaçãb. a Prefeitura expedirá

o certificado substitutivo que produzirá os mesmos

efíeitos do titulo original.

S 4.° - Caso existam duvidas sobre a legitimi

dade do possuidor do titulo, a Prefeitura mandará

publicar novos editaes pelo prazo de mais tres me

zes, após o qual resolverá o que for de direito.

ArLo 9.°- As 'apolices da pl,'esente emissão, des

tinam-se exclusivamente ao pagamento das despe

sas a que se refere o art. 2.° deste Decreto, podendo

assim ser caucionadas como garantia especial de

operações Bancarias que para isso forem julgadas

convenientes no interesse do Municipio.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba,

Capilal do Estado do Paraná, em 31 de Dezemhro

de 1924,
J. MOREIRA GARCEZ

DECRETO N.o 14

!\

O Prefeito Munic;ipal de Curityba, Capital do

EstadQ do Paranú, considerando que no orçmnento

para 1924 foi prevista a dolação de 25 :OÜü$OOO.pUl'U

auxilio á Santa Casa de Misericordia, e tendo em

vista que no referido exercicio ({ué hoje finda a ar

recàdação do imposto creado pela Lei n.O 8 de 10 de

Março de 1900, attingio a 29 :956$000, donde resulta

um saldo que reverte a favor da mesma instituição

e que por isso não poderá terapplicação diversa da

que está expressa na citada Lei, resolve, ad-referen

dUJ!l" do Poder Legisl:,ltivo, abrir um c:n�dito sup

plementar no valor de 4 :956$000 á verba cons�gnada

no S 27.° do arLO 2.° da Lei orçamentaria para o

�xcrckio considerado, destinado a effectuar O' pa

gamento do auxilio a .que tem direito o referidoes

tabelecimento �e caridade.

Pàlacio dá Prefeitura Munici,pal de 6111'ity�)a,
Capital do Estado d9 Paraná, cni 31 de JnnP'iro de

19�5.
, "

J. MOREIRA GARC:'Z

�
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ACTO N.o 3

•

I

! I

A.CTOS DE 1924

o Prefeih.1 Municipal de Curityba, Capital do
Estado do Paraná, nomeia o sr. Engenh�ir9 Civil
Clovis de Macedo Cortes, para exercer, interinamen,.

te, o cargo de Engenheiro Direetor Geral de Obras
e Viação, durante o impedimento do respectivo ser

ventuario effectivo, CQm os vencimentos de 800$000

niensaes.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba,
Capital do Estado do Paraná, em 7 de Janeiro de

1924.
J. MOREIRA GARCEZACTO N.o 1

�.
O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do

Estado do Paraná, promove a Chefe de Secção do
Tombamento da Direetoria' Geral, o Snr. Arthur
Marques da Silva, actual1.° Offidal da mt:sma Sec
çãP, nos termos do arLO 3.° da Lei n.O 626 de 8 de No
vembro de 1923.

Palado da Prefeitur,a Municipal de Curityba,
Capital do Estado do Paraná, em 2 de Janeiro de
1924.

��,,,,.... ,�$�..r-

J. MOREIR:A GAUCEZ
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ACTO N.o 4
,-��

O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do

Estado do Paraná, tendo em vista a indicacão feita

pelo Exmo. Snr. Dr. DirectoT da Faculdad� de Di
reito deste Estado, nos termos do Decreto n.O 1 de

10 de Janeiro de 1923, nomeia o sr. Bacharel em Sci

enci.as Juridicas e Sociaes José Gelbeck para exer

cer o cargo de auxiliar da Procuradoria Fiscal.

Palado da Prefeitura Municipal de Curityba,

Capital do Estado do PaI;anâ, em 7 de Janeiro de
1924.

1. MOREIRA OARCEZ

ACtO N.o 2

O Prefeito Municipálde Curityba, Capital' do
Estado do Paraná, concede ao Engenheiro Civil e
Industrial Adriano Gustavo Gbulin, seis meezs de li
cença, de accordo com o requerido e nos termos da

Lei n.O 624 de 5 de Novembro de 1923.
•

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba,
Capital do Estado do P�raná, em 3' de, Janeiro de
1924.

l

Ar,TO N.o 5

J. MOREIRA GARCEZ

'1\ '
Ir \:

k
" f
�

O Prefeito Municipal de Cllrityba, Capital do

Estado do Paraná, tendo em vista a indie�ção feita

pelo Exmo. Sr, Dr. Direetor da Faculdade de Medi

cina deste Estado, nos termos do Decreto n.O 1 de 10

de Janeiro de 1923� nomeia o Sr. Dr. Cyro Moraes de

I

[

: l
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ACTO N.o 8'

Castro Vellozo, para e.xercer (' cargo de auxiliar da
Directoria de Hygiene l\Iullieil,al.

Palacio da Prefeitur::l Municipal de CuriLyba.
Capital dó ,Estado do Paraná, em 14' de Janeiro de
1924.

ACTO N.o 6
.2 �'

o Prefeito Municipal de Curilyba, Capital do
L",tado elo Paraná, prOlTIQye a 3.° OfUcial <,la Secção
de Obras e Viacão da Directoria Geral, o Snr. Fio:'
l";vante Garce-z �larques" actual aU,xiliar de 2." clas
se d� lnspectpria de Limpeza Pt�blica e Particular,
nos termos do arLO 3.° d,a Lei n.O 626 de 8 de Novem
bro de 1923.

Palaeio da Prefeitura Municipal de Curitypa,
Capital do Estado dO' Paraná, em 31 de Janeiro de
1924.

J. MOREIRA GARCF.Z

J. MORlDIHA GARCgZ

�l'

"l

r

o Prefeito Municipal de Curityba, Capital do

Estado do parauú, resolve de�ignar o SI'. Engenhei
ro Civil Clovis' de l\facedo Côrtes para substituir o Sr.
Dl'. Adriano Gustavo Goulin, m'a licenciado, na Com
missão que tem de proceder ao lançamento da taxa
de c,l1çamento e dos impostos de guias sem passeio,
casas sem platibanda, frentés não edificadas e ou..

tras para o exercicio vigente.

l,laJ,a.do da Prefeitura Municipal de CUrityb�,
Ca.nit�l do E�tado do Paraná. em 15 de Jan,eiro de
1924.

r.
i'.

I �

ACTO N.o 9

.f

ACT0 N.o 7

;-.

o Prefeit.o Municipal de C.urityba, Capital do
El'ltado do Paraná, de accordo com o requerido em
pc;tição aob n.O 626 de 8 de Fevereiro .do corrente :111
no e respectivo despacho, concede ao sr. Dl'. Paulo
Const�rd, 90 dias de liççnça.

Palac.io, da Prefeitttra Municipál de Curitvba,
Ca pital do Estado do Paraná, em 8 de Fevereir�"de
1924

�

J. MOREIRA GAR�r',z
I • �.

lI..

o Prefeito Municipal de Curityba, Capital do
Estado do Paraná. tendo em vista a indiCRdio f('ita
pelo 'E'xmo.' Snr. Dl'. Director da Faculdad� <1<' Di.
reito deste Estado. nos termos do � unic.o do :11'1:0
3.° do Decreto n.O 1 de 10 de .J anf'iro de 1 !)2:�, no

meia o Snr. Bacharel em Sciencias .Juridicas e Sociaes
Francisco Raitani para exercer o cargo de auxiliar
da Procuradoria Fiscql.

Falaéio da Prefeitura Municipal de Curity!>a,

Capilal tio . Estudo do Paraná, em :30 de Janeiro de
1924,

'" J. r.roIlEIRA GAIl('RZ

,li ACTü N.o 10

r I
o Prefeito Municipal de Curityba, Capital do

F�t[ldo do Paraoa, re;:;.olve exonerar" a pedido, o Sr.
A nnibal ro�pissil Guimarães, do cargo de Guarda
Fiscal.

Palado da P,refeitura Municipal de Cnrityha,
Capital do Estado do ParfJná, em 14 de Fevereiro de
1924 .

I'
J. M9RE1R,A. GARCEZ

J. MOREIRA GARCE7.



o Prefeito Municipal de Curityba, Capital do
I):st::do do Paraná, nomeia o Snr. Ocrisio Guima
rães, para exercer as funcções de Auxiliar de 2.a
classe da Inspectoria de Limpeza publica e Parti
cular, percebendo os vencimentos marcados em Lei:

Palado da Prefeitura Municipal de Curityba,
Capital do Estado do Paraná, em 14 de Fevereiro de

1924

o Prefeito Municipal de Curityba, Capital do
Estado do Paraná, nomeia o Sr. Bacharel em Seien
cias Jurídicas e Sociaes, José Augusto Ribeiro, para
exercer, interinamente, o cargo de Procurador Fis
cal, durante o impedimento do respectivo serven
tuario effectivo, percebendo os vencimentos marca-

dos em Lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba,
Capital do Estado do Paraná, em 29 de Fevereiro

de 1924.

o Prefeito "Municipal de Curityba, Capital d'J
Estado <.10 Paraná, resolve nomear, para exerc('r, in
terinamente. as funcções de Porteiro da Prefeitura,
o Guarda Fiscal de 1.a classe, Snr. Euclides José da
Rosa, ])0 cebendo os vencimentos marcados elt' Lei.

d�:�i-
f flt.
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ACTO N,o 14

O Prefeito Municipal de Curityha. Capital do

Estado do Paraná, resolve nomear o Snr. :\lunoel de

Oliveira Cravo, para exercer, interinamente, as func

ções de Guarda Fiscal, percebendo os vencimen tos

marcados em Lei. .

Palacio da Prefenura Municipal de Curityba,

Capital do Estado do Paraná, em 10 de Abril de

1924
J. MOREIRA GARCI'JZ

ACTÓ N.o 11

\ ;i

�J I'
."1

J. MOREIRA GARCEZ

ACTO N,o 15

ACTO N.o 12
O Prefeito Municipal de Curityha, Capital do

Estado do Paran'i, resolve exonerar do c�rgo de En

genheiro Director Geral interino, e nomear para

exercer effectivamente o cargo de Engenheiro Aju

dante o Snr. Engenheiro Civil Clovis de Macedo Côr

tes, com os vencimentos marcados em Lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de C'l1'.1 ,'La.

Capital do Estado do Paraná, em 2 de Maio de 19�M.

J. MOREIRA GARC!i)Z

,

�"

J,

;h:-'"

J. MOREIRA GAI1CUZ "(

ACTO N.o 16

O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do

Estado do Paraná. resolve exonerar do ear�o de dese
nhista interino da Direetoria Geral e nomear para ,exer

cer o car�o de 2.o"Official da Secção de Obras da mes
ma Directo.cia o Snr. Engenheiro Agronomo Romaria

Martins Junior, com os vencimentos marcndoS ell). Lei'.

.Palacio' da prefeitura, Municipal de Curityba,
CapItal �o Estado do Paraná, em 2 de Maio de 1924.

J. MOREIRA I1AHC1<;7,

ACTO N.O 13

1'1
,�1.

Palacio da Prefeitura :Mnnicipal de
Capital do Estado do Paraná, em 10 de

1924

Curityba,

Abril de

;1. MOREIRA. OARCEZ
lli

....,j
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o Prefeito Municipal de Curityba, Capital do

�slado do Paraná, tendo em vista a indicc:cão feI

ta pelo Exmo. Sr. Dl'. Director da Faculdade. de En
genharia deste Estado, nos termos do Decrelo n.O 1

de 10 de Janeiro de 1923, nomeia o Snr. Engenhei

ro Civil José do Brasil Valeria, para exercer o cargo

de auxiliar techiúco da Directoria de Obras e Via
ção.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityha,

Capital do Estado do Paraná, em 2 de Maio de 1924.

J. MOREIRA GARCE?

ACTO N.o 18

O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do

Estlildo do Parryná, resolve exonerar, a pC'dido, o Srr

Olympio Gomes do Vàlle, do cargo de Chauffcur.

Palacio da PrefeItura Municipal de Curilyha,

,Capital do Estado do Paraná, em 29 de Abril de

192,1.

J. l\lUHI::n:.\ ('.'\nCl... ;�

ACTO N.°"19

O SUQstituto em Exercicio do Prefeito Munici

pal de Curityba, Capital do Estado do Pal'anú, con

cede ao g,I,larda fiscal Renato Gonçalves 20 (vinle)

dias de licenç.a. na forma do Regulamenlo em vigor,

para tratamento da saude de pessoa de sua familia, con

foTme requereu . - I .. ,,!�
Palacio da Prefeitura Municipal de . Curityba,

Capital do Estado do Paraná, em 10 de Maio de
lH24.

JOÃO ANTONIO XAVIER

."'............. r-

�I
,

'J

.,
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ACTO N.o 20

o Substituto em Exercicio do Prefeito l\lunici

paI de Curityba, Capital do Estado do Pa:mná, re

bolve designar para fazerem parte da bancacxami

nadara para o conClJ.rso de Guardas Fiscaes Munici

paes, a se realizar amanhã, 20 do corrente, ás 19

horas, numa das salas do Palacio Municipal, os se

guintes funccionarios: Dl'. Clovis de Macedo Cor

tes, Engenheiro Ajudanle, Bénigno Lima Junior, Di

rector Contador e Carlos Antonio de AseveeJo, Ins

pécíor de Rendas e Fiscal Geral.

Palacio da. Prefeitura Municipal de Cudty1a,

Capita�. eJo Esta,do do Paraná, em 19 de, Maio de 1924.

JOÃO ANTONIO XAVIER

I,

ACTO N.o 21 £ '

o Substituto em Exercicio do Prefeito Munici
pal de Curityba, Capital do Estado do ParmJ/l, j<;>n

do em vista o requerido pelo funccionario Munici

pal Snr. Antonio CO<11ero e o calculo procedido pc

la Directoria de Contabilidade e Thesouro, cUIl(:êtie

ao mesmo a sua aposentadoria com os vencimentos

annuae,s de 1 :800$000 (um conto e oitocentos mil

reis), por conta'r mais' de vinte e cinco annos de ser

viço ao Municipio, na forma da Lei Municipal n."
52�}de2 de Abril de 1920.

Palacio da Prefeitura 'Municipal de Curityba,
Capital do Estado do Paraná, em 22 de .Ahril de
102/1.

JOÃO ANTONIO XAr::--Tt

...",

ACTü N.ô 22

o Prefeito Municipal de' Curityba,Capital 'do
Estado do Paraná, resolve nomear o sr.. Fn'l dltU

I

.
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Brunkow, para exercer o cargo de chauffeur, per

cebendo os vepcimentos marcados em Lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityha,

Capital do Estado do Paraná, em 7 de Junho de 1924.

J. MOREIRA GAiWEZ

� ,{

mo Avclino Hiheil'o do cargo de Administrador do
Maladouro para o de Veterinario do Rocio e o Snr.
Carlos 'Veigert Filho deste cargo para aquelle, per
cebendo ambos os vencimentos marcados em Lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba,
Capital do Estado do Paraná, em 18 de Junho de
1924.

ACTO N.o 23 I' J. MOREIRA GARC.EZ

o Prefeito Municipal de Curityba, Cápita� do
Estado do Paraná, resolve nomear o sr. Cesar Con

rado de Souza para exercer as funcções ele Guarda

Fiscal, percebendo os vencimentos marcados em

Lei.

Falacio da Prefeitura Municipal de Cnrityba,
Capital do Estado do Paraná, em 10 de Junho de

1924.

a..._..-...

ACTO N.o 26

J. MOREIRA GAHCgZ t

o Prefeito Municipal de Curityba, Capital do
Paraná, attendendo ao. requerido pelo Snl'. Enge
nheiro Civil Clovis de Macedo Côrtes, resolve exo
neraI-o, a pedido, do cargo de Engenheiro Ajudan-

te da Directoria Geral .' �- �.�
Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba,

Capital do Estado do Paraná, em 23 de Junho de

1924.
J. MOREIRA GARCEZ

ACTO N.O 24

. O Prefeito Municipal de Cul'ityba, Capital do

Estado do Paraná, resolve nomear o sr. Abelardo

dos Reis Petl'a para exercer as funcções de Guarda

Fiscal, percebendo os vencimentos marcados em

Lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba,

Cápital do Estado do Paraná, em 10 de J:unho ,le

1924.

-"

.... ACTO N.o 27

'i �
: O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do
Estado do Paraná, resolve effectivar no cargo que

actualmcnte exerce de Procurador Fiscal do Muni
cipio, o Snr. Dl'. José Augusto Ribeiro.

Palacio da Prefeitura Municipal de Cul'ityba,
Capital do Estado do Paraná, em 3 de Julho de 1924.

. . J. MOREIRA GARCEZ

J. MOREIRA GAUCrJZ

I

I,
� , ACrO N.o 25

,I
, O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do

Estado do Paraná, resolve remover o SUl'. Agrono-

ACTO N.O 28

r
,I

I

Ir
,

Ii

O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do
Estado do Paraná, attendendo ao requerido pelo
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Snr. Agronomo Avelino Ribeiro, resolve exoneraI-o,
a pedido, do cargo de, Veterinario do RoeiQ.

Palacio da Prefeitura Municip�l ,de Curityh:J,
Capital do Estado do ParaJ;lá, em 1.2 de Julho de
1924.

J. MOREIRA GARCEZ

�

I 'Táxã. dé,e[im'peza' particular: • '

Feliciano Correia� de F'fe1tà�<Juiiioi", Manoíil Tei
,�'Xei�à JM:acliâdoeUufrldo'. da'i6Josta Gabr,al.

"
.. k • r:.r'

l

Imposto de publicidade:
• I r - "I ," ,

Arthur Ribeiro de Macedo, João Americo de
Oliveira e Olegario Ribas Marcondes.

ACto N.o 29
Taxa de calçamentQ' &. ilJlpqstQ� de guias sem passeio,
casas sem plalibanda e frentes não edificadas e

l .. joutr'as:

t:�p�. Ad.ria�o G. GoulÍn, ArtJlur: Ma)"qu'esllda <Sil
va" .J.efet.mia� Ple�fes 13rài1co �' B�inardino ennha .

O Prefeito Municipal de Curityba, Capi�al do
Estado do Paraná, resolve exonerar, apedído, o Snr.
.Fernando Brunkow� do cargo de Cnauffl"ur.

( Palacio da Prefeitura l,\lunicipal de CmitYha,
Capital do Estado do Paraná, em 1;8 de Agqsto de
1924.

J. MOREIRA GARCEZ

"

I Os 'serviço;' dê lançari1:éb'tos e 'resl?ectivà� 'escri

pturação serão iniciados 'ã 3" rlo'lcàrrênt«:;' e deverão

esüirl'concl'uidos' a.té O' <lia 31', de' Janeiro do� anno
(lpbmdmd :víndour.o, devendo as comIrdss,ões obs,er
var fielmente as prp.scriflções legaes "em vig.bli, �aíti
nlfflf�s1' àoOcr:lmtio {f'ser adoptado na execução de�ses
trabalhos.

Essas commissões- perc$erão 'as porcentagens

e�tabelecid�s em �E1i� �.!�srJ:r,��eetivos s�rviços deve
rao ser feItos sem' preJVlzo. Ido expedlenfe normal

,rra ,PAeJei,tura.

Pnhl'ci'O da Prefeitura Municipal"� de Curityha,
.i'dõ"'EsHrdo;doPaI'aná, em V de 'DezellnbrQ' de, f924.

JOÃO ANTONIO 'XAVIER

• "I

ACTO N.o 30

I

O Substituto em Exercicio do Prefeito Munici
pal de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em
conformidade com as disposições legaes em vigor,
resolve organizar as commis'sões que deverão pro
ceder ao lançamento dos impostos e taxas Munici
paes para o exercicio de 1925, fazendo para isso HS
seguintes designações:

1-

t1' Ir "'"

Imposto de licença no Quadro Urbano:

Carlos Antonio de Asevedo,. João Oclaviauo Pi
cheth e Benigno Lima Junior.

Imposto de licença 120' Rodo:

Urbano Gracia Filho e Silfredo de Moura Pe-
drQsa. -

"-.,

's;

ACTO N.o 31

r O �ubs,tituto �rn Ex�rcic!o'J qo P!�fei,to '.�ju.I(,i�.ipal
de Cuntyba, CapItal do Estado do Parana,�oncede

ao, 9�l\l,:?a .J���Cf�!' !ldefonso Pennaforte �{arqU'es: 15
(qUInze) dIas 'de"h�'ença, na forma do Regulamento
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LEIS DE 1924em vigor, para tratamento de saude de uma pessoa

de su'a íamilia, conforme requereu.

Palacio dar Prefeitura Municipal de Curityha,

Capital do Estado do Paraná, em 28 de Novembro

de 1924.

õ

LEI N." 627'- Autoriza 6. emittir apolices para at

tender as despesas com acquisição

d'os serviços de luz, força e bondes

desta Capital e menda abrir concur

rencia para o arrendamento da ,explo

ração dos mesmoo . . . . . o • • . •

LEI N." 628 - Restabelece as disposições do art." 5.•

da Lei 4{)2 de 1913 . . . . . . : • • .

LEI N." 629' - CoDlprehende a verba "Exercicios Fin

dos, 'na autorização, contida no art."

2." das "Dillpoaições Transitorias" da

Lei orçamentaria em vigor . . • . .

LEI N." 630 - Torna extensivas á avenida Luiz Xa

vier ali disposições da Lei n." 410 de

1917 •....•.... o •••••

LEI No" 631 - Autoriza a adquirir para o Municipio

o acervo da Empreza Telephonica do

Paraná; a abrir creditos e effectuar

as necessarias overações financeiras, a

arrendar os' serviços telephonicose a

regulamentaI-os '. . • • . . . . . . .

LEI N," 632 - Autorizar a ceder ao "Seleeto' Club"

um lote de terreno para edificação da

séde social • . • . . . . . . . '. . .

LEI N." 633 -"- Coricede isenção de impostos á fir

ma Amhof, Irml'lo & Cia. Limitada

LEI N.• 634 -LL Concede isenção de impostos a Do

mingos Octavio Jacobino Lacombe,

ou á 'firma que organizar, e a Fran.

cisco Kremella . . . o . . . . . . •

LEI N.o 635 - Autoriza a permuta de terrenos com

. • 'a. Sociedade Dante Alighieri . . . . .

LEI 'No. 636- Torna extensivas ao Snr. Antonio de.

,Mattos Aooredo e outros; na rua Co-

ronel Dulcidio e nas alamedas Presi

deJl.te Taunay e Dl'. 'Vicente Macha

d,a, as disposições da Lei n." 568 de

de 1920 . . . . . . . . . •

III
I

JOÃO ANTONIO XAVIER

"
ACTO N.O 32

o Sub�tituto em Exercicio do Prefeito Municipal

Qe Curityba, Capital do Estad,o do Paraná, concede,

nl1 forma do RegulameQ.to em vigor, ao Snr. Fiora
vante Garcez Marques, 3.° Official da Secção de
Obras e Viação da Directoria Geral, 60 dias de li
cença, con,fer'roe requ.ereu.

Palacio da PrefeItura Municipal de Curityba,

Capital do Estado do Paraná, em 10 de Dezembro

de 1924. '11 •

I
JOÃO ANTONIO XAVIER

ACTO N.o 33

O Prefeito Municipal de Curityba,Capital do

Estado do Paraná, attendendo ao requerido pelo
Snr. Claro Gonçalves Cordeiro, Secretario da Prefei

tura, e usando da autorizaçjío contida na Lei n.O 648

de 8 de Novembro proximo findo, resolve aposeR

tar o mesmo funccionario, com os vencimentos an

nuaes de seis contos duzentos e quarenta mil reis

(6:240$000).

Palado da Prefeitura Municipal de Curityba,

Capital do Estado do Paraná, em 31 de Dezemhro

de 1924.

I
wl r

'.
l.t
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J. MOREIRA GARCEZ
It.,�
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637 - Manda fechar" ás 12 horas as casas,
'�' I'.'

escriptorios commerciaes e bancos, no

dia.\30 de OutubrOi{.em jlomenagem ao

"Dia" do .E;mprega4oclJdo Comme.reio"

638,.",-,+ Organlza.h!), qua.dro ldoB lJ!unllcioll-ilrios

muniC1paes"e, os respectivos vencimen-

tOlll ' , .

639.--.- Autoriza a . abertura. de. ,cre!lJtp e:1ttraor

dinario par;l attelld!lJ: ao ,pagaD]ento,

do diarista, apos_entaqo �ntonio, Co-

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

LEI N.o 640._-=,. AutoriZa o.J,J'od�r"Exe<;utiv.ol'a, cqntra

hir' um empres.timo. par\\ .att�nd�r ás

deSPesas'i.COm o alargam,�A�q e pavi

mentaçãO.da r),la J..5, d!;! J'f0Y.eIJlpro e

execução.úle outr,a:s.roprM dt:l .urbanl

zação da cidadE! '. ' , . . , , I' ,. • •

LEI N.• 641 L'1"" AutQriza.a, ent.r.l!l'l'�P1 ,accQl'do, com O

Gov:ernol do ;E]sta,llq" para. íL' ex.pr,oprla

ção. da quéda Id.'a�a mais, convenien

te para .a. ap'pli.C(lção l;1a ,e,neI;gia hy

drolele.ct}'illlli nos ,Il(lrviços de luz, for

ça e. bondes. dest," 'J,Oq,pit.Iil;l, ,j'l a. abrir

creditl'lS :e. emitt.ir• .titulos ., •.

LEI N.c 642J}--d\lodUicar"o$:.,ar,tigoa,J�.•, 16..• �, 46. do

Codigo. de PQst.uras , . . . . . . . .

LEI N.o 643."- Concede .iJenção º� iDJ.postos a Sabbag

I • & Cia. .,. • o o • • • o' • • '

LEI N.• 644.� Concedev,!senção de .tmpoB�os � :W.al-

ter '& CiL•. ' jt •• l- •• t, • " • -.1

LEI N.• 646\� Modifica_QS pr�ç,os /para,.;asslg;natura

mensal dete�ephones. e l,esjaQelllC� cou

dlções, Jpara, a: cobrança dali, assign�-

LEI N.•

LJ£I N.•

L'ÉI N.•

turas J .. , ..• ' • fi" • • • • • • • ,', • t' • :t.I

LEI N.• 646 -;' Orça'a .receital e: fixa a .despesa para.o

exerc1oio' de.- 1925 li • I • II o. I • •

LEI N.• 647 .,-' Declara. de utilidade p.'ublica a ,Associa

�ãodos. ElIlpregados. moCommercio f

a SociedadeJ,;protectoraz dos l Animaes

�.. 8 º,8S -Ar1:or� � , I o I ,� .�.I I I oI
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LlBI N.• 648 ,- Áutoriza, a aposentar º fSecretario 4,a.

Prefe(tur� craro Uonçah'eá Oordeirô
..

LEL N.o 649 - Autoriza a abr'ír.k creditos"suppiemeu-
tare,! á. verlia �cop.�ignada- ii� � 30, do •

art.• 2.0 do capifu.(o I )da 'Lei n.• ' 626 ..
, �

de 1923 . . . • . . . . . . , . o • ,

LEi N.• 650 - Approva ó Deêreto"n.• '3 do corrente ali
no que declara deutiÚdar,fe publica ra

area necessaria --ao 'converitentê a.lar�a

m'ent'b .da rUa 15 d'e Novembro. entre
,6 alamÊlda Dr. MuHéy e aveJid!l Luiz

Xavier •.

RESOLUCõES' DE ,1924

RESOLUÇÃO N.o' 46 � Autoriza!'a. isençã1>e' caIicella

menW"(le i'mpostos das' .. 'proprftldàdes')

da 'Sociedáde' '''Soceorr(faOS 'Néclislllta-
..-,.' : --

doa�' . -: .; . 2J '. '. (;Ili • • • (i) :. i:. .'
Rli1S0LUçx<fN:. '4.7 -=- Autoriza: Q' eÍllabeleciliiêiíto liEl

feiral' e' outras pr6Vi'd\:!ndilui � ... �_' ._ •

RESOLUçío N:. 4.8 �. Autorizá áccordo com Guilo'" •

'Pinot de 'Moirá 'pára hiaémiliial-o de
l . _ • .•• - .,"\' '.

prejuizos . o " • • • • • '.! (j; • '.' _ ,

RlllSOLUÇÃ,O N.• 49 - Autoriza. a concessão de lote.

( " á Socfedàd�l')" 9oclJórr'o aos Necessitá.
� dos n • e. • • • r.l • ._ • • .!l- • ;. • •

RESOLUÇÃO N,. 50 - Approva aS �àntas apresen
tadag 'pêlo E:i:mó. Snr.J.Pr." P:etãito _

DECRE'1,'Ç}S DE 192�

lJEORETO N." 1 - Fixa os preços \P-àra a"lôêa:�ão de
{ - autômoveis' • . .,' . • _' o o • • • •
'DECRETO N.o 2 .,- .Fixa. 'os. preços' .dos transportea
\ em �árroçá.s '. 't�o o .' _ '. • o • o' o • •

DECRETO N,. a -, Declara. de utilidade pubilba a-

, areà::. 'becessaria para O' alargamento da
.r . r _... �

rua 15' ae�Novembro--. - .... 'o ••

'DECRETO, N,o 4 - Abre {) credito' suPPleme'nfar de

300:00ô$'OOlT- á verba: Obras'Publicâs '

DECRETON.Ii'{j ..J Abre "b' credito "suppleflié'iÍtar de �I'
� t --- - . f �'.I I • �

'I._,-�4""" ,_ '38:000$000' á. iverp���c!Q F)D.��I!

.i'
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DECRETO N.' 6 - Abre o credito supplementar de
10:000$000 á nrba Eventulles . . ,

DECRETO :!'f.' 7 - Fixa QS preços da carne verde .

DECRETO N,o 8 - Abre o credito extraordinario de

1:2�0$000;' para pagamento ao diarÍll

ta aposentado Antoniq Comero . . .

DJilCRETO N.' 9 - Abre o credito supplementar de

li: 222$229 á verba Cadastro . . . .

DECRETO N.' 11 - Determina as épocas de cobran

ça de impostos no exercicio de 1925 .

DFJcRETO N.' 11 - Abre () credito extraor:djnario de

109: 294$959 á verba Obras Puõlicas ,

DFJCRETO N.' 12 - Abre O credito supplementar de

4: 055$793 á ve�ba ,Matadouro .

DECRETO �.' 13. - �ncorI!0ra a<l Municipio os ser-

Y�Ç?S Et bens da Cia. ;reJ,ephonica do

Paraná e regula uma emissão ei-
, • ., .. • .... 'I

pecial .de. 1.000: 000$000 para os S,ervi,

ços Telephonicos , . , . . . . . . .

DECRETO N.o \4 "-.Abre o credito supplementar de

,4: 9'56$�00 á verba Auxilio á Santa
Casa, . , . , . , , . , .

� .
.�. ;.

, "

',""""'�'<1"" ....'�....:o . o,,,'
• r,,, "'. �'< - .'" JJ

ACTOS DE 1924
• I

C�.l�

ACTO N.' 'I. '---.: Promóve Aí:t1Íur 'Márques' da ei�T,a
ti Chefe de Secção do Tombamento da

Directoria Geral . . . . . . . . .

ACTO N." 2 - Concede' seis mezes de licença ao DI'.

Adr�ªno Goulin , . . . . . . . . . .

ACTO N.' 3 - N!JIl}.eia .interinamente o DI'. Clov.is de

Macedo COrtes para o ,cargo de :Enge

, n)l�ir9 pi.re�tQr, G�ral de Obras e Via-

ção. " ...' , . , ..••. 1, ••••

ACTO N.' 4 - Nqmeia o DI'. José pe,lbeck ,parai o car

go de Auxiliar da p.roc1.\radoria i Fis-

ca.I " , , , , , , , , . " o', ' • , � •

ACTO N.o 5 - Nomeia o dI'. Cyro Morae� d,e Castro

Y.elozo.parl:L o <;l\�go de Auxilar da Di

{ I rectqria. de HY:ie� , • , . \ • , , ,

'J
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101

101
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107
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109
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ACTO N.' 6 - Designa o DI'. CloTis COrtes para subs

tituir o DI'. Adriano Goulin na respe

ctiva commissão de lançamento

AUTO N.' 7 - Nomeia .0 DI'. Francisco Raitani para

o cargo de Auxiliar da p'rocuradoria

Fiscal 110

110

"

'ACTO N.' 8 - Promove Fioravante Garcez Marques a

3.' orricIal 1a Secção de Obras e Via

9ão da Directoria Geral

ACTO N.o 9 ':- Concede ao DI'. Paulo Oostard 90 dias

de licença

ACTO N.' 10 - Exonera Annibal Pospissil Guimarães

do cargo de Guarda Fiscal

ACTO N.' 11 - Nomeia Ocrisio Guimarães para o car

go de Auxiliar de 2." classe da Inspe

ctoria i:Ie Limpeza Publica e Parti

cular

ACTO N.' 12 - Nomeia interinamente o DI'. José Au

gustó Ribeiro para o cargo de Procura

dor Fiscal

ACTO N.o.13 - Nomeia interinamente Euclides Jo

,sé da Rosa para o cargo de Porteiro

da Prefeitura

ACTON.' 14 - Nomeia interinamente Manoel de Oli

veira Cravo para o iargo de Guarda

Fiscal

ACTO N.' 15 � Nomeia o DI'. Clovis de Macedo COr

tes' para o cargo de En�enheiro Aju

dante

ACTO N.' 16 - Exonera o DI'. Romario Martins Ju

nior do cargo de Desenhista da Dire.

ctoria Geral e nomeia o mesmo para 00

cargo de a.' official da Secçã:o de Obras

e Viação da mesma Directoria

ACTO - 17 - Nomeia o DI'. José do BraSil Valerio
para o cargo de auxiliar-aclÍniiJ nd'â 0'1 " �

. dJn .-.1n('�"'"
Dlrectoria de Obras e Viação . . . .

ACTO N 18 E 111:10 i:, "r'�)a
.' -xonera OIymplO Gomes' uo \Valle do

cargo de Chauffeill' !r�"l.! ,:1':. • • •
�9TIs�:!QO ':.1'Ul::J IolJII18N.l � ... && ''Í 01 '1A

.ll"l!l:tl1l'9"lQ sb 0l"lSl19"ll6�

fH

111

111

111
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112

112,

112

115
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113
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113

114
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ACTO N.o .19 -:-C.on�de. 2q .dia:s, ,de UClilnça .aO Guar

I1a.JFiSçil,l. Repat!? Gpnçalves .

ACTO N.o 20 - Designa para fazerem parte da bano

�a e;a�in'ado�a p.ar� o concurso ele
... ( ... oU ..) • "J�.•. t�. �''l;l J lo

. l ��arda.s Fi,sc!1es o Dr. C\,?vJ�Mde Ma.

cedo Côrtes, Benigno Lima Junior e

Carlos Antonio dê Asevedo . . . . .

\ LtCTO N.• 21 - Aposenta o, Idt�r�!3,�!Jo'iAnt.?f.i��..Oomero
ACTO Nr 22 - N\lmeia. ]!:ernandp, Brun"!rQ'Ypara o

cargo de chauffeur . . . . . . . .

ACTO N.,. 23 -' Nomeia. C�l'!ar Cqn,rado de S�uza lia
ra o cargo] de Çl;uardal!'i$CIU .' • . .

ACTO N.• 24 - Nomeia A,Q�ardo dos. Reis. l�etra pa

ra 0. cargo de.G!l.::(i�.aTlis,ç!11 . . . .

ACTO N.o2€i T Remove Avelinq }J.iqei,z:Q 4.o,f,\l.rgo de

administrador do Matadouro" �arao

• de 'Vete:rinario do. !ÍOCio e. Carlos Wei.
gert F!!ho) geste 'parl!-,,,�queUe . . . .

.lfCTO N.• 26 - ,E�onera, a pedido, 0r pro 0,1.9Tis de

�acedo qôrtes, tl do "qtrgo de l!Jn�é�

. .I1heiro ,f}jppa,nte'J da r p�rect9ria. Geral

k r+CTO N'",27 - E�fectiva o Pr.. !osé, ��¥�tq.•Ribeiro

iI • Jjno SIHgp der :I;'�urador Fisca�, do. Mu.

• ! .nicip'io . . . " , . , 'i • , _ ' , •

t1-CTO N.•. 28 - .Exoner.em, a. ped�do, . Av�Ap.Q"VRibeiro

.fo cargo dEI Yejerinario do ,Rocio , ,

ACTO N.' 29 -, Exonerai a Pje<U40''lF�rn,lm4o ;arunkow

do cargo de chauffeur . . ... , . . •

ACTO N.o �O f �Orga,niz�j !(mnWissl5es para _ procec;1e,

rem aOll 13:n9aJ;ll�n,tos de, imPAstos pa

ra o exercicfo de 1925 . . . . . , , .
.", �' • I .' -

ACTO N." .&1 -,,- ,Concede :15 ,dl.as !,de U"ce.�ça-a.r Ildefon.

, so "Pennafprte1M/trq,ues,. G.uarda, Fiscal

ÁCTO N.• 12 -Concede 60, dias de �licença a Fiora

_�nte Garcez M;;trqlles, 3,•.o,fficial da

Sec!(liod,e pbras:�e 'Y,ias;ão -lia ,Directo

r�� Glilral , " . t. , , , , • , • • , •

,�CTO N." 33 - Aposenta Claro Go.�!il}IT�S .Cqrdeiro.

Secretario da Prefeitura . . , , • .
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'I, LEIS DE !925 , • I ," '1

1. LEI N.- 651

.r

o Prefeitq Municipal de Curityba, Capital do
Estado do Paraná, faz saber que a Camara Munici
paI decretou e eu &ancciono a seguinte Lei:,

ArLo 1.° - Ficam isentos dos impost,as munici
paes e da taxa de calçamento, durante o prazo de

cinco annos,os predips destinados áhahitação e q'le
forem construidos dentro do prazo de dois annos, a
('.(lntar da data de�ta Lei.

ArL02.0 � Revogam-se as dü;posições em con
trado.

Palacio. da PI:efeitura Municipal de Curityba,
Capital d@ Estado do Paraná, em 2 de Maio de 1925.

J. MOREIRA GARCEZ

Publicada na Direotori,a Geral da Prefeitura
Municipal de .Curityba, .Capital do Estado do Para
ná, em 2 de, Maio de 1925.

Adriano Gustavo Goulin

Director Geral

LEI N.• 652

o Prefeito Municipal de CMrityha, Capital do
Estade do Par;lllá, faz saber que a Camarll, Munici
pal decretou e eu sanccjono a seguinte Lei:
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Arta 1.0 - Fica appr:wado para todos os cHei

tos o' Decreto do Poder Executívo, sob n.Q 6, de 11

de Abril do corrente anno, referente ao projecto

lJara. o alargaI!lento de que necessita a rua 15 de

Novembro, para o conveniente alinhamento do tre

cho comprehendido entre a alam�da Dr. 'Muricy e

avenida Luiz Xavier.

Art.° 2.0 - As desapropriações que se fizerem

necessarias para a execução das obras de que tra�

ta o art.° 1.°, serão feitas de accordo com as leis em

vigor.

Art.° 3.a - Para aHendcr ás despesas decorren

tes da execução desse melhqramento, fica o Poder

Executivo àutorizarlo a abrir os necessarios credi

tas.

ArLO 4.° _ Revogam�se as disposições ém con-

trario.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba,
Capital do Estado do Paraná, em 2 de Maio de 1925.

cessarias creditos; revogadas as disposições em con

trario. , . �

,� ...

\

Palacio. da Prefeitura Municipal de Curityba,.

Capital do Estado do Paraná, em 2 de Maio de 1925.

J. MOREIRA GARCEZ

I

j
.. ,1 ...

t

Publicada na Direetoria Geral da Prefeifura

Municipal de Curityba, Capital do Estado do Pa
raml, em 2 de l\Lúo de 1925.

Adriano Gustavo Goulin

Director Geral T
f1

• i) ..

iI to

LEI N.O 654

J. MOREIRA GARCEZ

Publicada ria Directoria Geral da Prefeitura.
Municipal de Curityba. Capital do Estado do Para..
ná, em 2 de Maio de 1925.

Adriano Gustavo Goulí'n

Dircetor Geral

J. 'r.J

o Prefeito Municipal de Curityba, Capital do

Estado do Paraná, faz saber que a Camara ;NIunici

paI decretou e eu sancciono a seguihte Lei:

Arto 1.0 - Fica concedida a R. Schlemm e Cia.

e a Luiz Valerio, respectivamente, isenção de impo�

tos que incidem sobre as fabricas de artigos de ma

lha e de lapis de que são proprietarios, vigorando a

isenção pelo prazo de cinco annos, a contar da da

ta desta Lei.

Arto 2.° - Revogam-se as disposições em con

trario.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba.'
Capital do Estado do Paraná, em 4 de 1\'1aio de 1925.LEI N.O �53

o Prefeito Municipal de Curityba, Capital do

Estado do Parant faz saber que a Camara Munici
pal decretou e eu sancciono a seguinte Lei:

j:J.

J. MOREIRA GARCEZ

Publicada na' Directoria Geral da Prefeitura
Municipal de Curityba. Capital do Estado do Pana

�!!lá, em 4 de Maio de 1925.

Adriano Gustavo Goulin

Director Geral

Art.o unico - Fica o Poder Executivo autoriza

do � ceder um terreno para a consttucção do Pala

cio ArchiepiscopaJ, podendo, para i�.so, abrir os ne- �

,

A � ,
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LEI 'N.o Q55

o Prefeito Municipal de Curityba, Capital do
gstadú do Paraná; faz saber que a Camara Miini�i
pa:l dec'retou 'e eu .sanccioRo a seguinte Lei:

ArCo uIiico _ Fica o Prefeito autorizado a abrir

creditos que se fazem necessarios para aUender aos

pàga.rp.eIito� das porcentagens estabelecidas nos � �
8." é 9 ° do ar1.0 2.° da Lei n.O 626, de 8 de Novembro

de 1923, referentes á Thesouraria e á Procurado-'
ria Fjscal,; revogadas a� disposições em contrario.

ralacio da Prefeitura Municipal de Curityba,

Capital do Estado do Paraná, em 4 de Maio de 1925.

J. MOREIRA GARCEZ

Publicada na Directoria Geral dar Prefeitura

Municipal de Curityba, Capital do Estado do Para

ná, em 4 de ,Maio de 1925.

Adriano Gustavo Goulin

DirectoF Geral

LEI N.o ('\56

�

o Prefeito :Mqnidpal de Curityba, Capital do

Estado do Paraná, faz saber que a Camara Munici

pal decretou e eu sancciono a seguinte Lei:

ArU 'uni'co _ Ficam elevados a8 °1° os juros fi

xados no ar1.9 2.° da Lei n.O (jL1'O, de 3 de Novemhro

do anho findo; revogadas as disposições em con

trarip.

Palacio da Prefeitura,l\Iunkipal 'de Curítyba\. �

Capital do Estado do Paraná', em 4 de Maio de 1925.

J. MORfiRA GARCEZ

'r
..

lIi

-'7�-

�
OI

I Publicada na Director-ia Gerar da Preféitura
Municip,al de .Curityha." Capital do Estado do Para-

ná, err� 4 de Maio de 192I>.
Adriano. Gustavo Goulin'

Director Geral

�

LEI N:o ,557

O Prefeito lVIuniclpal de Curityba, Gapital do
Estado do Paraná, faz saber que a CamaraMunici

paI decretow e: et: sancciono, '3. seguinte uei:

Art.o 1.0 - Fica terminantemente prohibida nes

te, Municipio 'a' matàric;a depol'cãs élh é�taaó 'Ué ges
tação.

Art.o 2.° - Aos infractores desta Lei sera ,âppli
cada a UluLa Je 200$000 que será elevada ao dobro

nas r'éinéidências.

,ArLo 3.° -' Bevogam-seas disposições em ,con-

trt?tlti.

",-"

, Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba,
Capital do Estado dQ Paraná, em' 4 de Maio de 1925 .

•

J. MOREIRA GARCEZ

Publicada ,nrJ Diredtoria !Geral da PreJ,(eitura

Municipal dp. r:lUityba\",Çapital do Estado do Para.

ná, em 4 de Maio de 1925.

Adrim�o (ills,lav.o Goulin

Director Geral

LEI N!' '658

..

." �O Prefeito M,lmicipal lde CUrÍ�yhah JS�_1)itá� .1.19
Estadd do P[�r-.li1.3, faz saber qU� a Ca,mara 'Mumél-

paI decretou e eu sancciono a seglÍinfe 'I:-êi:
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ArLO 1.0 - Fica concedida á Directora do Con..

servatorio de Musica desta Capital, D.. Margati'dá

Silva, a subvenção de 1 :200$00U (um con,t'o e duzen-'

tos mil reis), para aperfeíçúar os seus estUdos na

Europa.

S unico - A subvenção de que trata este arLo

será paga mensalmente, á razão de 100$000 (cem

mil reis), a partir do mez de Janeiro de 1926.

Art.O 2.° - Fica o Poder <Executivo autorizado a

abrir 03 necessarios creditos para a execução da

presente Lei.

-(

• k �

JI:1l
ArLO 3.° - Revogam-se as disposições em con"'

trario.
I

I
"" liA

I,

" ,

Palado da Prefe�tura Municipal de CuFityB.a,'

Capital do Estado do Paraná. em 4 de Novembro'

de .1�25

J. lLOREIRA GARCEZ
.0.

Publicada na Directoria Geral da Prefeitura,

Municipal de Curityba, Capifal do Estado do Fara

ná, em 4 de Novembro de 1925. �
!r

, i��
11

I,

•

j,

Adriano Gustavo Goulin

Director Geral

LEI N.o 659

o Prefeito Municipal de Curityba, Capital do

Estado do Paraná, faz �aber que a Camara Munici

pal decretou e eu saneciono a seguinte Lei:

Q

4.

f.}
ArLo unico - Fica o Prefeito autorizado a aniír

os necessarios creditas supplementares á verbf}. con

signado no � 31.° do art.o 2.° dq Capitulo I da Lei, mO

646, de 8 de 'Novembro de 1924; revogadas a&. di�po-
sições em. contràrio. • '( fi •

1I

;r;�"
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Palacio da Prefeitura. Municipal de Curityba,

Capital do Estado do Paraná, em 5 de Novembro de

1925.
J. MOREIRA GARCEZ

Publicada na Directoria Geral da Prefeitura

Municipal de Curityba, Capital do EstadQ do Para

ná, em 5 de Novembro de 1925.

Adriano Gustavo Goulin

Director Geral

LEI N.O 660

o Prefeito Mumcipal de Curityba, Capital do

.t,;stado do Param'!., faz saber que a Camara Munici

pal decretou e eu sancciono a seguinte Lei:

ArLO 1.0 - Ficam apptovadas as medid3s pos

tas em pratica pelo Poder Executivo para evitar a

elevação do p�eço da carne verde.

Art.o 2.° - As despesas decorrentes das provi

dencias a que se refere o arl,O l." correrão por conta

do credito extraordinario a ser aberto pelo Poder

Executivo quando julgar conveniente.

Art.° 3.0 - Revogam-se as disposições em con

,trado.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba,'

Capital do Estado do Paraná, em 6 de NovC1nbro

de 1925.
J. ¥OREiRA GARCEZ"

Publicada na Directoria Geral da: PI'efeitnra

Municipal de Curityba, Capital do Estado do Para
ná. em 6 de Novembro de 1925.

Adriano Gustavo Goulin

Dit,e'lJtor Geral

(,
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I LEI N.°.661
I ,

o Prefeito Municipal de Curityba, Capit:!l dot

Estado ah Páran'á" faz saber que a Camara Muniei-

pa� �eçr�tou e, eu sancciopo a �eguinte 1;.:eL:, ' j

'Árt:a uilicó _'- Fica cOhc,edidaz p'�lo esi�à8o I d�
cinco annos, a contar da dafa' d�sta têi,' 'a • :i'drgê'
Wuchap.fen,iK � fi .I.. Hackenberg & Companhia, res

pectivk1;ií�nte, isenç�Q de impostos para o estabele
cimento dê uma lavar4dería a vapor e de uma fabri
cação de saltos de madeil'� para sapatos de senho

ras; revogadas as disposições em contrario.

• HI, 'li; \ ,
Palacio da Prefeitura lvmlllcipal de Curilyba,

C�I?ita,J, do. �stadod o PaI:aná, �IJl Q de NoV'.emi)ro

de 1925. J'

, ',. ) �, r • 1.1:

J. MOREIRA GARCI�Z

Publí�ada na Ditec;tària Géra!J. I da Prenttura
de' Gurityb�l,' Oapitiü do E�t'â'�'O jdtfp'3rtih!í!�m �. dt; ,
Novembro de 1925. ' '.

Adriano Gustavo Goulfil.

D'irectOl:' Ger�!
� I I J. , ti .•

o 'I " "!
C'

;4 "
LEI N.o 662

O Prefeito Mim'ícipaf de CurlfYÜa, Capinil • do
Estado do' Paraná, faz saber que a Camara 1\furt1'Ci-:.;
paI decretou e eu sancciono a seguinte Lei: ,I

Art.° unioo - Fica ,a. SQcíedade "Mut:ualismo

Beneficente .dos .,Fe,rJ:o-Viflr�ot''' iS�Jlta.. ,p�o PI;l:\Z9' 4'
de cinco annos, dos inipoEitQsr m�n'�Gip,aes que in.ci .. I
dem sobre o armazem de generos, fazendas e arma

rinhos, de, sua pr.opried.ade; ,revogadas as disposições

em c�mtrariÇl, f

r-'),

- 1l�'-

Palllcio da Prefeitura Municipal de Curityba,
Capital do Estado do Paraná, ew 6 de Novembro

de 1925.

J. MOREIRA G�RCEZ

Publicada na Directorla Geral da Pre.feitura
l\IuniCil?al ,de Curityba.. Capital QoE�tado QO Rara-
ná, em 6 de Novembro de 1925. .

. Adriano Gu'$fdvo Goulin
Diredor Geral

LEI N.o663

, l

o Preféi'w Municipal de Curityba, Capital do ,Estado do Pa

raná, faz sâber que a Camara Municipal deêr-eto'u e eu sancclo

no a seguinte Leí:

CAPITULO I

Rêceiia

'Art.o 1.0 ,__ A receita do Municipio de Curityba, para o

�xercicio de 192(;, é orçada: em 1.694:5M$000 e serã formada

com o produeto dos impostos, taxas e outras contribuições ar.

recadados no referido exercicio, sob as seguintes rubricas:

RlPCEITA, ORDINARIA

...

� ,1°.77' Impost9 de licença no l QUll;çlro Ur.

bano' " , " .•

� 2° -;- Imposto de Licença no; Rocio . .

� 3°-. Laudemios c emo,Iumentos . . . . .

S 4° - Imposto supplementar sobre casas

de bebidas • . . . . . . . . • . .

� 5° - Rendados Mercados . . . . . .

� 6" - Renda do Matadouro (matanca e

preparo) . . . . . . . " . .

� 7° - Renda para auxilio á Santa Casa

dl} Misericordia . . . . , . . 27:000$000

490:000$000

50:000$000

50:000$000

30: OOO$OO{1

9:000$000

30:000$000

•

�,



12�..

128;000$000

20:000$OOO!!':.1

2 O : OOO$O.OO�"

12:COO$ooO

12:000$000

� 8° i;..;. Gado"pará,Con.3umo�. ".'

� 9" ,1:..:. Aferição íde.lbesOlik,,&..mediàllS,r .�

� 10° - Renda do Cemiterio . . . .

� 11° - Fóros do Quadro Urbano._ .

.� 12° -'-'- F6rós' do Roêio . . . .

� po,"'-- Frentes, não ,edjfiçag,as, ,casas sem.i

plat�I!d�f et,c .". . ','

� 14" - Taxa sobre calçam�,!!Jo, .•�' .
•

� 15: --; G�ias se�,.p�sejq" . '. .

� 1&" 'cr: Matricula e. ,marcação de vehiculos

S 17" - Emolumentós não incluidos no S 3"

� 18° - Cobrança da Divida Activa . . . .

� 19° - Matricula de COI\d,uç�o};est,de. vehicu-

los e carregadores , . .

� �oo - Matricula de cãe�"" . . . . ,. .

S �l°�-'-'-,Matriculad!'lfYaçcas"'Ir .....

'� 22° - Approvação de plantas e licenças for.

. necidas pela Directoria de Obras

e Viação . . . . .' . " . . . . . .

S 23° - Plantas, croquis e' emolumentos co-

brados pel� mesma.",pire.,ctolia . . 10: 000$000

S 24° - Venda de terrenos , 10:000$000

� 21>° ,.,- Multa� .sobre impostmp� . . . . ., 15: 000$000

� 26" •.- Multas por, outras! infracções'"", .. 5: 000$000

S 27"�, Impollt,o "de.Niação ..<,••••. , • • • •• 3:000$000-,

� 28" = :paxa de, ,Limpeza� :aarticularu "'-. .. 80: 000$000,.",.

S 29p - Renda Imprevista . . . . . . ., 6: OOO${)OO

� 30" - Licenças a vendedores ambulantes!'.! .25:000$000"'1"

S 31° - Imposto de Publicidade . . . . ., 20: 000$000

S 32° - Renda: 'do Dep'ôSito 'de flnflammaveis "-''' '.i5: 000$000

S 33" ,1...u Placas para numeração . . . . .. 8: 000$000

S34° .'-'-.;. Fiscalização�'de Bondes'.. . . . ., 5: 000$0641

� 35° ...,.: Juros de depositos"'em 'Bancos'.� , 1: 500$000

...

25,: 0'00$009 _

1101 9{)0$000, ,

25:000$000

110:000$000

20:000$000

100:000$000

\.',

8:000$000

"1:000$000

4; 000$000,

10:000$000

l'l l.1. 524: 500$000

RECEITA EXTRAORDINARIA •
)

Renda. dos Serviços 'felephonicos 170:000$000

•

\
1.694:600$000

t.� �<,,- .• �I_�

j'

�, '- ,.!

I'
II

�d3

f1ifQespesa

Art." 2." - A despesa do Municipiõ 'dêIICurltyblli;"pára. o

exercicio de 1926, é fixada em 1. 694: 500$000 com os servicos a

cargo da Camara Municipal e Prefeitura, JdeuaéOOÍ'd<>' êõfn os �' �

seguintes:

�

�

.CAMARA MUNICIPAL

� 1 ° - Secretaria

1 1.° Secretario . .. 6: 000$000

10°1" de âcc�diP'com a

Lei n." 32'2J1d#.J3i"7.12 600$000 ,'6: 600$000

1 2;° Secretario . 4: 800$000

10°1° de accordo com a

Lei n.O 322 de,•. ,31"'7-12

sobre 9 mezes e 18 dias 384$000 5: 184�00(}

'Ir

I 1 Archivista . . . . ; .' ....K4� 400$000

10"1" de accordo oom a

Lei n." 322 de 31-7.12. 440$000.... 4.:8�Ú$OOO

"l!1)
: 'I:
r

:1 il
. I

",;d'':''':;;'

1 Por�eiro . . . . . ,

Lei n.,O 322t 'i:l"é'!'aVl-12

3:000$000

300$000 3:300$000

� Servente . .. . . . 1:800$000

J�'''''''2.''':.:É . Expl!diente

Com esta verba . .

� 3° -!' Répresentaçães

Com esta verbl>. ..

� 4° - Ev:entuaes

Com esta verba:

j }' "I

�>

21:724$000

3:000$000

'G-':'O'09�OOO

4:200$000

••tl"34�924$OOO
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1 Auxiliar . . . . .. 4:200$000

100[ ° de accordo com a

Lei n.O 322 de 31'-7-12 420$0(}() 4: 62{)$000'

PREFEITURAl1VIUNICIPAL

DESPESA' ORDINARIA

S 5° - Prefeitura

Subsidio ao Prefeito 18: OO{)$OOO

Representação 6 : {)OO$OOO 24: OOÜ'$OOO
•,

S 6° - Gabinete do Prefeito

1 Secretario do Prefllit9 6:000$i(}()

1 Official de Gabinete 4:8{)0$000

1 Chauffeur " .. 3:000$000

1 Continuo . 2:400$000

1 Ajudante de <;lhauffeur l:8{)O$OOO 18:000$000

T/lesoura/'ia

1 Thesoureiro . . . . . . 3: 600$000

0,80 I ° sobre a receita 01'-

dinaria, excepto os � �

5.°, 6.°, 7.°, 8.°, lO.•, 24.0,

32.°, 33 .•, 34° e 35.0 . .. 9: 928$000 13: 528${)00

1 Chefe de Secção' . ., 6: 000$000

100jo de accordo com a

Lei n.O 322 de 31-7-12 600$000 6:600$000

S 7° - Directoria Geral da Prefeitura
. ,

1 Director Geral 14:400$000

1 1.° Official . 4:8{)0$000

10°1° de accordo com a

10°1° de accordo com, a

Lei n.O 322 de 31-7-12 480$000 5:280$000
I

1 2.° Official . 3:600�000

1 Porteiro.
... 3:00{)$000

1 Servente . 1:800$000

Gratificaqâo ao Archi-

vista da Camara por

serviços extraordinarios . 1:8QO$OQO r 29:880$000

3 los. Officiaes a 4: 800${)00 Í4: 400$000

10°1° de accordo com a

Lei n.o 322 de 31-7-12 . 1:440$000 15:840$0{)0

1. Servente . . , 1:800$0{)0 57:028$000

S 9° - Directoria de Obras e Viação

1 J!Jngenheiro DirecJor. 12: 000$000

1{j°lo de accordo com a

Lei n.O 322 de 31-7-�2 " 1:209$000 13:200$00{),

1
I�

I

1 Engenheiro ajudante 9:600$00{)

Secção de Obl:qS e Viação

�. Direetor Contador . . . 8: 400$000

10<r. de accordo com a

Lei n.O 322 de 31.7-12 ., 840$000 9: 2�0$000

111 ir {J

1 Chefe de Secção.

1 Conductor technico

1 Auxiliar (premio á Fa.

culdade de Engenharia)

Auxiliar technico de 1:

classe . . . . . . .

1 Auxiliar technico de 2.a

classe .

1 I!'iscal de Obras . .. 4:200$000

8:400$000

6:QOO$000

.-t

s 8° - Directoria de Contabilidade e Thesouro
..

5:000$000

4:800$000

\

Contadoria
4:200$000

1 Ajudante " 5:400$006
.. ...

rl

... �i
1
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10°1° de aecordo com a

Lei n.O 322 de 31-oz,.12

sobre 7 mezel>..e ,5 dias "-í, 250$833. ,,-t:,450$.833 "
, ..""

10°1° de aecordo com a

Lei n.O 322 de 31-7-12 ... 420$000 '1'4: 6l!<f$OOó" ,

3:000$Ôô"ôt'f'1í

3:&00$000 114:27Q$83�1 Desenhista de l.a classe

1 2.° Oflicial

1 3.° Omeial

1 Desenhista de 2.' classe

1 Continuo-Servente

4:2-00$000

3:600$000

3;000$000

,.. 3':'6'00$000

� 2U60$000

1 Ajudante , , , . ,

1 Fiscal de Bontl�Í'l�/'�

� 100 _ Directoria do Patrimonio

•

Procuradoria Fiscal
f1 ::

, "

In.'nJectoria de ,�rqçªs _ � ":ar,dins

1 Inspector , , , , , ,

� Guar!las portões para o

Passeio Publi,co, a ,

1:800$000 , , , . . . •

4:20.,0$000

1 Procurador Fisbátt��(Di.••

rector) , , , . ' . . , 4:800$000

Percentagem sobre muI.

tasi.fde' âccordÔ'it1êbÚ1�'''' a

Lei n',o 601 de.•1921 �,'. 6:000$000 10:800$000

3:600$000

1 Almoxarife

1 AuxUiar

'1 �l. Servente
I

3:600$000

2:400$000

1:800$000

JJ Auxniar (premio "li Fá.

culdade de Direito) 5: 000$000

1 2.° Ofl'icial . , , . 3: 600$000 •

10°1° de accordo 'com a

Lei n,O 322 de 31.7.12 360$000

Porcentagem sobre muI. ,I

tas de accordo MIll a

Lei n.O 601 de ÚíZ1 , . , a: 000$000 l<&:'9060$OÕÕ

Almorori!ado

Officinas

1 Mechanico Chefe . 3:600$000

1 Inspector , . . , .. 4: 800$000

10°1° de accordo com a

Lei n,O 322 de 31.7-12 480$000-5�280$000

Seoçdo do Tomba.mento

1 Chefe de Secção , &: OOO_OÔO'

10°10 de accordo com a

Lei n.O 322 de 31-7.12 600$OOO1l6�600$OilO'V

Inspectoria de,.,}bf,tn.peza Publica e Particular

1 Auxiliar de 2.a classe
3:000$000

.�

1

1 2. ° Offielal .

1 Dactylographo

1 Servente . . . .

3:600$000

2: 4()O$OOO....."

1:800$OOO"t> 36:160$OOÕ

1 Auxiliar de La' clâsse 3: 600$000

10.°'° de acêordo cÕ,m a

Lei n.o 322 de 31-7':12 360$000 .3:�6Q$000

• Inspector
, • • • • •.,".,4?�OO$OOO

r

� 110 - Directoria de Hygiene

1 Director . . . . , • . 7: 200$000

1 Auxiliar (premio á Fa-

culdade de Medicina) , 5: O()()$OOO'

,2 Veterinarios a 4: 2()0$O00 �i:�.ÓO$OOO

lnspectoria de Vehiculos e FiscaHzaçã-o de' B01ules
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10°[° a um delIes de ac.

cordo com a Lei .n.o 322

de 31-7-12 . . . . . ., 42{)$000

Locomoção 600$000 l¥ ca.

da. um . . . . . .' . . 1: 200$000 1{): 020$000

1 Adjuncto . . . . . . . 4:200$000

11J0/0 de accordo com Q

Lei n.O 322 de 31.7-12

Sobre 10'rnezes . . . .. 350$000 4:550$000

Desinfectantes e mate.

riaes 2:000$000

S 120 - Inspectoria de Rendas e Fiscalização

&:{)'O\)$OOO

3:60{)$000

1 Inspector Geral .

1 2.° Official . . . . .

� Guardas Fisoaes de 1.'
I

classe a 3: 000$0(l{). 12: 000$000

10°1° a dois delIes de ac-

cordo com a Lei n.O 322

de 31-7-12 . . . . . 600$000 12:6{)0$ÓOÓ

:lO Guardas Fiscaes de 2.a

classe a 2:400$000 . . 4J8:QOO$000

10° I ° a 4 delles de ac-

cordo com a Lei n. ° 32,2

de 31-7-12 . . . . .. 960$000 48: 960${)00

Locomoção para, 10. Guar-

das montados, 600$000 a

cada um . . . . • . . 6:{)OO$000

Gratificação ao exami-

nador de chauffeurs . . 1:200${)00'

Fiscalização cIo Quadro U1'bano

1 Fiscal Geral . " �: .oO.o�OOp

-i9-

� 10' Directoria de Hygiene

1 Medico 6 :000$000

1 Auxiliar (premio á Faculdade

de Medicina) 5 :000$000
2 Veterinarios a 3 :400$ 6 :800$000

Gratificação para loco-

moção (600$ a cada

um) 1 :200$000

1001° de accordo com a .
Lei n' 322 de 31-7-12 680$000 8.680$000

28: 77{)$000

3 :600$000

2:000$000 25:280$000
1 20 Official

Desinfectante e materiaes

� 110 Fiscalizaçíio

\1

a) Quadro Ut'ballo

1 Inspector de Rendas

e Fisral Geral 6 :,000$000

10°\° de accordo com a

Lei nO 322 ele 31-7-12 600$000 6 :600$000

1 Ajudante 3 :600$000

1001° de accordo com a

Lei na 322 de 31-7-12

sobre 11 mezes e 8 dias 338$000 3 :938$000

'"

4 Guardas Fiscaes de

1" classe a 2 :400$ 9 :600$000

1001° de accordo com a

Lei n° 322 de 31-7-12,

a 2 deUes' 480$000 10 :080$000

10 Guardas Fiscaes de

2' classe a 2 :160$ 21 :600$000

10010 clp accordo com a

Lei n° 322 de 31-7-12,

11 3 drlles 648$000 22 :248$000

�
,
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b) Rocio

1 F:scal Geral 4 :000$000

10010 de accol'clo com a

L�l n° 322 de 31-7-12 400.$,00.0
GratificaçãO! para loco-

moção 1 :200$000 [j.:600$OOO

.1 Auxiliar 3 :000$000
Gratificação para loco-

moção 600$000 3:600$000

4 Guardas montados a

:2 : 1 j"';'Ooo 8 :640$00.0

t' ".J.tiii�<1çãOl p.anl loco-

m()ç� o (48{)�p a cada

um " 1 :920$000

100:" de '1C'.'ol'do com [,

Lei 1,° 322 ele 31-7 12 :202$800 10 :76�$8DO

C') Gado r..ara consumo

1 F'isCíll Geral 4:000$000

10"1° de accordo com a

Lei na 322, de 31-7-12 400$000

Gratifiração para loco-

moção I :200$000 5 :600$000

G Guardas montados

a 2:l 60$tJO\) 12 :960$000

:; 0"[" ele accordo com a

Lei nO 322 de 31-7-12

a um delles 216$000

Gratificação para loco-

moção (480$ a cada

um) 2 :880$000 16 :056$000

d) 1nflamrnave1's e $statistica

1 EncarregaeVo 3 :800$000

,D' i v ele ac,;on1o com a

Lei 110 322 de 31-7-12 3eO$OOO 4 :180$000

! l'
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S 19° - Publicação de Actof Officiaes

Com esta verba . . , . 24 :000$000

d Il,

'I S 20° - Restituição de Depositos

Com esta verba . . . . 5: 000$000

I
; ..

S 21° - Juros da Divide. Consolidada

Com esta verba . . . . 68: 600$000

S 22° - Amortização da Divi.d.a Consolidada

Com esta verba 65:000$000

" S 23° - Remoção do Lixo e Limpeza da Cidade

Com esta verba . 120:000$000

S 24° - Obras Publicas

Com esta verba . . . 412:760$982

'l

S 25° - Conservé,l,çãq qo Ca1çamento

Com esta verba . . . . . 50:000$000

S 26° - Conservação de Jardins e Praçéliii

Com e3ta verba . . . . 40:000$000

� 27° - Melhoramentos de Estradas e Caminhos do

Rocio

I

,Ir

"

Com esta verba. 30:000$000

JI � 28° - Auxilios e Subvenções

,-

A' Santa Casa de Mise

ricordia .

A's Faculdades de Birei.

to, Engenharia e Medi-

cina . . . .. '"

A' Gotta de Leite . . .

A' Sociedade de "SOCC@1'

1'0 aos Necess.itados" .

27:000$000

7:500$000

6:000$000

4:800$000
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A' Caixa Beneficel1te "Dr.

Moreira Garcez" . . .

Ao Asylo S. Luiz . . . .

Ao Albergue Nocturno .

A' Escola Nocturna da

Federação Espirita

� 29° - Eventuaes

Com ei'l'ta verba

S 30° - Exercicios Findos

Com esta verba .

S 31° - Cadastro

Com esta verba .

2:400$000

3:600$OGO

1:5{)0$000

1:500$000

r
'j

, jl .
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ÇAPITULO 11

Hisposições permanentes

54:300$t){)0

1\1'1.0 1.0 - O imposto de Licença continua a re

cahir sobre todo o negocio de qualquer natureza,

por atacado ou a varejo, fabricas ou officinas, de

positos, escriptorios, copsultorios, tendas, barracas,

exhibições, diversões e es.pectaculos publicos, os

quaes não poderão funcciúnar ou ter goso sem li

cença municipal, pagos os impostos devidos de ac

cordo com a respediva tahella e observadas as de

Im: is disposições legaes.

Art.° 2.° - Continua em pleno vigor, para o

exercicio de 1926, a tabella de impostos que acom

panhou a le.i orçamentaria para 1925.

Art.° 3.° - Fica dispe'Iisada do pagamento da ta
xa de telephone a Sociedade "Soccorro aos Necessi

tados".

Art.° 4.° - Fica supprimido o cargo de Fiel do

Thesoureiro.

Art.° 5.° - As porcentagens de que trata a Lei

n.O 601 não se applicam ás muItas por i.qf.r�,cç,qes de
Posfuras. \ .

,Art.° 6.° - Revogam-se ,as disposições, �m con

trario.

"'..::,"
30:000$000

30:000$0(í0

2:000$000

I'

I
I

Com esta verba . . .

S 32° - Porcentagem ás Commissões de Lançamento:

Hí:OOO$OO( r
.r,tS 33" - Porcentagens de accocdo com a lei n. 638

Com esta verb.a . . .

S 34° - Placas para numeração

Com esta verba

DESPESA EXTRAORDINARIA

Despesà com os seTviços Telephonicos:

Pessoal . . . , . .. íi3: 600$000

Material . . . , " 20 :{)0l}$000

Juros e amortização 96: 400$006

RESUMO:

Co'm os sCTviços a cargo da Oamara

Com os serviços a caTgo da Oamm'a

l.6:000$0{)(i

5:000$001.. J '
I

CAPITULO nI1.489:576$000

170:{)00$OOO

bl

!

Disposições transitarias

Art.° 1.0 - O exercicio financeiro de 1926 co

meçará em 1.0 de Janeiro e terminará e�n 31 de De

zembro do mesmo anno, com um nH�Z addicional

para a sua liquidação e encerramento.

Art.° 2." - Fica o Prefeih autorhado a abrir,

no correr do exercicio, os crf'.ditos suppleniehtares

que se tornarem necessarios ás verbss consigóadas

nos � � 11.°, 23.°, 24.°, 29°, 30.°, �2.0 c 33:° do arLO

2.° do Capitulo I.

!\rt.° 3.° - Revogam-se as disposiçõe� em con
trano.

,L 659: 576$000

1 I .�

34:924$000

1.659:576$0011

J', 194: 5üO$OOO
f I), "

\

I,
JI
I

t
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Palacio da Prefeitura Municipal de

Capital do Estado do Paranú, em 9 de

de 1925.

f:urityba,

Novembro

'.

.,

LEI �.o 665

O Prefeilq l\;lunietpal õ,. Curit};.oa, Capit�l do

Estado dQ P\l;ráná, 'fa� sabér qU�á Can'iara Munici
pal d,ecretou é eu sancciono a seg4!ute Lei:

Art.o 1.0 _ Fica concedido aos drs. Jayme Bal

lão e Angelo Guarinello, ou a empreza que organi

zarem, o direito para o estabelecimento e explor,>

ção por 30 (trinta) annos, de usinas para .a produc

ção e fornecimento de gaz de illuminação com.o calo

rico dos fogões e apparelhos de aquecimento nas ca

sas particulares e repartições publicas e, como for

ça motriz, para as industrias.

Art.° 2.0 _ Os .concessionarios terão o direito de

estabelecer nos pontos previamente designa:dos pe

la Prefeitura e pelo prazo da conces�.ão as usinas

e gazometros necessarios, bem como as canalizações

para a conducção do I gaz aos fogões. apparelhos de

aquecimento, motores e outros.

, Art.° 3.0 _ Os concessionarios gozarão de isen

ção de todos os impostos municipaes, durante o pra

zo da concessão.

ArLo 4 o - Os concessionarios serão obrigados a

suhm�tter á approvação da Prefeitura Municipal a

lahella de preço do consumo de gaz, a qual deverá

ser revista de cinco em cinco annos, de accordo com

as partes contractantes.

Art.° 5.0 - Os concessionarios obrigam-se, sob

pena de caducidade da presente concessão. a sub

metter á approvação da Prefeitura Mupicipal os es

tudos e planos da empreza, no pra7,O de um annn. ('

a inaugurar a empreza e iniciar o fornecimento de

gaz, no pr,'lZO de dois annos, a contar da data da es

signatura do respectivo contracto que será lavrado

no prazo de 3 (treis) mezes, a contar da data da pre

sente Lei.

Art.° ó.o - Os concessionarios ficam obrigados,

quanto ao fornecimento de gaz como força motriz,

,I. MOREIRA GARCEZ

Publicada, na Directori Ger:ll da Prefeitura

Municip,al de Curityba, Cap;ta! do Esi.ado do Para
ná, em 9de Novembro de 1!:J25.

! ..

"fi �II

Adriano Gusfcwo Gou/in

Direc.tor Geral

LEI N.o 664

I

I'
j

o Presidente da Camara Municipal de Curity,.
ha, Capital do Estado do Paran?, faz saber que a
Camara Municipal decretou e eu promulgo a segUIn
te Lei:

I

Art.° 1.0 - Fica concedido ao 1.0 Official da Di
rectoria de Contabilidade e Thesouro da PI:efeitura
Municipal, Alvaro de Andrade, u� anno de licença,
col,Il o ordenado, para tratamento de sua saude.

Art.° 2.0 - Revogam-se as disp'osições em con
trario.

Gpbinete .do Presidente da Camara Municipal
de Clirityba, Capital do Estado do Paraná, em 16 de
Novembro de 1925. .

JOÃO ANTONIO XAvn<m

Publicada na Directoria Ger.al da Prefeitura
Municipal de Curityba, Capital do Estado do Para
ná,em 16 de Novembro d� 1.9,25.

Adriano Gustavo Goulin
Director Geral

. . t '.
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ás disposições da Lei n.O 346, de 25 de F��reiro de.

1912.

Art.o 7.° - Os concessionários não 'podemo elJ'l

pregar o gaz como illtq.ninação publica ou pl}rticu ...
lar ,,,,r�' ,:. .,', '�i�

• ..... " II ,".- ... ; ....1

Arf.<1 8.° - Revogam-se as' disposI�t!s efu con
trario.

Palado da Prefeitura Municil?al dé Curityba,

Capital do' Estado do Paraná, efu 18 de Novembro

de 1925.
J. MOREiRA GARCEZ

Publicada na Directoria Geral da Prefeitu'ra

Municipal de Curityba, Capital do Estado dó Para
ná, em 18 de Novembro de 1925.

Adriano' Gustavo Gou[ill.

Director Geral

..

"

�

R,esoluçães de 1925

I RESOLDQf\O N.O 51

o substituto em exencici'o ,tio 'Pr'éfe'ítb Mufijcrpa:l de
Curilyha, Gapital do Estado do Paraná, faz sabei' que li

Camara, Municip�l, em ,sessão de 2 de Màio do corrente

anrío, indicou osegui'nte:

Fida o Poder filx'ecutivo autorizado a cobrar de

aecordo com o estabelecido no n.057, letra h, da rrabella

de impostos em vigor, os impO'stos devido,s pela Socie

dade Beneficente "Garibaldi" e referentes ao seu bo ..

tequim.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, eÍn 27 ,dé Maio de 1925,

JOÃO ANH'ONJiO XAVIER

Publiêatla na Dit'êdoria Geral dá Prefeitura; Munici.

paI de Ourityba, CapHal do E'síaclo do Paràná, em 27 de

M'áiô de 1925.

Adrianq Gustavo Goulin

Direetor Geral

I

i

I

RESOJ.JUÇÃÜ N.o52

O Prefeito MunÍcipal de Curityba, Capital do Estado
do Paraná, 'faz saber que a Camara Municipal, em sessão

de 3 de. Novembro do 'corrente anno, indicou o seguinte:

FiM o Póder Executivo autorizado a conceder a

D. Maria, Borges Lantmann, viuva do ex-funccionario

J
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municipal Alfredo Lantmann, um auxilio até 600$000

(seiscentos mil réis), podendo, para isso, abrir o respe

ctivo credito.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

elo Estado do Paraná, ,em 7 de Novemibro de 1925.

Qt I, •

Decretos de 1925

J. MORE])RA GARCE,z

DECRE'PO N.o 1

Publicada na Direetoria Geral da Prefeitura Munici

pal de Curityba, Capital do mstado do Paraná, em 7 de

Novembro de, 1925.

� '�'

Adriano Gustavo Goulin

Direetor 'Geral

!

!I

OPrMeito Municipal de Curityba, Capital do Estado

do Paraná, utilizando-se da autorização contida no

art. 3.° da Lei n." 641 4'0 4 de Novembro do anno proxi
mo findo1 rflsolve, abrir umcre'dito extraordinario de dez

contos de réis (10:000$000) para attender ás despesas

com a publicação de editaes de concurrenóa para o

arrendamento dos s'erviços de luz, força e boúde's, deste

Muni'cipio.

Palacio da Prefeitura Muni'Cipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 10 de Janeiro de 1925.

RESOLUÇÃÜ N.O 53
J. MüRELRA GARCE,Z

o Prefeito Municipal de Curityba, Oapital do Estado

do Paraná, !faz saber que a :Ga:mara Municipal, em sessão

de 3 de Novembro do ,corrente anno, indkou o seguinte:

Fica o Poder Executivo autorizado a conoeder, pelo

espaço de' ,cinco annos, a D. Carlota Ohyla, isenção dos

impostos que incidem 'sobre a sua fabri,ca de bonecas e

brinquedos de papelão, situada ne'ste Municipio.

Palacio da Prefeitura Muni'Cipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 9 de Novembro de 1925.

DEORETO N.o 2

Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Muniei

paI de Curityba, Capital do E'stado do Paraná. em 9 de

Novembro de 1925. "

Q Prefeito Municipal de Our�tyba, Capital do Estado

do Paraná, de accordo ,com o art. 4.° da Lei n.O 641 de

4 ''Ae Novembro do anno proximo findo, resolve abrir

um credito extraordinario de tres ,contos de réis .

(3:000'$000) para aUender ao pagamento da Comniissão

que procedeu. á avaliação dos bens da "The South Bra

zilian Railways Company Limited", nos termos do Acto

n.O 44 de 23 de Outubro de W22.

Pahwio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 10 de Janeiro de 1925.

..• ..".........

�'

J. MüRE]jRA GARCEZ

Adriano Gustafllo Goulin

Director Geral I

I
" II .�

J. MORE,lJRA GA:R:CEZ

I

I,
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DECRETO N.O 3

I

.. ,I

'11l

D ECRE'J'O N.. ° 5
.

.o piçf�ito Mup.icjpul el,e 'purityha,Capital do Es'iado
do Paraná) tendo em yista a insuffide{lcia da verba con�

signaela no S ?O .qo art. 2.° da Le,i orçamentaria 'Vige.nt\3,;

e p,sandP ,da autorização contiq,a nÇ) art. .:4.0 das Dis,posi..

çõe:-; rrransitorias da, ,IlJ,e,sma Lei, res.olve ab+�\ um cre,-

dito supplementar de cincoentacontos de réis .

(50 :G:OO�OOOJ á. verb,a exercicios findos.

Palado ela Prefeitura. Municipal ele Curityba, Capital

elo Estaelo elo Paraná, em 27 ele Fevereiro de 1925.

O Pref'Cito Municipal de Curityba, qapital do E:staido
do Paraná, usatnlo ,dà aütorizaçãp, ,cQIJti'da na Lei n.O 631
de Maio de 1924, resol'vc abrir um credito ,extraorelinario
no valor de spiscentos contos de réis (600 :OOO�OOO) para
attcader ao pagamento ref.erentlF á acquisição dos ser
viços e demais bens da Companhia Telephonica do Pa..
raná, abrangendo. as conc8'ssõe,s�e:sta Capital, Ponta
Grossa,. Paranaguá, Campo Largo, 8,. José dos pin,hacs,
AraucaI;ia, Castro e outras lo'calidades, incorporados ao
j);:ürill��mio deste Municipio, no� termos do Decreto n.O 13
de 31 de Dezembro do mesmo anno, e conforme a res

pediva !'\i'cripturaele comli1ra e venda hoje lavrada, no
Oartorio de Notas do 2.° Tabellionato desta qap,ítal.

Palacio da Prefeitura Municipal ele Curityba, Oapi4tl
Ll;o E,stado do 'paraná, em 11 de, Janeiro de 1925.

.., 1I ,i

J. MOREIRA GA:RCEZ

J. l\10RELRA GARCEZ
I

I
,." I ... �

DECRETO N.O (3

Q P.rcfeit,o �Lunici,p,al de Ourityba" Capital do Es,taelo
dp. Par,aná, consiúeranq,b qup pãp obstaQte toelas, .as ten
tativas postas em pratica para UIrl{l. SOlução amigavoJ,

ll[O foi possivel ent�'ar em acçor'CI.o com os proprielarios

elos preclios a \S,erem attingidos pelo alargamento da l'un

15 de Novembro, laelo par, no trecho comprchenelielo en

tre a alameda Dl'. Muricy e a avenida Luiz Xavier;

,considerando que por isso mesmo torna-sc impres

cindivcl promover a ,competente a,cçã:o judicial, nos ter

mos das disposições legaes ,em yi,gQ\

Decreta:

ArJ. Unic,o. - .Fica rupprO'vado o projeeto l(at'a o

alargan1GI1lo ó.a rua 15 dl'l Novembro, n,Ç) trl'lcho cpmpre..

heqçlido enLre a all;lllledÇl. DI'. M,uri,cy Q a aveniçla LuiZ

:s.a,�i(:U'PI aQrang,cndo uma f.aixa limi,tada pelp alinhamento
pn�qiill da f!toe par da r(lfe.rida rua e por. ,uma linha
Lirad\t pclos pontos determinados a uma distancia :d,e
3m,�0 me.dielo� nu direcção Sul, a p,aI'tír do anguto
açtJJulwenJe formado pelp mesmo alinhamento predial c
a face adjaeenk da alame:da Dl'. J\�uricy, e 5m,14, mar

cados, na mesma dirHcç,ão, tomanclo pororigeni. a inter..
secção do alludiclo alinhamento preelialcoma face. par

J. MORJELRA GARCEZ

DECRErfO N.o 4

Ó Pr.e�eito Xlunici'pál de Curityba, Capital do Estado
do ParaI,lá, usàndo ela autorizaçãócontida na Lei n.O 648
de 8 de Novembro do anho proximo findo. resól'vc l.�rir
um credito extraçmlinario no valár de 6 :240$000 (sei"
cQnt9� çl,uzentos e quarenta. mil réis) para atlender ao
pagamento a que tem qireito o Secretario aposentado.
Snl'. Claro Cordeiro, durante o exercicio vigente.

, ,Pall;l;cio da Prefeitura MuniciJ1aJ de Curityba) Capital
do Estado elo Para,ná, emt8 de Ff'verPÍro de 1925.



-32-

da rua Ebano Pereira, mais as eurv'as de eoncordancia

com os correspondentes alinhamentos daalamedu

Dl'. MllÍ'iCY e traves'sa Oliveira BeBo, tudo ,conforme

con'sta da respectiva planta rubricada por esta Prefel"'

tura; revogadas as disposições emcontIlario.

Palado da Prelf1eitur,a Municipal de Curityba, Oapital

do Estado do Paraná, em 11 de Abril de 1925.

J. MORlEl'RA GAiRGEZ

DECRETO N.o 7

O Prefeito Municipal de Ourityba, Capital do Estad(,

do Paraná, tendo em vistá a insuffieiencia da verba ,con

signada no S 30.° da Lei orçamentaria vigente, e usando
da autorização contida no art. 2.° das Disposiçõe's Tran

sitorias da mesma Lei, resolve abrir um credito suppIe

mental' de Vinte e noveêontO's quatrocentos' e noventa

e sete mil es,eisc'entos e oit'enta e nove réis (29:497$689)

á verbaexercicios findos.

Palacib da PreN"iitura Municipal de Curityba, Capital.

elo Estado do Paraná, em 2 de Maio de 1925.

J. l\WRlEIRJA GAlt<GEZ

DECRE'PO N:o 8

O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado

do Paraná, atlendendo a que em parte são procedentes

as allegações formuladas pelos açougueiros, demons

trando que em consequencia de varios faetores aoha-se

el�vado o custo do gado para o abastecimento da popu

lação, em proporções que não permittem a respectiva

vendá, a retalho, nas condições éstabeleódas no necre

to n.O 7 de 31 de Outubro de 1924, e tendo em vista o

parecer apresentado pela Commissão que procedeu ao
estudo das demorlstrações ápresentadas' por aquelles

interessado's,

J

I, \
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,Í
Decreta:

'"
.. Art. 1: - A partir de 26 do corrente será permÚti

do o accrescimo de $100 nos actuaes preços da carne

verde vendida nos açougues desta Capital.

Art. 2." - Os preços estabelecidos no art. 1.0 vigo

rarão até 31 de Julho do corrente anno.

Art. 3." � R�vogam-se a:s disposiçqes em contrario.

Palacio, da Prefeitura Municipal de Curity;ba, Capital

do Esta,do do Paraná, em 23 de Julho de 1925.

J. MOREIRA GA:RCE-Z

DEORETO N.O 9

O Pref'eito Municipal de Curityba, Capital do Estado

do Paraná, Lendo ,em vista a insuffiçif:mcia das verbas

consignaàas nos H 8.° e 9.° da Lei orçall1entaria do

exercicio findo .e usando da autorização ,contida na Lei

n." 655 de 4 de Maio do oCorrente anno, resolve abrir um

credito extraordinario de eincocontos quatrocentos e

oitenta e dois mil quinhentos e quareltta réis (5 :482$540)

para attender ao paga:mento das poreentagep,s dev,idas á

Thesouraria e li, Procuradoria Fiscal, referentes ao exer

cicio de 1924.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curit�Tba, Capital

do EstadQ do Paraná, em 2 de, Julho de 1925..

J. 1\f9�IR�A GARCEZ

DECRETO N.O 10

"

O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Esládo

do Paraná, tendo em vista a insufficiencia da verba con

signada no S 24.° do arrt. 2.0.da I.1ei orçamentaria vigente,

e usando da autorização contida no art. 2.° das Disposi

ç.ões TraIlSitorias ,da mesma Lei, resolv,8. abrir um .cre-

dit9 supplemept,ar d,e duzentos contos ele. réis .

(200 :OOO$QOO) á verba Obras Publiea�.
:J
..

1
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e usando da autorizaçã:q .,çQ�tida,no art. 2: das Dis'posi..

çes 'rransitori,as da mesma Lei, resolve, abrir um credito

supplementar de cinco contos de réis (5:000$000) á. ver.
va Eventuaes.

P,alacio da Prefeitura Municipal de Curítyba, àapita:

do Estado do Paraná, em;zi3 a,e Dezembro de 1925.

Palacio da Prefeitura Municipal deCurityba, Capital

do .Estado do Paraná, em 28 de Agosto de 1925.

J. MOR,EIRA GARCEZ

DEOREWÜ N: 11

o Pre.feito MuniciJ?al de .Curit�b�, C�'pital do Es,tado
do Parana, tendó em VIsta amsufflClenCla da verba con

signada no � '32 -do 'art. 2: da Lei orçamentaria: para o
exerç�cjo vigente e .usando da auLorizaçãocontida no

arL. 2;0 :das Di'sposições rrransitorias da mesma Lei, re

solve abrir um credi,to supplementar de quatrocentos e

noventa mil e duzentos e quinze réis (490$215) para o

pagamento de porcentagens dcV'id'às ás Commissões de

lançamentos, re:f!erentes ao exercicio de 1924.

Pa-lacio da: Pre'f,eHura Municipal de Curityba, Capital

do Esládo do Paraná, em 11 de Novembro de 1925.

J. l\IORiEIK-\ GAIIWEZ

,I
DECRETO N.o 14

o Prefeito MUlücipal ,de Curilyba, Capitl;t.l do Estadll
do Paraná, usan.cJQ das attribui9õcs d,e seu cargo,

J. ,MORiEIRA GA:IWEZ'
li

Decre)ta:

Art. 1.0 - Acoibrança.dos .impostos e taxas consi.,

gnadas nos �� 1:, 2.°, 4:, 9:, 11.° a 16:, 19.° a 21..,

:27:, 28.0 e ?V<.lo art. Lo da Lei orçamel).t�r�a n: 66H
de 9 de. Novembro do cQrrente anno ,e para o exeroiei(1

de 1,926 será effectuada ,nos seguintc's 3,ne�es:
DEOREmo N.° 12

o Prefeito Municipal 'de Qürityba, Capital do Estado

do Paraná, tendO' em vista 'a insufrLcirncia: da verba C011

siguada no � 31.° da Lei orçamentaria vigente, e usando

da autorização conÚda no art. unico da Lei 'n: 659 de
5 do corrente, resd1've abrir um credito supplementa� àe

dois contos e duzentos e sessenta e nove mil trezentos c

sessenta e dois rCis (2 :269$362) á verba Cadastro.

Palado da Pre:f,citma Municipal de Curityba, Oapital

do Estado do Paraná, em nele Novembro de 1925.

Janeirq

• ,.1

Matricula e mancagão d() vchicülos. ,Matric,ula de

chaufl'eurs, coch�iros e carregadores. Matric\lJ,a de cãe,:,

eçle vac.cas.

Fevereiro

J. l\WRJEIRA GtARCEZ

V prf:)stação da .taxa de calçamento. l?rcst�çã:o un�'

cu do imposlo :sobre guias sem ,p.asseio e casas sem plª,.
tihanda.

D'EDRE:TO N: 13
( Março

1." pr,estação do imposto sQbr.e. frentes. .{lM,epifip�,

das" frentes n(t,o ��v�;lti;das, casas em ruinas {j obr.a& não.

cO,nc1.lliçlas.1.n prestação d� ta�a de ljmp�za particular.

'O Prefeito Municipal de Curityba, Capital di) E:stado

do Paraná, tendo em vista a linsufficienéia da verba con

s,ignada no � 29: do art. 2�0 da Lei orçamentaria vigente,

i
.L.._
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I { Março. e Abril

Lu prt;�taçãb do imposto ele licença do Quadro Urba
no e Rocio. Prestação unica do imposto ele publícidade e

afe�ição ele pesos e medidas.

Junho

Imposto de viação e foros elo Quadro Urbano e
Hocio.

Julho e Agosto

2.. prestação da taxa ele limpeza particular. 2.a pres

tação do imposto sobI"8 frentes não edi!ficB;das. 2.a pres

tação do imposto de licença no Quadro Urbano e Rodo.

Art. 2.° - Revogam-se as disposiçõe's em contrario.

Palaeio da Prefeitura Muúicipal de Ourityba, Oapital

do Estado do Paraná, em 24 de Dezerribl'o de 1925.

J. MORJEIRA GARCEZ

DEORErrO N:o. 1'5

o Prefeito Municipal de Ourityba, Oapital' do Es,tado

dó Para.ná, considerando qUé 'se iwham quasi Cóncl'uidas

as obras de recúo dos prediois n.Os 2 e 4 tIa rua -15 de

Novembro, para o conveniente al'argamento do trecho

comprehendido entre aalamElda DI'. Muriey e avenida

Luiz Xavier, lado par;

considerando que já estão combinada$ as bases para

um entendimento amigavel em relação aos predios

n.OS 10, 12, 14 e 16, e que entretanto, muito embora esta

Prefeitura tenha envidado os melhores empenhos para

conseguir a me1sma solução com os proprietarios dos

lotes de terrenos não edificados, a1Jtingidos pelo novo

alinhamento, não foi possivel accordar 'sobre as condi

ções. exigidas para Í:l,icessão da faixa fixada no DC'creio

n.O 6 de ti de Abril, approvado pela Lei n.O 652 de 2 de

Maio do corrente a;nno; .

considerando que o retardamento da ex:ecuçao dos

serviços pàra á conclusão dessas obras é sobremodo pre

judidal ao interesse 'publico, não só porque as,sim não

po'a'erá ser feita coma necess'aria brevidade a remodela-

,

I

'J,
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ção do pavimento d,a alludida rua, ,cujo máo estado de

ha muito exige conveiliente subStituição, como porque

o crescente morvimemtó de vehiculos e de l)cdestres, cada

dia mais acce:ntuado nesta Capital, se ref1ecte: 'com im

pressionante progresso no relferido trecho, aggravando

as suas condiçõ'es de transito, o que constitue seria

ameaça á commodidade e segurança do publico;

,considérandoque, por is'so mesmo, é de urgente e

impcriosa ne6�gsidade o alargamento de que se tr�ta)

resolve promover, a im'tnediata desapropriação judicial

da faixa dos referidos terrenos e dete'rminada, no pro

j ecto approvado pelo citado D:e,creto n.? 6, observadas as

disposiçõe1s legaes. attinentes ao caso. .

Palacio da Prefeitur.a MunicipB;I de 'Curityba, 'Capital

elo Estado do Paraná, em 28 de Dezembro de -1925.

J. MOREmA GA'RCEZ

f

I

';�

DffiCRE'l'O N.O 16

1111

o Prefeito Municipal de Ourityba, Capital do Estado

do Paraná, teado em �ista a insufüciencia da. vevba

cOIlsignada no � 29.° do art. 2.° da Lei orçamentaria para

o exElrcicio de 1925, El usando da autorização .contida no

art. 2.° das Disposições Tl'ansitorias �a mesma Lei, re

solve abril' um credito supplementar de onze contos de

réis (11:009'$0001) á verba Ev,entuaes.

'PalB;ciCl da Prefeitura Munici'pal de Curitybá, Oapital

do Estado ,do Paraná,om 28 de janeiro de 1926.

J" MOREilltA GARCEZ

II

; 1111
/ ri;

DECR-ElTO N.O n

o Prcf'eito Municipal de Curitybà, Capital do Estado

do Paraná, tendo em vista a insufficiencia da verba 0011

s"ignada no � :24.° do art. 2.° da Lei orçamentaria par,a o
exercicio de 1925, e uS'ando ,da autorização .conüda no

art. 2.° das Disposições 'l'ransitorias da mesma Lei, re

solve abrir um:' credito supplementar de 'sessenta e treis

".

JL
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contoS' quinhentos e doze mil duzentos e noventa e um

réis ,{,63,:512$291), (Í.,v.er1Ja Obras PubJicas.

Ba,lacio .da Prefeitura M�lücipal Ide- Cur,ityba, Capital

du Estado do Paraná, em 30 de Janeiro de -1926.

;r. .MOREIRA Gl�RCEZ

I
.>' I ,'f

� I Actos de 1925

�o

DECRiEiTO N: 18 ACTO N': 1

GlI?refeito Municipal de Gurityba, Capital do Es.tado

do Pfl.r.allá, tendo em vista que'a verba consign.ada no

S t4." doart. 2.9 da Lei orçam'entaria para o exe.rcido

de 1.925 'é insufficiente pana a1tender ás despes.as com o

abastecime.nto de carne á população 'de,sta Capital, e con

siderando que se torlla impras'GiJJdiV'el o pagamento do

pessoal empregado nesses serviços que tão- de perto in

fluem. lna hygiene da cidade, resolve, ad-l'eferendum do

Poder Legislativo Municipa..l, abrir um ,credito supple

mental' de dois oontos oitoc.entos e Iquatro mil e sete

centos réis (2 :804$700), á verba Matadouro.

P,álacio da Prefeitura Municipal de Curity,ba, Capital

do Estado do Paraná, em .30 de Jaueiro de 19:26.

\'11
pi

() Prefeito :Wunicipal de Curityba, Capital do E'stac1o

do Paraná, nomeia o Snr. Engenheiro Civil e Industrial

Adriano Gustavo Goulin, actual Eng.o Director Geral de

Obras e Viação para ex'ercer em ,commissfro e cumulati

vamellte o cargo dI} Direct.or Geral da Prefeitura, nos

tC'rmos do S 1.0 do art. 2.° da Lei n.O 638 de 29 de Outubro

dt.: 1924.

Palacio da Prefeitura Mu�icipal de. 'Üurityba, Capital
do Es�ado do Paraná, em 2 de Janeiro de 192õ.

(
J. MüREIlRA GARCEZ

J. MiORillIRA GAROEZ

DEORE:TO N-.o 1,9

AüTO N.O 2

o [Prefeito MunicipaJ de Curityba, Capital do Estado

do Paraná, tendo ,em :vista a insuif'fici1eXlcia da verba con

signada no S 23.° do art. '2.° da Lei orçamentaria para o

exereicio .de. 'i925, e usando da autorização contida no

art. 2.° das Disposições Transitorias da mesma Lei, re

solve abrir um credito supplBmentar de doze eontos

trezentos e dezoito mil e duzento's e setenta e cinco réis

(12 :31:8$2'15'), á verba Remoção do Lixo e Limpez'l.l. da
Cida-de..\ -

P:a,lacio.da Pref.eitura MluI).icipaJ d� Curityb,a, Capital

do Es.tado -do Paraná, em 30 de Janeiro de 1926.

J. il\�OREIRA G:ARO;Ez

o Pl'd'eito Municipal de Curityba, Capital do Estado

do Par-aná, nomeia o Snr. Ca:rlos Allltoniode A's,evedo,

aetual Fiscal Geral do Quadro Urbano, para exercer em

cGllmiissão e 'cumulativamente o cargo de Inspector Ge

!'n.l' rl£' Rr1rdas e Fiscalização, nos termos do S 2.° do
urt. 2." ua Ilei n.O 638 de 29 de Outubro de 1924.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Caprtal
do Estado do Paraná, em 2 éle Janeiro de 1925.

J. MOREIJRA GARCE'Z
I I

� ."'

...
_._---- �---�------
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AOTO N: 3 AGTO N.O 6

o Prefeito Municipal de Ourityba, Oapital do E-stado

do Paraná, nomeia o Snr. João Americo de Oliveira paI'd

exercer o cargo de OllOfEl ele Secção da Directoria de

Obras e Viação, percebend"o os vencimentos marcados
em Lei.

Palaeio da PrefeituraM,unicipal de Ourityba, Oapital

do Estado do Paraná, em2 de Jàneiro de 1925.

J. MOREIRA GARCEZ
r

O Prefeito Municipal de Gurityba, Capital do Estado
do Paraná, resolve aproveitar o SUl'. Francisco Guec1l'"

Ohagas, que exerceu o extincto 'cargo de 1.0 Offidal da

Secretaria, para exercer igual cargo na Directoria Geral

da Prefeitura.

Palacio daPreJ'pitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 2 de Janeiro de 1925.

fi lo

'I

J. MORlE'IR'A GA'R,GEZ

AO'I'O N.o 4
AcOTO N.o 7

, r

I

, . O Prefeito Municipal de Ourityba, Capital do Estad.)

do Paran'á, re'sOlve aproveitar o Snr. Lufridb dá Oosla

Cabral, que' exerceu o extincto 'cargo de 2.° Oft'iei ai .da

Directoria ele Contabilidade e Thesouro, para exercer o

cargoQ� Ajudante d<\ Contadoria da mesma Directoria.

percC'beúdo . os veh<Cimentos marcados em Lei.

Palacio da Prefeitura Municipal dt' Ourityba, Oapital

do E5lq.elo do Paraná, em 2 de Janeiro de 1925.

J. l\IORELRA GARCEZ

o Prefeito Municipal de Ourityba, Oapital do Estado

do Paraná, resolve aproveitar o Snr. Manoel 'l'eixeira

Machado, que exerceu o extinetocargo de 2.° Offidal da
Secretaria, para exercer o cargo de 2.° Of1ficial da Dire ..

doria de Obras e Viação.

Palacio ela Prefeitura Municipal de Ourityba, Oapital

do Estado do Paraná, em 2 de Janeiro de 1925.

.J. l\IORlEIIM GAJRCEZ

AOTO N.o 5
i\lCTO N.O 8

O Frefeito Municipal de Ourityba, Oapital do Estado

do Par'aná. designa. o Snr'. Engenheiro Agronomo Roma

ria 'Martins Junior, 2.° Of,ficial da Directoria de Obras e

Viação, para exercer o cargo de Official de Gabinete

desta Prefeitura, pel'celhendo os vencimentos marcados

em Lei.

Palacio da Prefeitura Municipal .de' Curityba, OapLtal

do Paraná, em 2 de Janeiro de 1925.

J. l\WRE'lRA GARGEZ

r

o Prefeito Municipal de Ourityha, Oapital do Estado

do Paraná, resolve remover o Snr. João Fagundes Bar-

bosa, actual auxiliar da Diredoria de Obras e Viaçã,)

para o cargo de auxiliar da Secção de Oontadoria da Di

rectoria dE' Contabilidade e 'l'hesouro, percebendo os

vencimentos marcados em Lei.

Palacio da Pre,feitura Municipal de Ourityba, Capital

do Estado do Paraná, em2 de Janeiro de '1925.

J. MORlEIRA GA:RCEZ

I'



- 43-
- 42-

A'CTO RO 9
,(\G�Ü No" 12

111

o Prefeito Municip1l1 pe Curityba,Capital do Estacl.)
tio Paraná, resQlye aproveitar oSnr.. Davi,d cla)tos;l, que
oxcr:eeu ,o e;xtincto 'Cargo de Se.rv'eIlte çla Secretaria, para
'(lx;çrcer ;igual -cargo .nft p�r�çtoria Geral da Pre�ettúra,
percebendo os vencimentos mar:Râ:dos em Lei.

Rala,çio da Pr,ef�i�ura MUIliçipal dEíOuri).yDa, (JaÍ)[tal
do Estado do_ 'Para;I,l;4-,,' em 2 de, JaD;e,iro, de 1.9�!.

J. .MORE'IRA GAH,CEZ

6) Prefeito Municipal de Curitybu, Capital do Estado
.do Paraná, riÔfíleÍa OI Sn1'. J'oão SúhelC'der Sobrinho para
t'X.'Ol'ê.tH' oca'rgo de auxiliar de 2." dasiSCJ da Dire,ctoria d(�

Obras. e Viação, perceb'(�Iído 'Os v;encirrrl:mtos marcados
em Lei.

Ralado da PreJtütllra Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Rallaná, em 2 de. Janeiro de 1925.

; "I

J. iVlOREIR"\. GAHCE�

,

1\;01.'0 N.o 10 ;-\G'J)0l,No" 13

II

(j) Prefêito Municipal' de Ourityba, Capital dó Estada

do, PaJ'ahá, promove.. a Potrle.ir:o da Prefeitura o actual

Guarda .Fiscal de L" classe, SUl'. Euclides Joséda Rosa,
pércebendo 'o's vencimentos marcados em Lei:

Palacio da Pre.feitura Municipali de Ourityba, Capital

do Estado do Paraná, em 2 do Janeiro de 19"25.

1- ,

o Prefeito Municip,al dl.)! Curityba, Capital do E.stac1o
do Paraná,. ,�9ml.)iq. o Snr. F.ernando �r�n¥9w \íl;tra exer
cer Çl cargo de Chaufffjür dél�ta, ,:prefeitural percehendo
,os vencimen{Q,5 milrça'Q.os em Lei.

PI.l]�pio q,a Prefeitura MutlicJp'al ,(le Curityha, Capital
do Estado do Par,aná, em 2 d'e ra:neiro de 19:25.

J. MOREiRA a:XB:CEZJ. MORJEHliAGt..;\,RJCEZ

AGTO N: 11
ACTO No" 14

o PrpJ'eito Municipal de Curityha, Capital do Estado

do Paraná, nàmeia o' Snr. Amazonas SOUza Aze!Vedo,

lJara exercer o cargo de :auxiliar -do Almoxarifado da

Directoria df' ObraS' e Viação, percebendo os vencimen

los marcados 'em Lei.

Palacià da Prefeitura i\Iimicrpal de Curityba, Capital

do Estadb do Paraná, em 2 de Jane.iro de 1925.

o Prefeito Munic.ipal cl�Ourityba, Capital do E'stado
do Paraná, nomeia o Snr. Vicente Kososke para .exercer

o cargo de Ajudante de Chauffeur .q.esta PrefeituL'a, pef

cebe�qo os vencimentol;l "marcados: em ,L�i.
Palaçjo da PrefeitJU.r,a Municip9-1 d� Gur.ityba, Capital

do Esta�o ,do ,Paraná, .e;m: 12, dec Janeil"O, d� 1,925.

J. MOREIRA GAR;QEZ
J. Mo�qlA GA!RJÇEZ

•• 1

l
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À;OTO N: 15 IDAPI'DAL

o Prefeito Municlpal de Ourityba, Oapital do Eslll;do
do Paraná, nomei.a () Silr. Frederico Kirchgrussner para

exerc,erq cargo de Destmhi,sta de 2.a classe da D irectori '1

de Obras e Viação, percebendo os vendrrümtos maIlca
dos em Lei.

Palapio da Prefeitura Municipal de Gurityba, Oapital
do Estado do Paraná, em 2 de Janeiro de 1925.

J .MUR:EIRA GARGEZ

1 Chefe de Serviço

2 TQlrphonistas Qhefe

3 Telephonistas de 1.a clrusse

7 Telf' phonistas de 2.a classe

3 Telephonistas I).octurnos

2 Telephonistas praticaJ1tes

'Í Dactylographa

1 Cobrador 3% sobre. a arrf)C'adação

1 Fiscal da, rede .

1 Installador de 1.a class'e

• 1 Installador de 2." classe

1 Servente

ti. Ir
a '120$000

a 100$000

a 80$000

a 110$000

a, 50-$:000

AGTO N.O 16 PONTA GROSSA

, O Prefeito MU,nicipal de Ourityba, Oapital do E-slll;do

dQ Paraná, resolve aproveitar o Snr. Luiz Pinto da Rocha

que exerceu o extiIicto cargo de 2: Official da Directo

ri,a de Hygiene para exercer o cargo de Adjuncto da

mesma Diredoria, percebendo os vencimentos marea
dos em Lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Ourityba, Oapital
do Estadç> do Paraná, em 2.de Janeiro de 1925.

'1 Encarregado

1 Auxiliar

2 'l'elephonistas

1 Oobrador 4% sobre

I,

11/ a

a arrecadaçã-â

60$000

PARANAJGUA

J. MOREIRA GARGEZ

1 Encarregado

2 'l'elephoni'stas a 60$000

700�OOO
240$000

300$000

560$000

330$000

100$000
170$000

$

240$000

210$000

180$000
140$000

i

250$000

. 160$000
120$000

$

220$000

120$000

Para exercerem os, cargos acima ind'i'cados ficam

designados' :

OAPITÂlL

O Prefeito Municipal de Oürityba, GapHal do Estado
elo Paraná, no intuito de orgíJ,nizar provisoriamente ()

quadro do pessoal dos Serviços Telephonicos,. a que S0
refere o Decreto il: 13 de 3'1 de Dezembro proximo fin

do,re'sol,ve E)stapelecer os seguintes cargos e respecti
vos vencimentos mensaes,:

Ohef(' de Serviço, David BarLh,ülom�i,; 'l'elephol�i:s
ta:'! C:hefes, Francisüa V�anna {' Oedulia Silva; Telepho
nis/as de La class(�, O1ga Marinho, Enhigenlll Gimbort e
Heltma Ortiz; Telephonistas de 2." classe, Abigail Bar

JJP'sa, �ahir Mellq, Emma MuHer, :Maria Rosa Zarauska,
Amenaide Gastro, Dazilma Quéiroz e, Angélica Kolazis
cki; Telephonistas nocturnos, Oswaldo Lima, Oesar Mu.
niz e P�dro Lima; Telephonistas praticantes, Antonia

AGTO N: 17

I,
• II ;,

I

1 t
I
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AIQTO ij.o 19Silva c Elictte Barthb'lblhu'i'; bactylographa, Hosemira
f:;ilvp.; Cobrador, Fcrdinando Patitucqi; F:is�(ll da rede,

Frmib�sco ,oqiecl�i; Installador de. l.â,"cl'à:S'S�, João Hu]! ..
pel,; XhstaUW9!' (Je 2." classe, viétorhto ltt(dérson; Ser..
vehte, João Ié1:le.

l/ o P"refeito Municipal de Curityba, Capital do Estado

cio Para.n);í., ao t.�r PQI)JlCçirnento do fallecimento do Snr.

CommendadoI' Antonio de Bªpros, Thesoureiro desta

Prefeitura e que por mais de uma legislatura exercera

o manclato de Camarista;,sqm9 dt'illonstração de reco

nhecimento pelos bonss,ervlços que o mesmo prestou,

I'çsQ�¥e suspender por hoj � o l;xpediente q& Pr,eifeitura

c qetprmina,. que durante 3 dias .s�ja, haste,aela a Dancteirfl
cTf\. fp.n�rq.1, no edific,io ,do Pa,ÇQ Mp.niçipl},l,., .

palaoio, ,da, Pr:efeitur:a Municipal de, Curitrbal Cal1ital
dQ �stpqQ <;lQ Pq.r,aná" em 15 de Jan,e,Ü'o de 1.925 .

J .MOiREIRÀ GARCEZ,

PONTA GROSSA

f' �ncaI'regado, Lauri'ndo Ferreira;, Auxiliar, Maxi
Il\l�ano Palmato; 1'elephonistas, Emilia PaTmato e' Mar'ia
\,-Oj.'agfl" Ribas; Cobrador, Angelo Pitellã.

11' , •

PARANAQUÁ

" Encarregado. Ildefonsü Boaventura; 'rele'phon�stas,

E'lisa, Pereira c Lastenia da Cunha.

, Palacip da Prefeitura Municipal de CUI'Ít�'ba, Capital
do Estado do Paraná, em 2 de Janeiro de 1925. .

J. MOREIRA GA.JI>GEZ

AC'PQ N,o 20

O Prefeito Municipal de Ql)rityba, Capital do Estí:ulo

do Paraná, nomeia o Guarda Fiscal Snr. Miguel Baby

para exercer ,o cargo d� Ajudan�,e d() Fise,al G,eral do

Gll.Q.Q pa.ra CÇln$umb, perçel;>endo qs vencimento$ 01111'

cados em Lei.

pal,ag)o da, Prefe,itJlra, MJl.n,i.o�,p�ldg Curityba, Capital

dQ ,EstUjdó cio Paraná, em 20 de Janeiro àe 1925.

J. l\IOREIR.A GARCEZ

�ll

I�

ACTO N.o 18

O Prei'eito MunidJlal C!C. Gurityba, Capital do Estado

do P,araná, tendo em vIsta a indicação feita pelo Exmo.
Snr.Dr. Direetor da Faculdade de Medieina deste Es

fado. nos termos d'o Decreto' n.O -i deiO de Janeiro de
1923, nomeia o . Snr. DI'. Gárrqs .. Mafr'a Pedroso, para
,9xerqt;)}' ,qcárgo d'e auxiliar da Direetoria df)Hygiene
Municipal.

Palacio da Prefeitura MUn.icipa� cle Durityba, Calmal

ao Estadó cio Paraná, em 12 de Janeiro de 1925.

J. MOREiIRA GARCEZ

AoTü N.O 21
•

O Prefeito Municipal de Gurityba, Capital do E:stad:)

do Pananá, reSolve nOIll,ça,r Q Sn.r. lfqmulq Ll,l.iz Oar

dosp) J),ar.a. exercer o cargo de Quarda Fisc!l�, P9rycp�.Q.d9
os v,euc.i.r;nepto;; T�arc:ados em Lei.

�I'
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Palacio da Prefeitura Municipwl de Curityba, Capital

do E'slado do Paraná, em 20 de Janeiro de 1925.

•

mezes de licença, de accordoçpnL o despacho exarado
na petição 'n." 3843 de 15 de Outubro de 1924 do anno
proximQ finpo e nos termos da, L�i n." 624 de 5 de, ,No ..

vembr,o de. 1923.
,Palado da LJrtlfeitura Municipal de Çurityba, dapit'al

do Es:�adp do Paraná", em.2 qe FevereirQ * 1925. '

J. MOREIRA GARGEZ

A;CTO N." 22

Q Pré�eittl Municipal de Curityba, Capital d6 Estado

do 'Paraná, lendo em vista a indi'cação feita pelo Exmo.

Snr. Dl'. Director da Faculdade de pireito deste Estado,

nos termos do Decreto n.o1 de 10 de Janeiro de 1923,

nomeia b Snr. Bacharel em 'Sciencias JUridicas e So

ciaes, James Portugal Macedo, 'para exercer o cargo de

auxiliar da Procuradoria F,isca1.

Palacio da Prefeitura Municipa:l de Ourityba, Capital

do Eslado ao Paraná, em 30 de J,aneiro de 1925.

J. MOREIRA GARCEZ

.J� ,-1 r .. ,,"'"i r

AiCTO N/, g5

J. MOREIThA. GARCEiZ

.Q ']?refeito Mupicipal de Curityba" Oapita\ do Estado
do. Par,aJ).á, concede, na fptrr,ta dp H�gulamenfo em �igQI'l
ao Guardai Fi'scal, Ma,rio Libanio Guimarãe.s, 30 'Qias de
liqença para tratar de, 'seU$ JI,lteresses, conforme r,eque.

r,eu. . . .'
P\alaçip da Pref'eitura MUIl;icipalçle C1,lrityba, Capital

do �stado .do, Par,aná, em :1,4 de F\were.iro de 1925.
ACTO N.o 23

O Prefeito Municipal ele Ourityba, Capital do Estado
do Paraná, resolve nóincar ó Snr. Olegario Ribas Mar

condes para exercer o cargo de 'rhesoureiro da Prefei

tura, perçebeüdo os vencimentos marcadqs em Lei.

Palado' da Pre:feitura Murücipal deCurit:yba, CapItal
do Estado do Paraná, em 31 de Janeiro de 1925.

J. MORiElRA GAJRCEZ

J. M.ORiETRiA y,(\RCEZ

-"".;:W- • A

�. 'I;: I J! lf

AOTü N.o 26

O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do EstadJ
do Paraná, resolve nomear 'Ü Snr. Antonio Alberto Bran

co para eXercer o cargo. de AJuçlante da Inspedoria de
Vehiculos, peIlcebendo 'Os vencimentos marcados 'em Lei.

Palado da: Prefeitur,a Municipal de C�ritybl1, Capital
do Estado do Paraná; emi::!O eJ.El Março de. ;1.925.

J. MüRJElRA Gu\.)lICEZ

ACTO N,o 24

, O Prefeito Municipal de Curityba, CaI?ital do Estadô
do Paran�, concede ao Inspector de Limpeza Pub'lica e

Particular, Snr. Feliciano Gorreia d'e Freitas Junior, seis
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AiOTO N..' 27

Osubstítutó em exB'rcicio doPreféitô Municipal de
Ourityha, Oapital do Estado do Paraná, eoncede, na \for

níi:l. âO 'R;egüla1nento ,em vigor; ilo Snr. Màndel Vaz- Lobo,

2.° OfficiaJ da Directorià do IPalrimonib',90 tli:a;s de licen�

ça para tratamento de 'saude, corrforme requereu.

P<,tlp,cio da Pr8lfiejtu�'a MunIcipal de Ourityba, Capital

do Estado do Pal>áI1á, em 8 de Albril de 1925.

JOÁcO ANTONliO XAVIER

AOTO N;028'

o prefeito M'unidJ.1àl de O'uritybà, rOápit:a.l do Estado
do 'Paranli, tendo emcoÍlsidêr'llÇãti aCi,s:!Jons 'serviçosqu'e
o Snl'. Dl'. Jor'g'ê He'rm'arid M'eyer' presto� �o Múhicipio,

no exercicio dos cargos de 'O'amaris£a e de Pre'feito'Mu-'

nicipal,.res,olve1 <t0Ipo demonstração de 'pezar pelo fál

lécünellto de t&o'l}restante 'p'í'dadão, ôcoorriclb ,hoje, "fresta
Capital, 'suspender b expediente' idesta: 'Prefeitura e él:e

termina que durante tres dias seja hasteada a ba:ndeira

Nacional, eIÍ1 fiuierM no edificio do Paço Municipa:l.
Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 28 de Abril de 1925.

J. MOREIRiA GARGEZ

AàrÜ N�o 29

,

. { ('I

o ,Préfeitô Mimicip.�l''d'ê 'Óurítyba, Oapibal .do Estado
do Paraná, nom'eia o' Snr, �Phe()philb Moreira. Garcez

para exercer o cargo de 2.° Offieial :da Directoria Geral,

percebetldô ds ven'cÍmentos marcados em Lei.

, I

1
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Palacio da Prefeitura MUnicipal de Gurityba, Ca:pital

do Estado do Paraná, em 30 de Abril de 1925.

•

di. MQREIRA GARCEZ

r

ACTO N.O 30

I

(
I.

o Prefeito Municipal�Qe Ourityba, Oapital do Estado

do Paraná, nomeia o Snr. Engenheivo Civil José Bvasil

Valerio para exercer o cargo de Engenheiro Ajudante

da Direetoria de Obras e Viação,. pereebendo os venci

mentos mavcados em Lei.

Pa:lae.io d� ,Prefeitura, Municipal de. C,urjtyba, Oapital

do E.stq.do' do Paraná, em ,30 de AJbrHvet,Qi?p.

I, I

J,. MQllE{I,�� G:f\I.lQEi

I'

AOTO N.o 31

o Substituto em exercicio. do Prefeito Municipal de

Curityba, Capital do Estado do Parwná, eonc;edo, na for

ma do Reguiamento em Viigor, ao Guarda Fiscal Oswaldo

Muniz, 30 dias de ferias, C011form�� requereu.

Palado da Prefeitura Municipal de Curityba, CaJpiltal

do Estado do J?araná, I;em�' de. Mato.�dt:t J9,2q'j
i'

J.OÃO ANTONliO XANEER

I
I
,

!
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AC.TO N:o 32

art,. 40.° do Regul'amento em vigor., '90 dias de Hcença,

rara. tratamento desaude, 'em prorogaçiío a que lhe fOI

concedida por Aeto n.O .27 de 8 de Abril do corrente anno ..

Palacio da .Pl�e.feitura Municipal de Curityba, Capital

Jo Estadu uo Paraná, em 26 de Agosto de Hl25.

o substituto em exercicio do Prefeito Municipal de

Curityba, Capital do Estado do Paraná, concede ao

Snr. Benigno Limtl Junior, Director de Contabilidade e

Thesouro, seis mezes de 'licença, de accordo ,com o re

querimento e nos termos da Lei n.O 624 de 5 de Novem.

bro de 1923.

Palacio da Prafoeitur,a Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 30 de Maio de 1925.

JOÃO ANrrONJiO XArvffiR

J. MOH!IDlftiA q.AiR,CEZ

AOTO N.O 35

o Prefe.it'o l\oIunicipal de Curityba, Gapitál do Estado
do Paraná, tendo em vista ,a indicação feita pelo E:xmo.

Snr. Dl'. Diredor da Faculdade de Engenharia deste Es

tado;"np:;; termo�çlo S unico do art. 3.° do De,cre,to n.O t

de 10 d'e Janeiro de 1923, nomeia 'Ü Snr. Engenheiro

Civil Altamirano Nunes Pereira para exercer o cargo de

auxiliar technico da üirectoria de Obras e Viação.

Palacio da Pre:f!eitur,a Municipal de Curityba, Oapital

do Estado 'do Paraná, em 19 de Junho de 1925. .

I I J. MORJEIRA GAR:CEZ

.1\
I

I
I

o substituto em exercício do Prefeito Municipal de

Curityba, Capital do Estado dO' Paraná, concede na for

ma do art. 8.° da Lei n.O 226 de 2'2 de Janeiro de 1908, ao

2.° Official Aíferidor, liUiz Ribeiro de Andrade', 30 dias

de ferias, conforme requer,eu. .

Palacio da Prefeitura Municipal deCurityba, Capital

do Estado do Paraná, ,em. '19 de 'Setembro de 1,925.

JOÃO AN�ONJiOXAY.IffiR

; �

ACTO N:o 33

f , AO'l'O N.o 36

I � 'I l.

o Prefeito Municipal de Ourityba, Capital do Estaldo

do Paraná, exonera, a 'lwdido, do cargo de Ajudante de

chaufreur. o Snr. Vicente Kososke.

Palacio da Prefeitura Municipal de Ourityba, Capital
do Estado do Paraná, em H de Outubro de 1925.

....'n. ���

1"}''1'.', f) '." �j ,...... j- I .t ., J. MORmIRA GARCEZ,

ACTO .N.o 34

o Prefeito' 'Municipal de Curityba, Cápital do .Estado
do Paraná, concede ao Snr. Manoel Vaz Lobo, 2.° Offi

cial dil Directoria do Patrimonio, ,conforme requereu, de

accOlJd'o com o parece'rd'a junta medica e na f.orma do

�

AOTO N.o 37

o Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado

do Paí'a'ilá, dispensa, a pedido, os Snrs.' Pedro Lima e
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Oswaldo Lima, ,Senhoritas. Olga Maninho, Angelica Ko

lodtely, Dazilma Queiroz e, Snr. Vietorino Anderson, res

pectivamente, dos cargos' de telephonistas noeturnos,

telephoIiistas de La e 2.a classes e instal1ador de 2.

classe.

Palacio da Prefeitura Municipal de Gurityha, Ca:pital

do Estadd do Paraná, em 3 de Novembro de 1:925.

J. MOREIRA GARCEtZ

y ! �

1,1 11
1 j (

A:OT0 N: 88

I

I

II
f

D Prefeito Municipal de Gurity:ba; Capitá'l do Estado
do Paraná, promove ao cargo ,de telephonislta de L" cla�"

se .aactual1 te:lephonista de 2.a ,classe, Senhorita Abigail
Barbosa. e aos cargos de. telerphorristas ,de 2.a classe as

actuaes praticantes, Senhoritas Antonia Silva, Eliette

Barthol'omeu e S'e:bastiana Rosa.

Palado da Prefeitura Municipal de Ourityba, Ca:pital

do Estado do P,araná, em 3 de Novembro de 1925.

J, MOREIRlA GARCEZ i li

A\(iJU'o. N: 39,

I
11

i;

Q. Pre:Íe-'itó Municipal de Curityba, Capital do Estado
do Para:ná, designa os Snrs. Ereilio Silva e Antonio
Muniz, para exercerem oscar-gos de telephonistas no

cturnos.

Palado da Prefeitura Munió}!al de Curityha, Capital
do Estado do Paraná, em 3 de Novembro de 1925.

J .. l\10JliEIRA GA!�CIDZ

:,

r,
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ACTÜ' N." 40

o Prefeito Municip-al 'de Curityba, Capiml do Estadc

do Páraná, designa o Snr. Henrique Nenhausen, para

exercer b cargo de instal1ador de 2." 'Classe.

Palacio' da Prefeitura Municipal' de Gurityha, Capital

do Estado do Paraná, em 3 de Novembro de 1925.

J. M!OREIRA GA!�QEtZ

AC'l'O' N.O:41

co Prefoito Muníc'ipal de Oúritybá, Ca:pita� do Estado
elo Paraná, designa as Selihbrinhas Maria de J éstis Pe

reira e Alirea NUIÜ)'S'Úliveira pará exiSrcerem os cargos

de praticantes.

Palacio da Pref'C'itur,a Municipal de OUrityba, Capital

do E�tado do Paraná, em 3 de Novembro 'de 1925.

J. l\WIlJEIR'A GARCEZ

AGTO N: 42

o Prefeito Municipal de Ourityba, Capital do Estado

do PararliÍ, disp'ensa, a jJêdido, a SenhOra Emma Muller
d'o ,cargo de üelé'}Hloltista de 2.a elassee re'Solve desigriaL'

para: exercer esse 'cargo a pi'átiearHe Senhorinha Maria

de Jesüs Pereira e para0 de Ipraticante a Senhorinha

Margarida Souza.

Palacio da Prefêltilr.a Municip-al de Curityba, Oapita1

do Estàdo do Paraná, em 9 de Novembro de 1925.

J. l\IORlEIR-A GA'RCEZ
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ACTO RO 43

o Prefêito Municipal de Curityha, Capital .do Estafl()
do Paraná, :dispensa, a pl2diclo, o Snr. UdeifO'Il'sO Boaven
lura. do cargo de enearrogado da Secçiío de ,Pal'anaguci.
(J (Ltisigna pana substituil-o o Sm. Maximiliano Palme.,
to, actuál aUNiliar da 'Se'cção de Ponta Grossa.

Pala:cio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estadodb Para"ná, em 13 de Novembro de, 1925.

J. l\lORiEiIRA GAJRGEZ

'ACTO N." 44

o Prefeito Municipal de Ourity:ba, Capital do Estrudo
rlo Paraná, ,c1i,'?pensa, a PGdido, o Snr. João Ie(\�, do car..
go de seIlvellte. da Secçiío desta Ca;pHal dos Serviços T.e-

lephonicos.
Palaci.o da Prefeitura Municipal de Curity.!)a, Capita1

do Estado doP£traná,. em 13 de �oVlelllbro de 1925.

J. MORJEIRA GMtGEZ

Alaro N.o 45

o Prrfeito Municipal de Ourityha, Capital do Estado
do Paraná, concede, t1a forma do Regulam'PI1to em vigor,
ao Snr. Alvaro de, Andr,ade. 1." Official da Director;ia de
Contabilidade e Thesouro, 90 dias de Hcença 'para trata
mento de saude, conforme requereu.

Palacio da Prefleitura, Municipal de' Curit,yba, Capital
do Estardb do Paraná" em 27 de Novembro de 1.925. �

J, MIÜREI-RAGARiaEZ

,I

li
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ACTO N." 46

I :l

I
�

o Prefeito Municipal de Ourityba, 'Capit:al do Estado

do Paraná, resolve suspender do exercicio do cargo, aiA

conclusão do inquerito a que responde, o Guarda Fiscal

Rc'nato Gonçalves.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do E'stado do Paraná, em 27 df:) Novembro de 1�25 .
..

, .

�.
• I

I

J. MOREIRA GARQEiZ

i:J
"

" ACTO N: 47

I
,(:

o Prefeito Munidpal de Curityha, Capital do Esta:do

rio Paraná, nomeia o Snr. Estevam Secundino FeiTó para

exercer, iríterinamentE', () -cargo de Guarda Fiscal ele 2.11

classe, percebendo os vencimentos mallc-ados em Lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityha, Capi,tal

do Estado do Paraná, em 27 de Novembro de 1.925.�,

J. MOREIRA GARlaEiZ

,

ACTO N." 48

\'"'

o Prefpito Muni'Cipal de Gurityha, GapilJal elo Estado

do Par;aná, pm conformidade com as disiposições legaes

em vigor resolve organizar ascommissões que dev.erâo

proceder ao lançamento dos impostos e taxas munici

paes para o exercicio de 1926, fazendo para isso a's se

guintes designações;

�
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\1
li

Imposto de Uecnça no Qltadro Urbano:

Oq.fJOS AntoniQ çle �\sevedo,. B<;nigno Lima Junior e

i\dhur Hibeiro -ele �facedo.

iHl}lhslô UeTl...iCciiçti: no�Róció:

{jrbano .Gracia Filho e, Silfr�.do de Moura. Pedrosa.

Taxa de Limpei� Pílrticular:

Feliciano Oorreia de Freitas Junior, Manoel Teixei.
1"0. Mliõhàdo ê JJuf6do da Oosta Oabral.

Imposto de Publicidade:

Oh>Rario Ribas Marcondes, João Americo de Oliveira

e Tito Pospissil.

Taxa de Calçamento� e ,Impostos de Guias sem passeio,

casas sem platibam1a e frentes não edificadas e outras:

D.r . José Brasil ValeriQ, AdhurMarque;s. da Silva,
Bernardino de Siqueira Cunha, Frederico l).irchgassne!'

c Bernardo Sabatke. .

Os 'servi'ços de lã.nçq;mentos e resl}edlva e.scriptura
ção ger�o inicHu'los a: 5 do corrente e deverão estar con
cluidos até o dia 31 de Janeiro do anno proximo
vind,quro1 devendo ascommissões observar fielmente as
prescripçõés lega'es em vigor attinentes ao criterio a ser
adoptado na execução des'ses trabalhos. -

Essas commissões perceberão as porcentagens esta
belecidas em Lei e os respectivo:'> serviços deverão set'
icitossem prejuizo do expedi'ente normal da Prefeitura.

Palacio da Prefeitura Muni;cipal de Ourityba. GapRal
do Estado do Paraná, em 3 dê Dez.embro de 1925.

Prefeitura Municipal

- DE-

CURITYBA

Leis, Resoluções, Decretos e

Actos .de 1926

II

1\

J. MOREIRA GAROEZ I'

r

\

CURITYBA

Placido e Silva & Cia. Ltda. - Rua 15 de NOTembro N. 53

1928

" I



Leis de 1926

LEI N.o 666

...

o Prrfeito Municipal de Gurityba, Capital do Estado

do Paranáj faz sabe)' ,que.u Garoara. Municipal decretou

e eu sancciono a seguinte Lei:

Art. unico - Fica o Prefeito autorizado a wbrir os

creditoS' .que I se fazem 'neees'sarios para attender aos pa

gamentos das porcentagens estabelecidas nos �S 8: e 10.°

do art. 2.° ela Lei n.O 646 de 8 de Novembro de 1924,

rpl'erruies R 'l'hesouraria e á Procuradoria Fis,cal; revo

gada:o; as disposições em contrario.

Palacio da Prefeitura Munieipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 10 de Maio de 1926.

J. MOHJELRA GA�RüEZ

Publicada na Diredoria Geral da Prefeitura Munici

pal de Curityba, Capital do Estado do Paraná. em 10 de

Maio de 1926.

Adriano Gustavo Goulin

Director Geral

], LEI N." 667

�

i o Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado

cio Paraná, faz saber que a Camara: Municipal decretou

e eu .sancciono a seguinte Lei:

Art. unico - Fica appI'ovado, para todos os etffei

los, o Decreto do Poder Executivo, sob n.O 18, de 30 dE'

.Taneiro do corrpnte anno, refprente ao credito supple-

��

J



-4-

1

\' -=_5:J�-

menLar de dois conLos oitocenlos e quatro mil e setecen

Los réis (2 :804$700), aberto á verba consignada no � 14,"

do art. 2: da Lei orçarnentaria para o exprcicio de 1926:

rpvogadas asdisposiçõ�'s e,rnconlrario.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityha, Capital

do Estado ,do Paraná, em 11 dE' Maio de '1926.

LEI N: 669

\ .

� :'
II 1

o Prefeito :Municipal de Curityba, Capital do Ef\íadn
do Paraná" faz saber que a Camaca Municipald.eçretou

e eu sancciono, ,a seguinte, Lei:. .
ArL L" - O � 1.0 do art. 84 da Leí n.O 521 de 27

de JN1,ifiro de 1.9i 9'J fiea. substituido pelas seguintes dis

posições:

L Os automoveis officiaes terão registro gJ;lltuito,

]}orerp. u,zando uma plé,lça indicativa da repartição aql.j.e

pertencem, de modo a poderem ser !facilmeMe id,entifi

cados, observando o modelo estabelecido pela Prefeitura.

11. Aos a.utomoveis particulares,exc1uindo os de

aluguel, é facultado substituir a placa indi,cativa do nu
mero de registro, fornecida pela Inspect.oria de Ve

hiculos, uma Y.ez que seja rigorosamente adoptado o

modelo especialmente approvado pela Prefeitura.

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

Palacio da Prefeitura Municipal de Ourityba, Capital

do Estado do Paraná, �m 15 de, Maio de 1926.

J. MOREIRA GARCEZ

Publicada na Directoria Grral da Prpfpitura Muni::i

paI cl e Curityba, CapItal do Estado do Paraná, em 11
Maio de 1926.

Adriano Gustavo Goulin

Director Geral

LEI N.O 668

O Preirito Municipal de Curilyba, Capital do Estado

do Paraná, faz saber que a Camara Municipal drcrrtou

e eu saücciono a seguinte Lei:

Art. unico -- Fica o PoJer ExecutÍ'vo autorizado a
fazer as n,ecessarias opeI.'l;l,çÕeS finanoeiras para a co11o
cação dos titulas emittidos nos termos das Leis li.OS 631
de 2 de Maio e 640 de 3 de Novembro de 1924 e 656 dp
.]. de Maio de 1925, podendo lranzal-os pelo tyro da cota
ção obtida na praça: revogadas as disposições emcon

traria.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 14 de. M,aio de 1926.

J. }WREIRA GAROEZ

Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Muniri.

paI de Curityba, Capital cio Estado do Paraná, em 14 d.'

Maio de 1926.

,J. MiÜR!ElRA GARCEZ

Ij

I,
Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Munici�

pai de Cut:ityha� Capital do Estado do Paraná, em 15 de

:vlaio ele 1926.
,

• J

Adriano Gustavo Goulin

Direclor Geral

LEI N.o 670

(
o Prei'�ito Municipal de Curityba, Capital do, Estado

do Paraná, faz sa:ber que a Camara Municipal -decretou

e eu sancciono a següintc Lei:

Art. unico - Fica o DI'. Prefeito autorizado a trans.

ferir ao CIub Athletico Paranaense, pelo prazo de 20

"7 I t
.J'

Adriano Gustavo Goulm

Director Geral

I'
r

�\
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annos, a contar desta data, a concessão anteriormente

feita ao extincto Inte,rna<Cional Foot-Ball Glub; 'revoga

das as disposições em contrario.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curüy,ba, Oapital

do Estado do Paraná, em 17 de Maio de 1926.

,., .11 �

Art. 5.° - Hevogâm-se as disposições em contrario.
Palucio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, C'� 18 de Maio de 1926.

J. MOR\E'lRA GA!RCEZ

J. MüR(EIRA GAlIWIDZ

L
1
.,

Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Munici

pal ele Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 18 de

,Maio de, 19�6.
Publicada na Dire'Ctoria Geral da Prefeitura Munici

pal de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 17 de

Maio de 1926.

Adriano Gustavo Goulin

Direeior GeI1al

Adriano Gustavo G01din

Director Geral

LEI N.O 672

LEI N.O 671

o Prefeito >Municipal de Curityba,Capital do Estado

cio Paraná, faz saber que a Camara MmíÍ<cipal decretou

e �usancciono a seguinte Lei:
Art. 1.0 - Fi,ca o Poder Executivo autorizado a ifazer

as neeessarias desapropriações 'para o prolongamento

das ruas Ermelino de Leão e Oabral.

Art. 2.° - Para effect,uar as desa:propriações referi

das no art. 1.", poderão ser abertos os necessarios cre

ditas e, bem assim, realizadas as convenientes opera

çõels financeiras.

. Art,. 3.° - Hevogam-se as disposições em contrario.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 18 de Maio de .1926.

o Prefeito Municipal de Curityba, Ca:pital do E,stado

do Paraná, faz saber que a Camara Municipal decretou
e eu sancciono a seguinte Lei:

Art. 1.0 - Fica facultado aos :funccionarios da Mu

nicipalidade ins,crever-se na Oaixa de Construcção, ins

Lituida pela Lei Estadoal n.O 2.176 de 6 de Fevereiro de

1923 e respectivo Regulamento.

Art.2.0 - A P.refeitura des'conta:rá mensalmente

dos funccionarios inscriptos as importancias relabvas

ás suas contribuições ,e as recolherá aos cofres do Esta

do, por mez vencido, de accordo com a citada L,ei.

ArL. 3.° - Os direitos e deveres dos funccionarios

inscriptos na Caixa de Construcção serão regulados

pelas Leis e Hegulamentos do ,Estado, referentes á meli

ma Caixa.

Art. 4.° - Fica o Prefeito 'autorizado a firmar cüm

o Estado os actas necessarios para a execução da pre

sente Lei.

J. MiORJÉIRA G.lliüEZ

Publicada tia Diredoria Geral da 'Prefeitura Munici
pal de CuriLyba, Capital do Estado do Paraná, em 18 de
Maio de 1926.

Adriano Gustavo Gouli1t

Director Geral
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LEI N: 673

o Pref.eito Municipal de Curityba, Capital do Elstado

do Paraná, fazsabér que a Camara Municipal decretou

e eusancciono a seguinte Lei:

Art. 1: - Fica 'O Dr. Prefeito autorizado a substi

tuir as obrigaç,ões constantes das clausulas 8:, 1O.a e

11.a, dú' 'l'ermo de Março de 1913, as,signrudo pela South

Brazilian Railways Gompany Lirhited, pór outras de in

teresse do Municipio e de valor equivalente, á juizo da

Prefeitura.

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

Palacio da Prefeitur,a Municipal de Ourityba, Capital

do Estado do Paraná, em 19 de Maio de 1926.

ljI' I rr

I

I II

tr

J. MüREIRA GA!R;CEZ

Publicada na Direetoria Ge,ral da Prefeitura Munici

pal pe Ourityba, papital do Estado do Paraná, em 19 de

�\laio de 1926. "

I"

I

I
I

rf
fj

)1
I'

i.l! t

;l.driano Gustavo Goulin

Director Geral

LEI N: 674

o Prefeito Municipal de Ourityba, Capital do Estado

do Paraná, faz saber que a Oamara Municipal decretou

e eu sancciono a: seguinte Lei:

Art. 1.0 - Fica o Dl'. Prefeito autorizado a mandar

pagar ao Di'rector Geral da Prefeitura, Dl'. Adriano Gus

tavo Goulin, a importancia das porcentagens a que tem

direito em virtude de Lei e Actos do Poder Executivo

anteriores á L'ei n: 577 de 26 de Agosto de 1920.

Art. 2: - Da importancia das porcentagens de que

trata o art. 1: Serão deduzidas as gratificações 'conce

didas pró:-Iubol'e.

J'
;

(r<"I '

.J�� ,

r
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Art. 3: - Para a execução desta Lei fica o Dl'. Pre

feito autúrizado a abrir os neeessarios creditos.
Art. 4: - Revogam-se as disposições em contrario.

Palácio da Prefeitur,a Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 19 de Maio de 1926.

J. M!ORiE(�RA GNRCEZ

Publicada na Direetoria Geral da Prefeitura Muni:ci

Ijal cle OurÍtyba, Capítal do Estado do Paraná, em 19 dt'

Maio de 1926.

João Ribeiro de Macedo Filho

Pelo Director Geral

LEI N.o 675

o Prefeito .Municipal de Curityba, Capital do Estado
do Paraná, faz saber que a Oamara Municipal decretou

e eu sancciono a segu.inte, Lei:
Art. 1: - Fica o Poder Executivo autorizado a re

gulamentar os cemiterio's, nos termos do art. 5.° da Cons

tituição Federal.
Art. 2.° - Fi,ca taxativamente estrubeleddo que noS

terrenos concedidos temporaria ou perpetuamente 'Só

serão enterrados:
a) Quandp a concessão for feita á determinada pe,s-

soq" só a pessoa indicada:;
b) Quando a concessão. for em favor de uma fami

lia, os membros da familia, coillprehendendo somente o
�narido, a mulher, QS ascendentes e descendentes,
irmaos, tios,cúnhados e sobrinho.s, quando morarem na

mesma casa do cOll'cessionario;
'Ü) Quando a concessão se reiferi1' a sociedades, insti

tuições,' corporações,. irmandade's e 'confrarias, 'os 1'e's
pectivos sodos, membros, irmãos e 'Üonfrades,' -os seus.
filhos menores, á vista de documento 'lluthenüco que

pJ;'ov� a q'uilHdade allegada.
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Art. 3: - As concessões de terrenos nos cemite

rios terão unicamente o destino exclusivo que lhe foi
dado e não podem ellas ser objecto de transacção ou

co'rnmercio, nem ser traI1Jsferidas ou por qualquer forma

alienadas, nenhum eff.eito produzindo taes estipulações

junto á administração municipal.

S unico - Esta disposição será sempre transcripta

no título de concessão.

Art. 4: - Revogam-se as disposições em contrario.

Palacio da Prefeitura Municipal de CuritY'ba, Capital

do Estado do Paraná, em 20 de Maio de 1026.

J. MiORJEIRA GAThCEZ

Publicada na Direetoria Geral da Prefeitura Munid

paI de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 20> de

Maio de 1926.

Adriano Gustavo Goulin

Director Geral

LEI N: 676

'O Presidente da Camara Municipal de 'Curityba, Ca
pital do Estado do Pa'raná, :faz saber que à Oamara Mu
nicipal decretou e eu promulgo a seguinte Lei:

ArL L" - Fica ,concedida á George & Cia. Limitada

e. á, Gomm & Cia. Limitada, ré(spe,ctivam:entc, isenção de

impostos, pelo prazo de cinco annos, a contar da data
d� presente Lei, para o estabelecimento de uma fabrica
de escovas de dentes e de unhas e de ,stearina e 'seus

derivados. '
.ArL 2.° - Hevogam.. se as disposições em"contrario.
G�t;binet�do Preisidente da Camara:Mulllcipal de

Curityba, Capital do .Estado do Paraná, em 20> de Maio

de 1926.

JOÃ:O ÀNTONIiO XAVIER

-11-

li' I r-,

Publicada na Diredoria Geral da Prefeitura Munici

pal de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 20 df\

Maio de 1926.

fl

Adriano Gustavo Goulin

Direetor Geral

llJ"

LEI N:677

r

li

�fl
I-
;1

,[

" .

o Presidente da Cama:ra Municipal de Clj.ritrba, Ca.

pital do Estado do Paraná, !faz saber que a Oamara Mu

nicipal decretou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. unico - Mediante justas 'Compensações e acau

telados os interesseIS do Municipio, fica o Poder Executi

vo autorizado a entrar em accordo com a Companhia

S. Paulo-Rio Grande, em ordem a serem dirimiqas as

duvidas suscitadas em rélação aos terrenos aforados á

Brazil Railways Companye que ,se acham em litigio, 'em

virtude de ,acção de desapropriação 'prom'ovida pela mels

ma Companhia S. Paulo-RIO Grande, cujo processo SI')

acha em andamento no Juizo Federal; revogadas as dis

posições em contrario.

Gabinete do Presidenfe da Camara Muni'Cipal de

Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 20 de Maio

de 1926.

JOÃO A:NTONliO XAVIER

Publicada na Direetoria Ge'ral da Prefeitura Munici

pal de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 2Üi de

Maio de 1926.

..�;

• I A
Adriano Gustavo Goulin

r

I

Dire,ctor Geral
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o Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Es,tado

do Paraná, faz saber tIue a Camara Municipal decretou

e eusanociono a seg.uinte Lei:
Art. 1.0 - Fica o DI'. Prefeito Huto'rizado a conceder

a D. Ma�garida Silva a subvenção de 1 :200$00{)i (um

conto e duzentos mil réis) para aperfeiçoar seus estudos

na Europa. _

Art. 2: - A subvenção de que trata o art. 1: será

paga, mensalmente, á razão de '100$000 ('cem mil réis),

a partir de Janeiro de 1927.
Art. 3.° - Revogam-�e as disposições em contrario.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do ParanáJ em 29 de Outubro de 1926.

J. MIORlIDIRA GA'RCEJZ

�

('<1, -a:lé o prazo de 20 an.nos, a exploração dos l3erviço5
t'Clephonkos ,a quem orfere('er vantagens para a CRe

cução dos melhoramentos e ampliação da rede desta
OapHal, abrangendo, tambem a construcção de linhas
parA 'Parana15uá, Alrltorlfina e Ponta Gros'sa.

� unieo ---,-,-, }i'indo o prazo da 'concessão, reverterã")

para o Municipio, sem qualquer onns, todos os serviços
o bemfeitorias realizados .pelo arrendatario, em pe.rfeito

estado de conservação.
Art. 3: - O arrtmdatario que obtiver a concessão

nos termos do art. 2: poderá receber como auxilio para

o le'vantamento do capital neceslsario 'para a e:ll.;ecução
dos serviços de remodelação e mnpliação da rede tele
phonica, a quantia que a Prefeitura julgar conveniente,

em t'itillos emittidos de accordo Icom o art. 1:, acaute,la

tios convenientemente os interesses do Municipio.
Art. 4: - Depois de remodelados e inaugurados os

uóvos serviços O's preços de assignaturas mensaes pode

rão ser elevados até o maximo de 30$000 'para as casas

do residencias o de 35$000 a 40$000 para as casas com

Illerciaps, conforme a ,cathegoria.

Os preços dos telephonemas inter-urbanos, para

cada 3 minutos de conversação, não ,poderão exceder:,

LEI N: 678

111

Publicada na D.ireetoria Geral da Prefeitura Munici

paI de Curityba, Capital' do Estado do Paraná, .em 29 de

Outubro de 1926.

Adriano Gustavo Goulin

Director Geral Oilritvba a Ponta Grossa .

Curityba a Paranaguá ou Antonina .
Paranaguá a Antonina .

Ponta Grossa a Paranaguá ou Antonina

4$000

3$000

2$000

6$000.

LEI N: 679

't-

Para mais de 3 minutos, serão cobrados 1$000 por

minuto excedente. sendo que entre Ponta Grossa e Pa.

rli'riaguá ou Antoninll' ,será o dobro.

1\:rt. 5.Q - Oontinuam em vigor a:s disposições da

Lei- .631:, de 2 de Maio de 1924, não alteradas pela

presente.

Art. 6:" - Re-vogam�se as disposições em contrario.

Palacib da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, f'm 3 de Novembro de 1926.

O Prefeito Municipal de Gurífyba, Ca:pTtal do ms,tado

do Paraná, faz saber que a Camara Munidpal decretou

e eu sanociono a s'eguinte Lei:
Art. 1: - O limite fixado -no art. 2: da Lei n: 631,

de 2 de M.aio de 1924 poderá serelevadQ até .

2.000:000$000, uma vez que os titulosemittidos s,eja:m
dados em pagamento dos serviços de remodelaçãQ e
ampliação das linha:s telep'honi,cas pertencentes ao Mu

nicipio.

Art. 2.° - O Poder EX'ecutivo fica autorizado a con

ceder, por arrendamento, mediante concurrencia publi-

I
,

�i'.

, I í

J. MüRJEIRA GARCEZ
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Publicada na Diredoria Geral da Prefeitura Munici�

paI de Ourityba,Oapital do Estado do Paraná, em 3 de

Novembro de 1926.

Publicada na Direetoria Geral da Prefeitura Munid.

paI de OuriLy,ba, Oapital do Estado do Paraná, em 4 de

Novembro de 1926.

Adriano Gustavo Goulin

Director Geral

�

I Aqriano Gustavo Goulin

Direetor Geral

LEI N.o 680
LEI N.O 681

o Prefeito Municipal de Gurityba, Oapital do Estado

do Paraná, faz saber que a Oamara Munieipal decretou

e eusanceiono a seguinte Lei:

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

traetar com quem mais vantagens o'f'fere'cer, a inst'al1a

ção de uma uzina hydro-,electrica com capacidade suftfi

cienta para forne'cer energia áJs industrias do Municipio.

krt. 2.° - Mediante as devida's garantias, poderá

ser eoncedido aos 'contractantes um auxilio, conforme a

Prefeitura julgar mais eonveniente, com a condição ex

pressa de serem retribuidas ao Municipio as quantias

que assim forema'pplicadas.

Art. 3.° -- Para a execução da presente Lei poderá

a Prefeitura entrar em accordo com o Governo do Esta

do, o 'abrir os nece'ssarios creditos.

Art. 4.° - Havendo necessidade de emittir titulos

para 'effectivar o auxilio referido no art. 2.°, a respecti

vaemissão será feita nos 'termos da Lei 627 de 1.0 de

Maio de 1924, -convenientemente applicada ao .caso.

Art.. 5.° - As industrias que 'se ,estabe.1eeerem no

Municipio, acdonadas por 'energia fornecida pela uzina

hydro-electrica a que se refere a presente Lei, terão

isenção dos impostos munici'paes dur.ante 2 annos da

data da respectiva instal1ação.

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

Palacio da Prefeitura Municipal de Ourityba, Oapital

do Estado do Paraná, em 4 de NoveIll'bro de 1926.

J. MORJEilRA GAR'OEZ

7

o Pref.eito Municipal de Gurityba, Oapital do Es,tado

do Paraná, faz saber que a Oamara Municipal decretou

e eu sall'cciono a s'eguinte Lei:

Art. unico - Fica ereado o Jogar de mai!s um Fiseal

Geral do Quadro Urbano, com os vencimentos annuaes

de 6 :000$000 (seis contos de réis) e com as demais van

lagens das Leis em vigor; revogadas as diis!posiçõesem

contrario.

Palacio da Prefeib,B"a Munioi;pal de OuritYJba, Oapital

do Estado do Paraná, em 5 de Novembro de 1926.

J. MOR!E'IRA GAROEZ

Publicada na Diredoria G8'ral da Prefeitura Munici

pal àe CuriLyba. Capital do Estado do Paraná, em 5 de
Novembro dr. 1926.

Adriano Gustavo Goulin

Director Geral

':f

1 I r

LEI N.o 682

UI.
o Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado

do Paraná, faz saber que a Oamara Municipal decretou
e eu sanociono a seguinte Lei:

-l

I . I
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Art. unico - Fica o' Poder Executivo autorizado a

fundar uma bibliotheca municipal, abrindo para isso .0,:;
necessarios creditos; rev.ogadas as dispos'ições em con

trario.

Palacio da Prefeitura Municipal de Ourityba, Capital

do Estado do Paooná, em 5 de Novembro de 1926.

J. MiOR!ELRA GMtOEZ

Puhli.cada na Diroot'Oria G;eralda Preféitura Munici
pal de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 5 de

Novembro de 1926.

Adriano Gustavo C;oulin

Director Geral

vEr N: 683

o Prefeito Municipal de Ourityba, Capital do Estado
do Paraná, faz saber que a Camara Municipal decr.etou

eeu 'sancciono a seguinte Lei:

Art. unioo - E' fiXla:da em 15$000 (quinze mil réis)
por metro linear a taxa de calçamento appliüada ás ruas
asphaltadas; revoga:das. as disposições em ,contrario.

Palacio da PrefBitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do l?araná, em 6 de Novembrü de 1926.

J. MlORJELRA GA'RJOEZ

Publicada na DirelCtoria Geral da Prefeitura Munici
pal de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 6 de

Novembro de 1926.

Adrúmo Gustavo Goulin

Dicecior. Geral

I

Ili
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LEI N.o 684

I

O'PREF'EI1'O l\WNLCIPAL DE CURITIBA, CAP,ITAL 'DO
,

",Ei;l1ii}PO DO PARANÁ, faz s;UJl;ter Iq,ue a Crumara: . Municipal .de

cretou c eu lsancclbho a :se'guínté, 'r.ei:

CAPITULO I

,\ ,

Receita

Art., 1.0 -- A receitado Muni,pig.i9 çlr Durj�yba, para o

f'xerc"�:;o d'e 1927, é orçada em 2.ü28,5OÓ$üOO ,e �ení fo,rmada

'00m b produdo dOIS impostos, taxials e butrlNl ,contr,juli'ições arre

''Cadadàs no referido exerdicib; sob, às seguintes rubrioaiS:

'.
I'

RECÊITA ORDINARIA

tI;"

1.0 - Imposto ale. Licença no Qua:pco UJ;bauQ

2.° - Imp'olsto de :Yicença n,o Roc,io ,

3.° '- LaudemiOLs c lelmolumentos ' ..

í:H - ImposLosupp'j'em-e.utar sobre casas de
bebidas .

� 5.� - Rend:al dos Mercados , ' I ••••••••••

� D.o � Henda do Matadouro (matança e preparo)

� 7:° - Jl.enda para aUXli\l'üá Sant.a Casa de

Misericordi!a , .

� 8: - Gado para Consumo .

� 9: - Af'e.rição d,,, pe�'Üs c mrrJidllJS ',' . ','

� 10.0 -, Henda do Cemiter,i,o .

� j 1.0 - Fóros do Quadro Urbano ..

� 12.0 - Fóros do Hociü ',' .

� 13." - Frentes não edifi'cadà,g, c.asas sem 'pIra-

,iibanda, etc. . .

1

t' I ..

640 :000$000

50:0.00$000

60 :OOO$O()O

30:000$000

9:000$000

33:000$000

30:OüO$OOO

130 :000$000

20 ;Ol),(MioOO

25:000$000

12:000$00O

�2 :OOO$OP(l

25:000$000
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� 14 .• - Taxa sohre calçamento .

fi 15 .• - Gui�s sem P!3,sse-io .

� 16 .• - Matricula e marcação de vehi'culos

� li.• - Emolumentos não incluidos no � 3.•......

� UI.• - Cobrança da DÍ\,:da �<\.0liva, .

� '19•• - Matricula de coqductores de vehiculü:s

e caroogadoreis .

� 20.• - Matricula de 'cãll�s .

� .21.. - Matricula de 'vaceas : .

� 22." -- Ap,provação de 'p.lantas '8 licenças forneC'i-

das pela Dire�tor.ia de Obras' e VI:'ação

� 2'3 .• - Plantas, croqulis e emolumentOSC:ú'brados

pel� mesma Directoria .

� ,24.• - Venda de terrenos .

� 25 .• - Munas sobre impostos .

S 26.• - Multas p,or o,utnas infracções .

S 27 .• '- Imposlo de Viação .

S 28." - Taxa de Limpeza PaI'ltioul'ar .

S 29." - Renda ImpreVIsta .

S 3D.o - Licenç;a.s a vendedores ambulantes .

S 31." - Imposto de Publicidade .

S 32." -. Renda do Depos::t;o, de Inflammiayei,s .

� 33." -- Placas 'Para numeração ..

� 34." - Foiscaldzação ode Bondes .

S 35." - Juros de depositos em Bancos .

RECEITA EXTRAORDINARIA

-19-

125 :OOO$ÜO')

2,5 :OOO$OOi)

160:000$000

25 :OO{)$OOfJ

120:000$000

Despesa

;11 "

Art. 2.° - A deF\pesa do Municipio ,.çlc Cur,ityba, para. O

cxerccio de 1927, é fiixada em 2.Üi2S:'500$OOO com os serviços 9

cargo idJa, Camara Municipal {) Pref.eitura, de acwI1do com os S S

&eguintes:

15:000$000

l:000$ÜOO

4:000$000

>.I�
CAMkRA MUNIOIPA'L

S 1 ° - Se,:retaria

15':000$000

1." Secretar,j;o . . . ., 6:000$000

10 % de aceordo Com a

Lei n." 32�i de 31-7-12 600$000 6:000$000

15:000$000

10:000$000

15:000$000

10:000$000

3:000$000

85:000$000

6:(){){)$OOO

35 :OO(}$OOO

20:000$000

65:0{)Ü$000

22:000$000

5:000$000

1:500$000

1 2." Secrcfàfio . . .. i:8CO$Ono

'10 % de a'ccordb com a

Lei n." 3.22 de 31-7-12 480$O{)O 5:280$OO(}

Arc.hivlÍsla . 4:400$000

10 % de accordo com a

Le'l, n." 3':.':'- d' 31-7-12 441}$OOO.4 :840$000.

Porte'ro . . . . . .3:()OO$OOO

. !O % de ar,cordo com a

Lei n." 3::22 de 31-7-12 300$000 3:300$000

�i2.n'8nle 1 :800$000 21 :820$000

s ZO - Expediente

üome:sla. vfjrba . .
1 .858 :500$OOG

S 3° - Representações

Com est.a .v e r.h?, . "

� 4° -" Eventuaes

Com esta verba . .
Renda dos Seniçoos Tolep'honicos 170:000$000

f�

2.028:500$000

3:000$00J

6:000$000

4:200$000

35 :ÜJ20$000
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DESPESA ORDINARIA

PREFEITURA MUNWIPAL

� 5° - Prefeitura

Subsidio ao Prefeito

Representação .

� 6° -,- Gabinete do Prefeito

1 Secretario Kjo Pre.fe'ito

1 Offlicial de Gahinete .

1 Ohauff,em . . . . . .

1 Con!;inuo . . . . . .

1 Ajudante de Chauffem

18:000$000

6 :000$000 2.4 :000$000

6:000$000

4:800$000

3:000$000

2:400$OO(l

1:800$000 18:000$000

� 7° - Directoria Geral da Prefeitura

1 Director Geral . . . .

1 1.' Omeial . . . . . .

10 % de accordo com a

L8i n.O 322 de 31-7-12

t 2: Official

1 POl'te.iro .

1 S'ervente .

Gratificaçã,o ao Arc'hi

vista daCamara por

serviços .extraordlinan' os

4:800$000

14:400$000

480$0005 :280$000

3:600$000

3:000$000

1:800$000

1:800$000 29:880$000

.� 8° - Directoria de Contabilidade e Thesouro

1 Director Contador .

10 % de accordo com ,a

Lei n.O 322 de 31-7-12

8:400$000

840$000 9:240$000

Contador1(l1

J

1:1

1 Ajudantc . . . . . .

1 AuXÍ'i'ia,r . . ,. . . . .

10 % de accordo com a

Lei n.O 322 de 31-7-12

•
Thesouraria

1 Thesoureiro . . . . .

0,8 % sobre a rec,eita

ordinaria. exce.pto os � �

5:, 6:', 7.', 8.", :10.°, 24.",

32:, 33.°, 34.° ie, 35.° . . .

1 Ohe.fe de Secção . . . .

10 % de Recordo com a

Lei n.O 322 de 31-7-12

I

�)
,

-,

-21.-

\) :4(J()$(JW

4:200$000

,420$000 4 :62O$OQO

3:600$000'

I.

12:224$000 15:824$000

6:000$000

600$000 fi :600$000

,7If

3 LOs OfLc1iaes, a 4:800$, 14:400$000

10 % de aecordo com a

L-m n.O 322 de 31-7-12 1:440$000 15:8'10$000

1 Servente . . .
1 :800$00059 :32i4$OOü

S 9" - Directoria de Obras e Viação

1 Eng'enheiro Dir:e{,tor .' 12:000$000

10 % de aceordo com a

Le,i n.O 322 de 31-7,-12 1:200$000 13:200$000

1 Engenheil'o ajudante .

"

Secção de Obras e Viação

1 'Chefe de Secção . .

1 üO'nductor tec'hnico . .

1 Auxiliar (pr:emio á Fa-

culdade de Engenharia)

'.

9:600$000

8:400$000

6:000$00O

5:000$000



1 AUXJiliar teclhll'ico de

1." classe . . . .

1 AJUXl:l\iar teohnico de

2: ,classe . . . .

1 Fiscal de Obras . .

10 % de aooordo com a:

Lei n.O 322 de 31-7-ft2

1 Desenhi,sta de L" c.lasse

1 2.0 Official . . . . . .

10 % de a:CClOIl'dooom a

Le.i n.O 322 de 31-7-12

1 3." Offioial . . . . . .

1 Desenhista die, 2." ola'sse

1 ConlJinuo-Servente . .

Insectoria de Praças e Ja1:dills

1 Inspector . . . . . . .

2 Guardas portõ�.s para o

Passeio Publ,ico a .

.1:so.o$000 ..

Almoxarifado

1 Almoxarife

1 AuxiYar

1 Serv,ente

Officillas

1 Mechanico Chefe . . .

�22-

.11:200$000

420$000

3:600$000

300$000

"

4:800$000

4:200$000

li :620$000.

4:200$000

3:960$000

3:000$000

3:000$000

2:'160$000

4:200$000

3:600$000

3:000$000

2:WO$OOO

1 :800$000

3:6OQ$üOO

11lsectoria de LimpeZlal Publica e Particular

1 Inspeclor .'. . . . .

10 % deaoc:üirdo',oom a

Lei n.' 3:22 de 31-7-12

4:800$000

480$000 5:280$000

-JII�i
I.

L

11'
i' I �

I
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1 Auxiliar de 1." olasse .�:OOO$OOO

10 % .de acc.ordo com a

Lei n.• 322 de 31-7-12 480$000' 5:�$OOO

1 Auxiliar de L" oIassle 3:000$000

10 % de 'acCio'rdo com a

L�i n." 322 de 31-7-12 360$0003:960$000

.I
1 AuX'iliar de 2." olasse

Insectoyw de Velziclllos e Fiscalização de Bondes

3:000$OQj)

1 Inspeotor . . . . . .

10 % -de :acc:ordocom a

Lei n." 322 de 31-7-12

1 Ajudantc

1 Fiscal de Bondes .

-4:800$000

,400$000

S 10.° - Directoria doPatrimonio

Procuradoria Fiscal

1 Procurador Fi:sc:vI (Di

reotor) . . . . .

Porcentagem sobre muI

tas, de aocordo oom a

Lei n.o 601 d,e 1921 . .

1 Auxiliar ('prcmio a Fa

culdadc de Direito) . .

1 2." OffioiaI . . . . . .

Porcentagem sobre muL

tas me aOGordo oom a

L�i n.• 001 de 1921 .

"
'I

Secção do T01nba11lento

1 Oh'efe de Secção . .

10 % -de aCCiO'rdo com a

Lei n." 322 de 31-7-12

4:800$000

5:28O$ü00

:� :()()O$GOO

3 :600$000 115 :,400$i1(lu

--'-----

6:000$00O 10:800$000

3:6OO$.00Q

5:000$000

2 :000$000 5:600$000

6:000$000

600$000 6:600$000
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1 2.0 Offlicia� . . . .. 3:800$000

10 % de accordoc,om a

Le� n" 322' de 31-7-112-

sohre 5 mez,ese 3 ,dias' .. � -163$000

1 Dactylügrapho

1 ServenVe . . . . . . .

3:753$000

2:40ll$OOO

'1:800$000' 35 :953$000

S 11.° - Director'ia de Hygiene

'1 Direcuorr . . . . . . . 7�200$ÚOO

1 AuxiJ.iar (premio á Fa,.,

cuIdade de �ledici!la) . 5 :OOO�OOO

2 Veteriilarios a 4 :2(lO$OQQ .8 : !1OD$000

10 % a um deIIes de

;lccor.do Qom, ,ia, L�i

n.� 322 " • '. , , . 420$000

Locomoção 600$000 a

cada um . . . .' J :200$ooQ JO :020$000

Adju!lcío . , . . . .. 4 :200$000

10 %' de accordo c,om a

L.ei !l.0 3122 de 31-7-12 420$000 .�:6W$OOO

Desinf:edantes .e mate-

riaes .. , . 2:000$000 28 :840:$0(1'] ,

S 12.° - Inspectoria de Rendas e :fiscalização

1 Impector Geral .

1 2." Off::'cial , . . .

4 Guarrla,s�'iscaes de

'1," cla,ss'e a 3 :Ooo$üOO

10 % la dois delil'es de

accordo CüID a Lei

n,. 322 de 31-7-12 . ,

6:000$000

3:600$üOO

12:000$000

600$000 '1� :000$000

lI�

1
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I,

20 Guardas F1:lsc.ae.s de

2.' classe a 2:400$000 48:000$000'

10 % a 6 delIes d�

accordo com a Lei

n.O 3:22 de 31-7-12,

fendo a umí"obre 5

mezes e 28 di,as e a
,

outro ,sobre 5 mezes e

fi dias . . . . . , " l:1.56$0ü0 49 :156$000
li

I
I

I

�

I,
u

r

Locomoção para 10

Guardas montados,

600$000, a cada um . . 6 :000$000

GratifLc,ação ao exami-

nador de cbauffeuI's 1 :200$OÓO

Fiscali=ação do Quadro Urbano

2, Fiscaes Gr;raes a 6:000$

cada um . . . . . .' 12:000$00O

10 % de aceordo Dom a

L'ei' n." 322 de 31-7-12 1 :200$000 13:200$000

1 Ajudante ' . . . . . . 3 :800$OQQ

FiscaliZílição do Rocio

1 Fiscal Gorai . . . .

10 % de accordo Dom a

Lei n." 322 de 31-7-12

6:000$000

380$000 40:1.80$000

L Ajudante . 3:800$QOO

Fiscalização do .Gado N[.(( COl1sumo

f

1 Fiscal Geral . . . . ,

10 % de aBcõtd'o' ê-om a

Lei n." 322 de 31-7-12 600$000 6:000$000

6:000$000

1 Ajudante . 3:800$000
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10 % de accordo oom a

Lei n.Q 322 de 31-7-12

sobre 4 mezes e 15 dias 112$500 3;942$500

8 15.ó - Cemiterio Municipal

1 Adm,i.n:istrador . . .4:200$000

Pessoa;, jornaleiro . . 10 :000$000 f,4:200$000

Inflammaveís e Estatística

I ,I
i Enoarregado . . . . .. 3:800$000

10 % de accordo com a

Lei n.O 322 de 31-7-12 380$000 4:180$000

8 16.0 - Pessoal inactivo

1 Secretario . . . .

1, lj',iscal de Bondes . . .

3 Guardas . . . . . . .

1 Zelador de jardins le

praças .

i JTis.cal . . . . . . .

1 Afm"dor . . . . . .

1 PortJeiro da Clamara. ,

,6 :24Ó$OO()

3:6QO$OOO

3:536$285

1 Auxiliar . .. 2:400$000

Aferição de pesos e medidas

1 2.° Omcial aferidor . . 3:600$000

10 % de accordo com a

Lei n," 322 de 31-7-12 300$000 3:960$000 127 :038$600

I
8 13.0 - M�rç�dos f

1 Admini,strador . . . . . 4::200$000 I
10 % de accordo com a

L�i n.O 322 de 31-7-12 420$000 4:620$000

1 Servent.e . . ... 1 :800$000 6:120$000

S 14.0 - Matadouro

1 Admini,strátlor . . . . '4:800$000

10 % de accordo com a

b�i n," 3.22 de 31-7-12 480$000 5:1280$000

Pessoal jornaileiro . . . �:OOO$OOO

Gombustivel e. lubrlifi-

cantes !5:000$000 38:280$000

1 :800$000

'1:(1)2$300

1:398$400

'1: 1:59$200 .19 :426$185

,8 17,0 =- Porcentagem sobre multas

50 % das que forem

applioa'das por infrac-

ção do Cmli:go de 1'0s-

hita . 9:000$000

S 1.8.0 - Expediente Geral.

Oom Cista verba . . . . 16:000$000

8 19.0 - Publicação de Actos Officiaes

Com esta vc.rba . . .
2f�:()I()()$OOO

S 20.0 - Restituição de Depositos

'Com 'est.a verba . . . 15:000$000

8 21.0 - J.4ros .e amortização da Divida Consolidada

anteriof a 1920

a) Juros, com 'e.sta

verba . . .

165 :000$00O

b) Amortização, com

esta veroa . 615 :000$000 130:'000$000

d
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S 22.° - Juros e amortização da Divida Consolidada pos

t�ri9r a �920 (Emissão feita pelos Decretos ns. 8 de

31 de Julho e 10 de 2 de Agosto de 1926)

Com esta verba . . .

S 23.° - RenlOção do Lixo e Limpeza da Cidade

Com esta veI'lba' . . . .

S 24.° - Obras Publicas

Com esta verba . . . .

's 25;° -'-' Conservação do Calçamento

Com esta verba . . . .

S 26.° - Conservação de Jardins e Praças

-Com ,esta verba . . . .

Ao Asylo S. Luiz ..

Ao AlheI'lgUIe Nocturno

Á Escola Nocturna da

Federação Espirita . .

150:000$00O

S 29.° - Eventuaes

,120 :000$000
Com esta verha . .

S 30.° - Exercicios Findos

52:2:35'8$315
Com 'esta verba '.'

S 31.° - Cadastro

Com€lsta verba . . . .

50:000$000

3:600$000

1:500$000

1 :500$000 57 :300$000

,40 :000$000

'415 :000$000

2:000$00O

Com esta verba . . . .

S 32.° - Porcentagem ás Commissões de Lançamento

20:000$00O

50:000$000

S 27.° - Melhoramentos de Estradas e Caminhos do Rocio.
Com estia vCI'ba . . . .

S 33.° - Porcentagens de accordo com a lei n.638

16:000$000
Oom esta verba . . . .

S 28.°, - Auxilios e Subvenções

Á Santa Casa de Mise

ricordlia . . . . . . .

Ás Faculdades de Di'

�e;ito, EngeIlJhar.ia e

l\f e'd i cÍlÍa . . . . . . .

Á Gotta de Leite . . .

Á Sociedade de "Soc

:00rros aos Necessita-

dos" .

Á C3lL�, Beneficente

"DI'. ,More,ira Garcez"

30:000$00O

7�500$OOO

6:000$00O

4:000$(0)

2:,400$000

30:000$000

S 34.° - Placas para numeração

Com e'sta verba . . . .

I,
DESPESA EXTRAORDINARM

Despesa com os Serúiços Telephonicos:

I�e'ss'oal . . . . . . .

Jlaterial . . . . . .

Juros e amortização .

153 :600$000

,25 :000$000

91 :.400$000.

I,

11:000$0'C0

�

1 .823:400$()(;{)

,110 :000$000

1 .993 :480$000
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RESUMO:

Com os serviços a cargo da Camara ..

Cmll os serviços a cargo da Prefeitura

35:02{}$OOO

1 .993 : 480$000

I�f'!"" �

2. Q28 :�OO$OOO

.f(:�' ;<L j,.. _..•

" ". r'l

OAiPITULO II

"' ...{;, " I'�

, �'" "4--

nisposições Permanentes!
"";:'" "F""''''';W

-�,ç'

Arl. 1.0 - O imposto de licença continua a recair sobre

Eodo"o negocio de 'Q:ualquie,r natureza, 'por atacado ou a varejo,

fabricas ou officinas, depositos, esc,ripl;Ü!I'Ii!Ü's,consultorios, ten

das,barracas, r�xII!ibiçõ:('3, diy,ersõ,C's,'e l1spt;c�acU:''o:s ,pubt'cos, O'S

{juae,s não poderão f'uncc.ionar ou ter goso sem :licença muni,c.i

paI, 'Pagüs os imp'Ü'stüs devidos de 'laccordo., -coma respectiva

taj;plla p ollmervadas a's demw's disposi'çõels legaes.

Art. 2.° - Continua em pleno v.i,gor,para o exercicio de

1927; a tabella de i mposto's que acomp'f).nhop. a Lei orçamentaria

para 1925, com as seguintes alterações:

II1

f1ar(ip,ira de ch.auffeur amador .

Idem; idem, profis.sional .

Inscripgão pam, ,exame de ch.auffeur .

AW?,stados de exames .

Licenças ou atte'stados pela Dir.ect.oria de HYlgljene,

eXC1rplo os attestados de v.a,ecina .

:Vlatricula de automove.is até 5 IOgla,res (ty.'Jo Ford)

Com mai's de5 logares .

Autom'o,veis de luxo com qualquer numero de loga1res

Caminhões e auto-omru'bus .

(O reiboque paga como caíninhão)

Idem, idem, com rodas mwssiça-s .

Pl:aeasd:e experiencia .

'111

11;
1I1

J

100$OQü

:50$000

20$000

5$000

5$000

100$000

150$000

1,00$000

200$000

600$000

300$000

\

I

1'-

�
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As fabricas que ttiverem o.f.ficinas annexas para uso exclu

sivo pagarão ap'enas 60 % sobre o impolSt'Ü a lançar sobre cada

off,icirm.

o imposto ,sobre terrenos não edif,'cados, na rua 1-5 de No

vembro. entr,e as ruas Gariba-lr:l!i e Ebano P'erle.ira, 'f:ica el'fJlVado

a 1()()$OOO pür metro de 'flrent-e.

'Casa de musica comV1enda de instrumentos:

La classe, licença annllal

2.a classe, licença annual

600$000

300$000

Arl. 3.° - Revogam-s1e as dl:lsposições em contrario.

CAPITULO III

Disposições Transitorias

Ar!. 1.0 _ O exerClClO financeiro de 192,7 começará em

L° dr JaIloiro e ul,?rminará em- 3-1 de Dez.embiro do mesmo ann'l,

com um mez addicional para 'a sua liquida,çãü ,8 lencerramento.

,\1't. 2.° - Fica o Prefeito autorizado a abrir, no correr de)

exercicio, os creddos suppl!ementares que se tornarem necessa

r, os á:s H'.rba'3 .consignadas nos B 11.°, 23.0, 24.°, 29 .• , 30.°, 32.°

e 33." do, ar!. 2.° do Oapitulo r.

Art. 3.° -- R:evag'am-se as dispOBiç'ões em contrarJio.

Palacio da Prefe,itura Municâipal de Curity;ba, Capital do

Estado do Paraná, em 8 de Nov:embro de 1926.

J. MOREIRA GAR'CEiZ

Publicada na Dir.ect.or'a Geral da P:relfeitura Municipal de

Um' lyba, Capita.l do 'E'stado do -Paraná, em 8 de Novembro de

1926. �

Adriano Gustavo Goulin

DirlC'ctor Geral

�
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R�sol uções de 1926

RESOLUÇÃO N. 5�
I

(11 '

�

O Prefeito Municipal de Ouril.yba, Oapital do Estado

do Paraná, faz saber que a Oamara Municipal, 'em sessão

de 12 de Maio do ',corrente anno, indicou o seguinte:

Fica o Dl'. Pl'efeito autorizado a resUtuir a D. The

reza Maria da Sil'Va,px-proprietaria do 'predio n° 16, ::í.

rua 15 de Novem)�ro, a importancia do imposto de plà.
tibanda e respectivas multas relativas ao referido. predio
a contar de Janeiro de 1923.

Pa.lacio da ,Pref.eitura MunicipalclQ, .GlJrit)rba, Oa

pital do Estado dO Paraná, em 15 de MaiQ. de 1926.

J. MOREIRA GARCEZ

Publicada na Directoria Geral da PrefPilura Muni

cipal de Ourityba, Oapital do Estado dd Paraná, em

15 de Maio de 1926.

Adriano Gustavo Goulin

Director Geval

RESOLUÇÃ'ON.O 55

�
1C

fi

O Prpfeito Municipal de Ourityba, Oapital do Estado

do Paraná, fa.71 saber ,que a .Gamara Munieí'pal, em sessão

de 14 de Miúo do corrente anno, indic.ou o seguinte:

Fica o Poder EX'ecutivo autorizado a isentar de im

postos e taxas municipaes o predio n.O 42 e respectivu

terreno, á rua Oommendador Araujo. emquanto nelle

funccionar a Maternidade do Paraná.
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Palacio ela Prefeitura Municipal de Curityba, Capi

tal elo Estaelo do Paraná, em 15 de Maio de 1926.

'- 'Resolução 'nào san�ccionada
J. MOR'ElRA GJ\:R.cE2

..
,

Publicada na Direct,ori� Geral da Prefeitura Munici..

paI de Curityba, Capital do Estado elo Paraná. em

15 de Maio de 1926.

A Camara Municipal de 'Curityba, decreta:

�

Adrrono Gusta'lIo Goulin

Dkeetor Geral

Art. unico - Fica revogada a Lei n.O 617, de T de

Maio de 1923, e demais disposições em 'contrãrio.

/' :1
• . VETO

RJESOLUÇÁO N. '56

o Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado

do Paraná, faz saber que a Camara Municipal, em' sessão

de 30 de Outubro do corrente anno, indicou o seguinte :

Fica o Poder ExecutÍ'vo autorizado a conceder ao

Snr. Carmello Rangel permissão para instaIlar nes ta Ca

pital, nos pontos mais convenientes, á juizo ela Prc'fE'itu

ra, apparelhos modernos para fornecimento de gazolina.

sujeitando-se ao pagamento annual de 500$000 por ap

parelho que installar, com a ,concessão do lo,cal, ao prazo

maximo de cinco annos:, e, s'em esta 'concessão, mediante

o pagamento de 50$000 por' apparelho, annualmenk p

mais os respectivos impostos.

Palaeio da Pref'eitura Municipal de Curityba, Capi

tal do Estado do Paraná, em 4 de. Novembro de 1926.

�

, .

As dis,posições estatuidàs na Lei 562 de Z7 ôe Julho
ele 1920, combinadas com a d.etermínaçãoexpressa na

Lei 617, de 7. de 1)1aio ele 11;)29, evidentemente tiveram

por ohj ectivo q. )ouvayei clefesa do .despan,so semanal, Q,i
reitoconsagradoa todos os que trabalham.

Trata-se, pois, d1.� uma medida de Previdencia So

cial, aliás reconhecida por todas as legislações dos pai.

zes civilizaelos e proclamada pelos povos cultos.

II A restricção imposta pela Lei 617. prohibindo o 'fa

brico de pão no periodode 6 horas de domingo a 5 horas

de se.g;unda-feira, vizoucohibir possiveis fraudes da par

te dos menos escrupulosos, que ante'8 re,correndoa ar..

tificios ponco recommendaveis obrigavam os seus em

pregados a trabalhar nos domingos.

Foi atlendendo aos justos, reclamos de operarias dI'

padarias, que em 1923 solicitei 'as 'providencias concre ..

tízadas na alIudida Lei 617.

J. MOREIFtA GARGEZ tl!�l
I

Publicada na D'irectoria: Geral ela Prefeitura Muni
cipal de Ourityba, Capital do ,mstado do Paraná, em

4 de Novembro de 1926.
!} Rervogar disposições tão Ibeneficas e que represen ..

iam uma legitima conquista ela laboriosa classe dos of

fidaps padeiros. em pról dos seus melhores interesses,

Adriano Gustavo Goulin

Director Geral

______.1
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I,
seria aLtentar contra a doutrina dominante sobre ,)

momentoso problema da legislação do trabalho, que vem

merecendo especial attenção de todas as AdmiIHstrações.

Na sociedade moderna, em que predominam os sen

timentos demoerat�cos" as aspiraçqes ,humanas são mol

dadas em ordem a ser attingida tão salutarl'inalidade;

e conjugar os interesses do patrão com os do operaria,

em harmonia ,com o bem da collectividade, é dever inil

ludivel do Poder Publico.

II

. r'
t, .ri ,0
f

Dec.retos de 1926

DECRETO N.• 1

Zelando pela integridade desse principio, que sém

pre tenho cultuado com o maior devotamento, e atten

dendo ao justo appello que me fô'ra formulado pelo;:;

operarias panificadores, nego sancção ao presente plano

,de Lei, o qual, para ps fins"do art. 4° da Lei Estadoal n.

589, de 1905, f<;i,Qo devolver á Camara Legislativa.

Palacio da Pref'eitura Municipal de Curityba, Capi
tal do Estado do Paraná, em 15 de Maio de 1926.

II

b Prefeito �'FI,ll1icipal de Cl).rityba1 Capitaí do Estado
do Paraná, attendendo o requerido pela Senhorita Mar

garWa Silva, Direetol'ad,o Cqp;;erY:é\lorip de MllsiG?- çles,�a

Capital, e uSfmdo da autorização contida na Lei �1"658

de 4 de Novembro do anno proximo findo, resolve abril"

um credito extraordinario no valor de um conto e

duzentos' mil reis (1:20Ó$ÓÜÓ) var'a attender ao paga.
menta a que se refere a mesma lei.

Pa,.lfl,cio<;la Pref:eitura Municipal de Gurityba, Cú

Capitar, e usando da autorização contida na Lei n.O 658

..",:
J. MOREIRA GARCEZ

J. MOREIRA GARCEZ ..

�

DECHETü N" 2

,

o Prefeito Municipal ire ICurityba, GapFtal do Estado
do Paraná, uSqndo dIa autorizaçãq contida na Resol:ução

n. 52 de 3 d'e Nov1ernllrÇl do anno proximo findo" re�olvc

abrir \Im cr�dito extraordinariQ no valor d,e seiseentos

mil reis (600$000), 'para attender ao pa,gampnto a p,

Margarida Borges Lantmann, durante ,o 'exercició -vigen

te, do auxilio aque se refere a mesma Resolução.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Clipifal

do Estado do Paraná, em 12 de Março de 1926.

(Ir
• I

I

J. MOREIRA GARCEZ
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DEGRE,TÕ N. 5
DEORETO N.o 3

Palacio da Prefeífura MunIcipal de Curit'yba, Ca1+
tal âo Estado dó Par'anã, em 31 de Março de 1926.

J'. MORiETRA G-A:FIJGEZ

o Prefeito Municipal de CuritY'ba;; Capital do Es,.tado
do Paraná, tendo em vista 'a insufficiencia da verba
cOll3ignada no S 33.0 do art. �.o da Lei orçamentari,a para

o exercicio vigelite e usando da autorização contid,a no

art. 2° das Disposições rl'ransitorias da ml,es�a Lei, Te

solve abrir um c�edito supplementar de setecentos e

selenta e oito mil novecentos .'e vinte e nove veis

(778$929), á refeJ;'ida v��ba,para attenJder �o ,pagame:rito
dç p'orCl-)l�tageI,ls �stabelecidas pela Lei n. 638 de 29

de Uutl,lbro de 1924.

Palacio ela Pre:feitura :\'I;unicipal de Clirityba, Carpi

la� elo Eslado do Paraná, em 13 de Abr:il çie 1�26.

J. MOFIJEliRA GAltCEZ

o Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado

do Paraná, tendoén'l • vistã a insU:fficiencia da verba

,consignada no S 32: do art. 2: ela Lei orçamentaria

vigente, e usando da ,autorização contida no ar1. 2° das

Disposições Transitorias da mesma Lei, resolve abrir

u!U credito supplementar de quatro oontos qUÍlf}lEm�Ob ('

cincoenta e sete mil cento e dezesete réis (4 :557$1'17) 1

para attender ao pagamento de porcentagens devielas ás

co.mmissÓ'e1s de lalllçanfentos, reifcren�es ao'e'x1erci

cio de 1925

DECRErpO N: 4 DEC�Err,:O N: ,6

o Prefeito Municipar,àe Cürityba, Capital do Estado

do Pa�aná, usando da autorização contida no art. 2° da

Lei n. 660 de 6 de Novem'br.o. de 1925, resolve abrir um

credito extraordinario no valor dê cincoenta e um

contos novecentos e trinta e cinGo mil e .duzentos. 'e ses-.

'senta ,e sete réis ('51 :935$2(7), Ilara a liquidação de con
ta:s das despesas attinentes ás medida�, de cmerge{lqi'a.

postas em pratica 'por esta Prefeitura, durante o periodo

de 6 de Agosto do ,annq 'próximo fiüdo at� 10 do c.o.rr:ente

mez, em ordem a estabilfzar o preço da c�rl�e verd� e
assim bem acautelar os interesses da população destã

Capital.

i1r

Q Prefeito Municip,al de Curityba, Ga:pHal do Estado

do Llal'aná, tendo em vista a insufficencia das vel'bas

consignadas nos, �s 8.° e 10: ,do art. 2.0 da Lei n: 646 de

8 el� Novemhro de 1924 e usando da autorização 'Contida

na Lei n. 666 de lQ do corrente, r:esolve 'a:brir um c,redito

extraorr,linar'io no val.or de,quatro 'co�tos trezentos< e

oitenta e trez mil cento e oitenta 1'eis, (4 :383$180)., para

altender ao pagamento das porcentagens devidas á

Thesouraria e Procurado�ia Fiscal, ref�ren'tes :aoexer

cicio de 1925.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curity,ba, Capi

tal do Estado do Paraná, em 31 de Março de 1926.

Pa�acio da, Pref1eftura llfunicipal 'ele Curityba, Cllipi

lal do Estado do Paraná, em 19 de Maio de 1926.

II '

J. MOREmA GAR'CEZ

J. MOREIRA GARCEZ

:�i
I

�Ii
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DÉORETO' N.O 1

O PrefeHtJ Municipal' de Ourityba, Oapital do Esta,do
do 'ParaIlá" usáiidó daaU�orizàção -contida na IJci n. 574
de 19 deJ cúrréTrté{ re"solv,e abrir Um crédito extráór'dina

rio nó valor de nove contos oitocentos e quarenta e, oito
milseíst5er1tbS fi setenta é (luatro reis (9 :848$57q.), a fim

de attender' ao pa'S-Brnênfo a 'que tem direito o Snr. Dl',
Ad,rHmó' Gustavo :Goulin, Director Geral, referente :1

poreentagtjr1s <Jeque tl'átli 11 Léi n. 5�2 B de 1919, sobre
a arrecadação da Divida >Activa do Municipio, durante o

periodo de 27 de Agosto de 1920 a 31 de Janeirú do

corrente anno.

Paradó da Prefeitura Mu'liicij'lálclê Cúrilyba, Capi
tal do ES,lado do Paraná, em 27 de Maio de 1926.

J. MüRELRA GARGEZ

nEORETO 'N." 8'

Ô 'P/refE)lto Muiücipa.l ,de Olir:it�nba,. Capital do Estado
dó Parilná, usando da 'autorização contida nas Leis nrs.

640 de 3 de NOVembro de 1924 e 656 ,de 4 de Maio d'e

192Q, e êoirsideral�db que durante o período dE) 26' de Fe
vereiro de 1920' até 'o dia 30' de Setembro de 1924 :foram

amortizados' 1.10>7 :'568$941, nrovenientes de 'compromis
sos assunlídos por administraOões anterior'es, decreta:

Airt.1.°' --'- Para atlende'r ás desl'lesa's com o alar.ga

mento e pavimentação da rua 15 de Novembro e outras

de. urbani,zação, fiçam .emittldas quinhentas (500) apo

licM -de iV'a'lor nomipal de um conto d,e reis (1 :000:$(00)

cada uma, n'u'nH)Í'á,âas de um (1) a quinhentos (500),

ao typo de noventa (90), e juros ide oHo por cento (8%)

ao anno, pagos ,semestralmente nos mezes de Fevereiro

c Agosto:

. � .

�
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Art. 2.° - Esses, titulos serão aS1signados pelo Pre

feito e pelo Thesouí'eiro do Municipio, e terão, ,como

garantia- especial 'para ,o seu r,esga:te, o producto dos

impostos que recaem sobre vehiculos, 'publicidade, in

l'lamrnaveisl fóros, emolum�ntos, taxas de calçamentos

executados posteriormente a 1919, inclusive a que fOl'

estabelecida para a nova pavimeút'ação da rua 15 de No

vembro, e be� as:sirii a venda de terrenbs.

Aet. 3: - A apoli,ces assim ,emittidas serão nomi

nativai1, pOJ;'em J�Qderão ser transferidq.s por slrll]Jles

endosso, observadas as disposições legaes 'em vigor: .

A,rt, *io - O resgate dessasapoliceSSEJrá !feito por

meio de sorteios realizados nos dias 30 de Junho e 311 ,de

Dezembro de cada anno, na proporção de dêz por cento

(10%) ,sobre, o total emittido, em ordem a ficar amorti

zada a emi'ssâo no prazo máximo de dez ( 10i} ,�J�mp:stl'es"é

a contar do primeiro sorteio que 'se realizará a 30 de

Junho de. 1927.
,

",
II

11
Art. 5: - A Prefeitura se reserva o direito de ante.

cipar o resgate das apoliiCes em -circulação, urna vez qUl�

isso convenha aos interesses do Municipio.

Art. 6.° - No caso de, destruição -ou extravio, de

qU,alquer apoli,ce, a Prefeitu,ra. e�pl?c,lirá, em favor do le.

gitimo possuidor um cel'tifieadosubstitutivo que terá

ig,ual valo,r ao mesmo titulo, fi,cando cancellado o r£:\s,

pedivo or�gina1.

� 1: - A expe;dição desse cer:tificaclo sE\rá obtida

media:çtt� requ,erimento da parte �riteressada d�rigido

ao Prefieito, declarando o numero e data do titulo, o nome

a favor de quem foi o mesTnoemittido e endossos,

quando ,;houver ..

� 2: - MedÍante ess'e requerimento, a Prefeitura
fará publicar editae1s sobre o caso, durante o prazo

de' 90 dias, correndo as respeetivas despe(3as pprconta

dos interessados.

I,

I

"

I:

I
II
:lt
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S 3: - Findo o prazo desse edital, sem que appa

reça qualquer contestação, a Prefeitura e;xpedira o
certificado substitutivo que produúrá os 'mesmos effei ..

Los do Litulo original.

S 4: -.Oaso exis,tam duvidas sobre a l:egitirpi
dade do possuidor do titulo, a Prelfieitura mandara pu
blicar novos editaes, p.elo prazo de, maif\ :trez mezes,

após o qual resolverá o que for de direito.

Art. 7.° - As apolices da presente emissão, destinam
se exce1usivamente ao pagamento das despesas a qu1e se
refere o art. 1.0 deste Decreto, podendo as:sim sercaucio
nadas c.omo garantia especial de operações Bancarias,
que para isso forem julgadas ,convenientEis ,aos interesses

do Municipio.

Palacio da Prefeitura Municipal de Gurityba, Oapi
tal do Estado do Paraná, em 16 de Julho de 1926.

J. MOREIRA ,GARJGEZ

l'

�I
In

DECRETO N.O 9

o Prefeito Municipal de Ouri{yba, Oapital (io Estado
do Paráná, considerafido que o prolongam'eúto da rua
Desembargador Ermelino de ,Leão, até a avenida Luiz
Xavi,er, é uma providencia ,que de 11a muitoes,tá sendo
exigida para a melhor commodidade dos municipes;

üonsiderando que tal melhorarüento não só facilitará
o transito, como bénefiCiará sensivelmente a ,esthetica

urbana;

consiçlerando que os predios attingidoS" pelás obras
que se fazem necessarias, não têm actualmente valor

avultado;

considerando que, por isso mesmo, o retalldamento
da execução do respectivo projecto acarretará, de Ifutu-,

1
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\,

ro, maiores onus para o Municipio, cujo desenvolvimen

to em cada dia maisseaccentua, valorizando, Cànse-

quentemente, a -propriedade; ,

considerando que a Disposição Legislativa, expres

sa na Lei n. 672 de 18 de 'Maio do corrente amio tem

como principal objedivo apressar a realização desse me

lhoramento, em ordem a ser executado ,conj'llllctari1ente

com as obras de remodelação da rua 15 de Novembro j,í

em andamento,

!(,
J'

DECRE'DA:

1

II

r

Art. 1.0 - Fica deelarada de utilidllJde publica, para

o fim de ser desapropriada, a faixa necessaria para o

prolongamento da rua Desembargador Ermelino de Leão,

até a Avenida Luiz Xavier, de accordo com o projecto

approvado por esta Prefeitura.

Art. 2.° - Para attender ás despesas que ,se fazElill

nec.essarias para a ,'ex�Pllção dqs melhoramento� a que

se refE)re ,0 art. 1.0, fica aberto ,o credito 'extraor:dinario, de

cento e sessenta contos, de reis ,('160:00Q$OQOi).

Art. 3.° - Revogam-se as disposi9õ'es ,em contrario.

Palacio da. Prefeitura Municipal d� Ouri,tyba, Gapi

tal do Estado do Paraná, em 31 de Julho de 1926.

I

I!
J, MOREliRA GARCitZ

. I

ti

DE{]1t'lj:.TO N.o 10
.

O i?refeito Municipal, df3 Ourit�;'pa, Capital do Estado
do Paraná, tendo em cànsideração o resultado da con

currenc'ia aberta para a collocação dos titulos emittidos
nos termos das Leis' nrs. 640 de 3 de Novembro de 1924,

t
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e 656. de 4 de Maio de 1926 e considerando que é dl�
real interesse para o Municipio ampliar, desde já, a

emissão a que se refiere o Decreto n. 8 de 16 de Julho p.

findo, resolve elevar a mil e cem contos dê réis .

(L 100 :OOO$OOü) o tQtal da quantia fixada no art. 1.0 do
citado Decreto, devendo as apolio,8s ser numeradas de
um (1) a mil e cem (L�OO); re,vogadas, as dispo.siçõe�

em 'contrario.

Palacio da Prefeitura Municipal de CuritybaJ• Capi
tal do Estado do Paraná, em2 de Agosto' dê 1926.

J. MlÜRJEilRA GARCEZ

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capi

tal do Estado do Paraná, em 4 de Setembro de 1926.

"
I

I

� I".
..

J. MiÜRJEIRA GARGEZ

DECRETO N." 13

O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estado

do Paraná, considerando que é de real interesse para o

Municipio a acquisição das qued�s q'agua existentes no

rio Qapivary, nos Municipios de Campina. Granqe e

Bocayuva, por isso que o maior engrandecimentO desta

Capital está dependendo, principalmente, do factor ener

gia electro-motriz:;
DffiCRET0 N." 11

J. MORlE:IRA GAHCEZ

considerando que a Companhia "The South Brazi

lian Hailways" não dispõe de uzina electrica sufficiente

para a manutenção dos serviços de luz e bonds, conifor

me se acha evidenciado, e, consequentemente, não tem

cap'acidade para forn'ecer energia ás industrias;

�

considerando que cillcunstancias especiaes, de mo

mento, 'tornam realmente vantajososl os actuaes preços

das alludidasquedas d'agua, os quaes, de futuro, por

certo serão elevad6s, ':donde résuItará 'um maior onus

1)ara o Municipio que assim não deve deixar de aprovei

tar tão excepcional opportunidade,

O Prefeito Municipal de Durityb'a, Capital do Esíaq.o
do Paraná, tendo em vista a insufficiencia da verba oon ..

signada no S 29. do art. 2° da Lei orçamentaria vigente.,
e usaI!do da autorização contida 'no, art. 2? das Disposi-.
ções Transitorias da inesma Lei, resolve abrir um ,cre

dito súpplenHmtar tlequinze contos de reis (15 :000$000)'

á verba, Eventuaes,.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capi

tal do Estado do I?araná:, e'.Ill 3 de SetembrQ de 1926.

DEORETO N.o 12

DECRETA, ad-referendum do .Po'dBr Legislativo.

O Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Estadcl

do Paraná, tendo em visa a i,r,:qmfficiencia da verba con

signada no S 29. do art.2° da Leiorçamentaria vigente,
e usando da l;l:utorização contida, no art. :20 das Disposi
ções Transitorias da mesma Lei, resolve abrir um cre

dito supplementar de ,cento e cincoenta contos de reis ...

(150:000$000') á verba Obras Publicas.

".

Art. 1 ° - Ficam incbrpora:dos ao patrimonio do

Municipio, mediante escriptura publica de compra '"

venda, lavrada com os respectivos proprietarios, as que

das d'aguaexistentes no rio Capiv:ary, em terrenos per.

tencentes a Exma. Snra. D. Luiza Búrgel Ferencz e seus

filhos menores, e aos Snrs. D'r. Marins Alves de OamargD

e sua mulher, DI'. João Ribeiro de Macedo Filho e sua

mulher e Hilario Cordeiro e sua mulher.

11.
:1

I
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A�t. W -- As quedas d'agua assim adquiridas l'

incorporadas I;lq patrinionio Municipa,l, serão utilizadas,
exclusivamente, para o aproveitamento 'cle sua energia

hydrO-\31ectriça. ..

IV) _ O estacionamento dos vehiculos referidos na
alinéa IIl, só serápermitUdo na :faixa central da rua,
em duas filas, excepto nas quadras comprehendidas 'en
tre a alameda Dl'. Muricy e a rua 1° de Março, onde só
poderá exi'stir uma fila i

V) - Os vehiculos, quando estadonarem, guarda..
rão o afastamento de um metro, pelo menos, um do outro
e a distancia minima de cincom'etros dos cruzamentos
das ruas transversaes, medida a partir do alinhamento
predial mais vroximo;-

VI) - No caso de uma só fila, o vehiculo deverá
estacionar conservando a direcção da sua marcha no
momento de parar;

VII) - No caso de duas filais, o vehiculo deverá
estacionar deixando sempre a sua direita livro ao

transito�;

VUI) - Nos dQmingos, feriados.'e outros designados
pela Prefeitura, não será permittido o transito Ill'm (,
estacionamento de 'Vehiculos entre ás 16 e 21 hóras, salvo
en). casos eSI?eciaese mediante licença.

Art. 2° - Os infractores destas instrucções incorre
rão nas penalidades comminadas no 'Oodigo ele. postura;;;.

Art. 30 _ Ficam revogadas as disposições em con-

trario.

Palacio da Prefeitura Municipal de Ourityba, Capi
tal do Estado do Paraná, em 15 de Dezembro de 1926.

Art. 3° - Para attendcr ás despe'sas decorrrntes da

acquisição das quedas d'agua a :que ,se refere' o prescnb

Decreto, fieaaberto um creQÍto extraordinario do valor

de quinhent.os contos de reIs (5001:000$000).

. Art. 4° - Revogam-se as disposições emcdntrario.

Palacio da Pre'ÍPitura Municipal ele' Curitybq" Capi
Lal do Estado do Paraná. pm 9 ,de Drzpmbro ele 1926

�
'.

J. l\IOREIRA (}A'RCE,Z

DECRETO N.o 14

O Prefpito Muni'cipal de Curityha. Oapital do Estado

do P,araná: no intuito de melhor assegurar a commoeli

daele do publico P a defesa (lo pavimênto da. rua 15 de

Novembro, decreta:

�rt. 10 - O traJllsito de ve1hiculos 'prla rua 15 cfr. No

vpmbro deverá observar, além das prescripções reg-ula

mentaresem vigor, mais as seguintes instrucçõ'es':
� :>1'(" '-- '.- '"'"""

Ji)- Os vehiculos tirad'os por mais de (lois animaes

só poderão transitar pelos cruzamentos,saJvo casos es.

peciaes e' m Adiante' previa licença:

lI) -. Ent.re ás 12 e 21 horas não será nermittklo o

transito de' vehiculos de earga ao longo da rua;

nI) ,- O" ve l,liculos .para transporte de pessoas não

';oclrrão C'slaf'ionar j,un,to an, ,pa,sseio mai,s do tempo ne

cr�sario para embarque e desembarq.u.� de passageirÇ)'s;

J. MORJ'EI'R'A GARCEZ

f

DECRETO N.o 15

? O Pre'fAito Municipal de Ouritybà, Oapital do Estado
elo Paraná, tendo em vista a insuffidencia da verba con
signada nQ � 29,Q do art. 2: da Lei orçamentaria vigente.
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e usando da autorização contida no art. 20 das Disposi
ções Transitorias da mesma Lei, resolve abrir um (:re
dito supplementar de dez contos de reis (10:000$000.) á
verba Eventuaes.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capi
tal do Estado do Paraná, em '16 de Hezembro de 1926.

..
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"

Junho -- Impo'sto de viaçãoldoro's ,do Quadro Uvba.

Me&�. ;

Julho e Agosto - 2�. pres,t'ação de taJea de cal.

çamento.

Se�e.mbro - 2a. prestétção. da t.axa de liw;peza par.
tícular. - 2a. prestação do imposto sobre frent�s não

edificadas., - 2a. prl'lstação do 'imnqsto de licepça do
Quadro Urbano e :{:tocio ..

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

Palacio da Prefeitura Municipa,l de Curityba, r Capi
tal: do Estado do Paraná, em 31 de Dezembro de 1926.

J. MOREIRA (}AHGEZ

DECRErpo N,o 16

o Prefeito Municipal de Curityba, Capital elo Estado
do Paraná, usando elas attribuições de seu cargo,

DECRETA:

Art. 1° - A cobrança dos impostos e taxas con
signados nos �� 1.°, 2.0, 4.°, 9.°, 11.0 a 16.", -19." a. 21.",
27.",28" e 31.0 do art. 1." da Lei orçamrntaria n.. 684 de
8 de Novembro do cor:rente anno e para o exercieio di'
1927 será effrectuada nos seguintes meus.:

Janeiro - Matricula e marcação de vrhiculos.
Matricula de ohauffeurs, cocheiros E' .carregadores.
Matricula de cães e dE.' vaccas.

J. MOREIRA GARüEZ

DECRETO N.o H I. ',,'

,

Fevereiro - la. prestação da taxa de calçamento. _.
Prestação unica do imposb sobre guias sem passeio e
casas sem platibandas.

'0 Pre,feito Municipal de Curitvba, Capital do Estado

do Parqná, tendo em vista a insufficiencia da; v.erba con

signada no S 24.0 do art.. 2.0 da Lei orçamentariav�gente,

e. usando da autorizaçãoooDUda no art. 2° das Disposi

ções Transitarias da mesma lei, resolve abrir um credito

supplementar de .cento e cincoentaeontos de� réis .....

(150 :000$0(0) á 'vevba, Obras Publicàs.

Palac.io d&, Prrfe).turf!, Municipal de Curityba, Crupj

tal do Estado do Paraná., em 31 de Dez,embro de W26.

Mal'ço - la. prestação sobre ° imposto sobre fren
trs não edificadas, frentes não r,evE'stidas, casas em
ruina e obras não concluidas. - la. prestação da taxa clr
limpeza partiClllrar.

�Iarço e Abril - la. prestação elo iml)osto dE' licen
çado Quadro Urbano 8 Rocio. - Prestação unica do
imposto de publicidade e aferição ele pesos e medidas.

J. MOThEmA GAR:OEZ
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DEORETO N:18

'� .

O Prr.,feito Mun�cipal de CUI'itrba) Oapital dã Estado

do Paraná, tendo emvi'sta 'que a verba ,consigpada no

� 13." do art. 2.° da Lei orçamentaria 'para o exercicio de

1926 é insufficiente ,pana attender ás ç.lespesas com o pes- \

soaI ,empregado na matança e preparo do gado para

consumo e considerando que não seria razoavel retardar

o respectivo pagamento, resolve, ,ad";J.:�ferendum, do Po-

der Legislativo, abrir um credito supp,lementar de ires

contos quatroçentos e 'onze m'il e oitocentos reis ( .....

3:411$800) á¥erba Matadouro.

PalapiQ '�a Prflfeit:ura Municipal de. Ourityba, Oapi

tal do Estado do Paraqá, em 31 de Janeiro de 1927.-

J. MORlEURA GARCEZ

D�RETO N.19

"

o Pref,eito Municipal de Ouritrba, Oapital do Estado

do Paraná, ten,r,lp em vista que noexercicio de 1926,

hoje encerradoj ",,, arrecadação do imposto cl'eado pela
Lei n. 8 de 10 ci'e' Março de 1900 produzia a quantia
de trinta contos oitocentos e vinte e ano mil reis é ... ,.

30 :828$000), excedendo a'ssim em tres contos oitocéntos

e vinte '8 oito mil réis (3 :828$000) á respectiva previsão

arçamentaria e considerando que a, verba consignada
no � 27. do ar1. 2° da Lei de Meios é insufficiente para

aUender ao pagamento do auxilio a que tem direito a

Santa Oasa de Misericordia, resolve, ad-referéiidum do

Poder Legislativo, abrir um credito supplementar á re

ferida verba, no valor dê tres -contos oitocentos e vinte

e oito mil reis (3 :828$000).

Palacio da Prefeitura Municipal de Ourityba,Capi

tal..{�o )!Jstado"dq',l?araná, em 31 de Janeiro de 1927.

J, MORJEIRJA GA'IWEZ

1,1

,

\
Actos de 1926

AiGTO N. 1
'. .. .)

1
',;I

o Prefeito Municipa'l de Ourityba, Oapital do Estado
do P:araná, por. cQn:veniencia do sE)rviço, res'Olv8i tpermru..

tal' ()m seus cargos os 2.Os OfficiaE)s Snrs. Manoel Vaz

Lobo e Manoel Teixeira Machado, passando o.. ,prime.iI'o

para a Directoria de Obras e Viação e o segundo para a

Secção, do Oontencioso da Directoria do Patrimonio, per

cebendo os vencimentos inarcados em Lei.

Palacio da, :prefeitura Municipal deOurityba, Oapi

tal do Estado do Paraná, em 8 ele Janeiro de 1926.

'�

(f. MORlETRA GAHCEZ

t. "._','1,'

AiGTO N, 2.

O Prefeito Municipal de Gurityba, 'Oapihil do 'Est8ido
do Pllraná, e;x:onera, a pedido, o Snr. 'Dl'. J«;lsé, Augusto

Ribeiro, do cargo de Procurador Fiseal do Munic�p'io,
I

Palacio da Prefeitura Municipal de' rCu'rÍ'tyba, Oapi

tal do Estado do Paraná, em 14 de Janeiro de 1926.

J. MlOR'IDIRA GMt:CEZ

"

�

, '1
,;

.I

'"

AOTO N. 3

I 'j

O Prefeito Municipal de Ourityba, Oapital do Estado

do Paraná" exonera, a pedido, o ISnr., Renato Gonçalves

Filho para exercer o cargo de I?r.o.curador $iscal do

Munidpio.

f.
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Palacio da Prefeitura Municipal de CuritYJba, Capi
tal do Estado do Paraná, em 16 de Janeiro de 1926.

J. MORiElRA GAlRCEZ

Palacio da Prefe'itura Munic�pa1 dê ,curitrba, Cap;
Lal do Estado do Paraná, lem !J! de �évereiro de '1926'. '

J. M,ORlEIRA GMl;CEZ

h-J!

ÂiOTO N. 4
L •

o Prefeito Mühicipal d'e Cur£tyba, C'a;pital do :IDstado
do Paraná, exonera, a pedido, o Snr. R�natb Gonçalves

do 'cargo de Guarda Fiscal.

Palacio da Prefeitura Municipal de CuritY'ba, CapI

tal do Estado do Paraná, em 28 de Janeiro de 1926.

I l
i. j

Ar(�ij'O'IN. r"f

O Prefeito Municipal de Gudtyba, Capital do Estado

do LPar.llllá, nomeia o Sm�: Antonio Ãilldrade' Juniorrpara
exercer o cargo de Bervelfite ,da Dirootoria Geral, 'perce:.

bCllldo o.S. vencimentos marcados. em Lei.
I

. Palac,ió dq �ref.e,itl,lra, Municipal ,çle. CuriWha, G1l:pi,.,
tal dQ Estado do Pa,rana, em 8 cl\3 F.evex:eir;q d�� .19{26•.

.1. lWO�J.M GAR�QF;Z

J. MORJEIRA GARCEZ

"

ACTO N. 5

AiC1110 N. 8

o Pr�feito Municin!1t dr L ql,lf.i.tyb�, Cal!ital do Estado
do Parana, tendo Lem vtstaa mdl'caçao feIta pelo Exmo.

.snrrJD�. Direc�Qr '911. J;aculdad,e ,de !)ireito deste, Estado.

nos MrmosL do Decreto n. 1, de 10 de, Janeiro d� 1923, no.

meia o Bacharelem Scien!CÍas Juridicas e Sociaes E'rnani
Guatí'ia 'C'artaxo para exercer o cargo de Auxiliar dD
Procuvadoria Fiscal,.

Palacio da PrefeitUra Mtmiei1pal de Curlt)�ba, Capi.
tal do Estado do Para.ná, em 2 de Fevereiro de 1926.

J. MOREIRA GARCEZ

I

ti
r

111

O Substitulo em exercicio do Prefeito Municipal de
Curityba, Capital do Estado do P,araná, concede na forma
do H.egulamen to em vigor, ao üuarda Fiscal Oswaldo
Muniz, 30 dias de licença para tratanten:to de saude, cop.

forme requereu.

Palacio da PrefeitlÍra Municilpal de Curitrba, Ga;p'i
tal elo Estado do Paraná, em 12 de Fevereiro de ,1926.

JOÃO A:N'1'OmO XArvIER

A!CTO N. 6 ACT:O N. 9
, " --..........� ).,..,.... l

"

,1'

O Prefeit9 M:.ul}içipal de Curityba, Capital do Estado
elo Paraná, reso'lve dispensar do cargo de telephonista

noclurno, por conveniencia do 'serviço, o Snr. Cezar

Muniz.

o 'Prefeito Municipal de GurHybá, Câpital do IDstado

do Paraná, 'exonera, a ped1do, o Snr. David da j:tosa do

cargo de Servente da Directoria Geral.

'liJ
f
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Palacio.da Prefeitura Municipal depurityba, Oapi
tal do Esta'do do l?ar,aI;lá, em 12 de' Março de 1926.

J .MCYR:IDIRA GARJGEZ

AJOTO' No' .12

I,
.. l"

,
I.

i,.

:11.
I�
[

I:�

o Prefeito Municipa'l d'� Gurityba" Oapital dn Estado

l�O Paraná, tendo em ''Vista 'acommunicação feita p,elo

Exmo. Snr. ,Dr" Director .da F,aJcul,dade, dec .,Engenharia:

deste Estado, lexone1'a Q Snr. 'Engenheiro .Oi:vil A'1támira

no Nunes 'Pereira, e nos termos do Dem'eta ,no 1. de 'lO

de Janeiro de 1923, .nomeia o Snr.Engenheiro Airnaldo

lzidoro Beckert para exercer o cargoQ.e auxiliar technico

da Directoria de Obras e Viação.'

Palacio da Prefeitura Municipal de Ourityba, Oapital

c:o Estado do Paráná, em 14 de Abril de 1926.

J. MOiREiIRA GAROEZ

� lii.v
1 I t

AcaTO N. 10
til ti .,J I II

I � ••

II ... O.Pt'efeitoMunicipaJ d'e aurityba, Capital do Estado

do Paraná, tendo em vista a communicação feita Exmo..
Snr. 0,1'. !Director da Faculdade de Direito deste Estado.
exonera o Snr. Baoharel em Sciencias Juridicas e So�

ciaes, Ernani Quarita Carfaxo, 'e nos termos do S Unica
do 'art. 3° 'do' Decr�to ti. 1 de 10 de Janeiro de 1923, no
meia ó Snr. Ba:char.eI ,em Sciericias JuÍ'Ídicase Suciaes
Alariço Vieira (le, Alencar, para exercer o cargo de Au
xiliar da P,rocurado-ria Fiscal.

Palacio da Prefeitura Municipal de Ourityba, Oapi

tal do Estado do Paran4, �J;ll (201 de Março de 1926.

J. MiÜRELRA GARiClE,z

"

.

�\.OTO �.o 13

" r

J. MORJEJ1I't1A GA:RDEZ ..

O' Prefeito MuniCIpal de, Ourityba, Oapital do E;;tadú

elo Paraná, sinceramE\nte con.sternadopelo infausto pas.

'samento do Exmo. Snr. Almirante Al>exandrino Faria

de Ale,ncar c Qo.nsiderando os relevantes serviços que o

devotado patricio prestou ao Paiz resolve, como demons

Lração db profundo pezar eem homenagem ao eminenk

morto, cujas gloriosas tradições honram sobremodo a

Marinha Brasileira, suspender pO,r hoj e 00 .expediente

desta Prefeitura e mandar hastear a bandeira Nacional.
2m funeral, d)Jrante 3 diq.s, .no ed�ftetÇl do Paço Mup,iei�
paI.

Palacio da. p'refeitura �únicipa;lde Ourityblh, O{),pital
do Estado do Paraná, em 19 de Abril de 1926.

J. MORlIDJJRA G.AIi!OEZ

t, 1 h.i... til

I ,� I AOTO N. 11

.: I'

O Pre'feÍ'to Municipal de Ourityba, Gapital do Estado
do Paraná, 'exonera, ru pedido, do cargo de Servente da
Diredoria Geral, o Snr. Antonio Andrade Junior.

Palacio da Prefeitura Municipal de Ourityba, Oapital
do Estado do Paraná, em i?3.de Março de 1926.

I
c:1L,
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AJCfi:10 RP'/'1Ji. AQTO N,o ,17

,o PrefeJ.toMunicl]J.à.l de\ Gurit)'ba, Cà)'pital dó E,stadú

do, Baranâ, de�ignW' [O Srrr. Engenheiro Algronomo Ro

mamo' ,MarC�n8 iJ un'ior) t!�p ;0ffioial da Diredtbria .dé Obra.,

e "Viação,. para ;eKercer, em ,comnüssão; o 'cargo d'e ,se

cllétar,liodo Pr.Meitó; nós termos do 'art. 2: da Lei n.: 638

de' 29 d� Outubro, de: 1925.

'Palácio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capita�
do Esta;do do Paraná, em ';2;z de Jülho de 1926.

o Prefeito �lunicipal ,qe Curityba, ,Oapital do Estado

do Paraná, nomeia: o' Sll11. Flavio -Ribeiro' para, exerüel'

o cargo de Almoxarif�e, percebendo os vencimentos mar-'

ca;dos em Lei.

Patacip da Pr�fe'itura. M:unic�pal de Úuri£ybal Cap�taJ
do Estaéló 'do Pa:raltiã, 'em 16 de Agasto 'ire '1926.

J. MOREIRA .GAAOEZ

". "'"'I ,'t-t�"c.......w.1

J. MrORlETRA GARrCEZ

� I. I

ACTO N: 18

ACTO N.o 15

o Prefeito Municipal de Curityba, Capital do Eistado

do Paraná, resolv,e 'promove� a Guarda de 1.a classe o

actual Guarda de 2,a, Snr. Jo.ão Aguida, percebendo 03
vencimentos marcados em Lei.

'Palacio da prefeitura !Municipal de Curityba, Capital
do Esta.do 'qo P,arà,ná, em N de Julho de 1926.

J. MrbRiÊIRA GA'RCEZ'

I

'�I

o Prefeito. Municipal de .Qur,ityba, Capitrul do Estadfj)

do Paraná" resolve promov.er o 3,0 OUicial da Directo

ria de Obras, e Viação, Snr. Fionavante Gàrcez Manqueü

a 2." Official da Inspectoria de Rendas e Fiscalização,

percebendo os vencimentos marcados em Lei.

:1

Palac,ió çla Prefe'itura Municipal de C:urítyba, Capital
do Estado dia Paraná,em 28 de Setéilibro 'de 1926.

J. MORJElRiA GMWEZ

ACTO N: 1.6
1'1
�l

�

AOTO N: 19

OIPre'feíto Munidpal de Ourityba, Capital d'o mstad'J
do Paraná, nomeia o Snr. Felippe ZÍ'emer para exercer,

interinamente, o ,cargo de Guarda Fiscal de 2: rOlasse.

p'e�clibehdo p'g vehcin1�ntos marcados em ,Lei. .
I

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado :do Raran'á; em 11 de Agosto de 1926.

o Prefeitó Municipal de ,aurityba, GapiUil d(FEstád't�

do Paraná, resolVe 'exonerár, a i)edido, a Snr. AntôniD

Albertb 'Braric'o do c'arg'o 'd� kjudant'e da lnspectoria de

Vehiculos. .

Palada da Pl'ef�itw'a, l\Illnic�pal .de, GurHybaJ Capit!'l
do Estado do Paraná, em 13 de Outubro de 1926.

I.

J. MORlElRA GARCEZ J. MOREmí\.IGAROEZ

v,
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Aorra N.o :20

o Prefeito. Municipal de' Ollrityba, Oapital do EstadD

do Paraná, nomeia o Snl'. Pedro Roncaglio para exercet'

o cargo de Ajudante da Inspectoria de Velüculos, per

cebendo os vencimentos marcados em Lei.

Palacio da Prefeitura �unicipal d� Ouritypa, Oapital

elo EsCada do P�raná" em 3 de �ovembro. de 1926.

�. MORlF;I'RA GAJRGEZ

AOTO N: 21
��',....

o Prefeito Municipal de CuritY'ba, Oapital do Estado
do Paraná, resolve deixar 'sem eNeito 'o Acto n.O 20 de

3 do, corrente e nOlIÍ'eia para exercer as funcções de

Ajudante. da Inspectoria âe Vehiculos 'o' Snr. Antonio

Alberto Branco, percebendo os vencimentos marcados
em Lei. 1

Palacio da Prefeitura Municipal de Ourity>l:)a, Oapital

elo Estado elo Paraná, em 25 de �ovembrode 1926.

J. MOltEIRA GARC1<JZ

A!OTO N: 22

o Prefeito Municipal de OuritY'ba, Oapital do Estado

do Paraná, em conformidade com as disposições legaes

em vigor, rei;lolv,e qrganizar las conlmissõe,s que devcrã.o

proc�der ao lançamento dos imposto:s e taxas munici

paes para o exe�ciciode 1927, fazendo para isso a,s, ,se

guintes designaçõ:es:

Imposto de licença Ino quadro urbano:
•

Carlos Antonio de Asev,edo, Tito Pospissil e Arthur

Ribeiro de Macedo.

lr.. r
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Imposto de licença no rocio:

úrbano Gracia Filho e Olodoaldo Portuga1.

Taxa de limpeza particular:

Feliciano Oorreia de Freitas Junior, Lufrido da Oos
ta Oabral e J\fanoel rreixeira Machado.

Imposto de publicidade:

Romario Martins Junior, Olegario Ribas Marcondes
e Urbano Gracia Filho.

Taxa de calçamento eimijostos de guias sem passeio,
casas sem platibanda e frentes não edificadas e outras:

,

D 1'. Arnaldo lzidoro Beckert, Arthur Marques da
Silva e Bernardino Siqueira Ounha.

Os 'Serviços de lançamentos e respectiva escri'lltu
ração serão iniciados a 6 do corrente e deverão estar
concluidos até 31 de Janeiro do anno prbximo' vindouro1
devendo as commissões observar fielmente aspI\escri
pções, legaes em vigor, attinentes ao criterio a ser ado
ptado na execução des'ses tI\abalhos.

Essas commissões perceberão as porcentagens esta
belecidas em Lei e os respectiyoiSserviços deverão se:'
feitos sem prejuizo doexpediebte normal da Prefeitura.

Paiacio da Prefeitura Municipal de Ourityba, Oa:pital
do Estado do Paraná, em 3 de Dezembro de 1926.

J . MüREIRA GARCEZ

...
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AUTO N.o 23

O Prefeito Municipal ,de :Curity;ba, 'Capital do Estado
do Paraná, exonera, a pedido, o Snr. Engenheiro Civil
José Brasil Valeria do 'Car.go de; Engenheiro Ajudailte. da
Directoria de Obras e Viação.

Palacio da Pref'�itur,a Munic�pal de .cupityba,Capital
do Estado do Paraná, em 18 de Dezembro de 19�6.

J. l\:LOitEIRA GARÚEZ

ACTO N.o 24

O Prefeito 'Municipal de Ourityba, Oaílital do Estado
do Paraná, tendo em ponsideração ,osbo.Q.� sery.,iços
prestados pelo Snr. Jo'ao Americo de pUveira, Chefe de
Se'Cção da Directoria de Obras e Viação, resolve promo
veI-o ao cargo de Engenlj.eiro Ajudante da .rp.esma Di

redori{j., percebendo os vencimento� mar'c!1doserpLei.

Palacioda PrElfeitura Municipal de Ourityba, .Oapital
do EIs tado do Paraná, erp., 19 de D,ezembro de 1.92p.

.J. MOREIRA GAR;GEZ

AOTO �.o 25

O Pr�,feito Municipal de Ourityha, Oapital do Estado
do Paraná, rem9y\e, a, pedido, para Auxiliar da S.eüção
Telephonica de Ponta Grossa, o Snr. Maximiliano Pa]
mato,actual encarregado da Secção de Paranaguá.

Palaclo da Prefeitura Municipal de Ourityba, Oapital
do Estado do Paraná, em 31 de Dezembro de 1926.

J. MOREIRA GARCEZ
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AOTü N.O 26

f \,
o

o Préfeito Municipal de Ourityba, Capital do Estado

do Paraná, dispensa, a pedido, na Secção da Capital, as

senhorinhas Oedulia Silva, Ephigenia Gimbert, Abigail

Barbosa, Eliette Bartholomeu e Margarida de Souza, res

pectivamente, dos 'cargos de telephonista chefe, telepho

nista de 1." classe, telephonista de, 2." classe e praticànte,

e' o' Snr. Henrique Neuhausen do 'Cargo de installador

de 2." classe; e, na Seüção de Paranaguá" ,a senhorinha

Lasthenia Cunha do cargo de telephonista.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Oapital

dó Estado do Paraná, .em 31 de Dezembro de 1926.

"" .I�)

"i
I

J.:MOREIRA GAR:CEZ

A:CTO N.o 27

o Prefeito Municipal de Ourityha, Ca�pital do Estado

do Paraná, promove, na Secção da Oapital, aos cargos

de telephonista chefe a actual telephonista de 1." elassp

senhorinha Helena M. Ortiz, de telephonistas de 1." clas

se as de 2." classe senhorinhas Maria Rosa Zarauska,

Antonia Silva e Maria Jesus Pereira e de teleephonista

de 2.n classe a praticante senhorinha Aurea Nunes d'3

Oliveira.

Palacio da PrefeitUlla Muni-cipal de Ourityba, Oapital

do Estado do Paraná, em 31 de Dezembro de 1926.

J. MOREIRA GARCEZ
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AOTü N" 28

lD Prefeito Municipalcl e Ourityba, Oapital do Estado

do Paraná, designa, na Secção da OapitaT, assenhori

nhas �;f'aria }1�lisa Guimarães, MathiMe Arriola, Lydia

.Jordão, ivIaria de Almeida, .Jacy Machado e Julieta Mattos

Silva para ex'ercerem os cargos de telephonistas de

2.a. classe, as senhorinhas Genira M'attoso e Aurca Mat

toso para os de praticantes, os 8nrs. Clemente Ribeiro

Dias e Athanasio Ribeiro Dias para os de telephonistas

noeturnos e o 8nr. Pedro Ribeiro Gouve,ia para o de
installador de 2.a classe; P, na Secção de Paran8Jguá, o

Snr. Boldão NasciJ).lento e a senhorinha Hilda Henri

que, respectivan,1ente, para os cargos de encarre1gaqo 'e

telephonista.

Paracio da Prefeitma Municipal deOurityba, Oapital

do Es lado do Paraná, em 31 de Dezembro de 1926.

J. MOREIRA GAThCEZ

t " .
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leis de 1927

'@

LEI N.o 685

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara Muni

cipal decretou e eu sancciono a seguinte Lei.:

Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a conce

der a D. Bianca Bianchi, alumna do Conservatório de Musi

ca do/Paraná, o auxilio de 1:200$000 (um conto e du?:entos

mil réis), pago em prestações mensaes de 100$000 (cem mil

réis), para aperfeiçoar seus estudos na Europa.

Art. 2.° - Fica igualmente o Poder Executivo autori

zado a abrir necessários creditas para a execução da presen

te Lei.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 2 de Maio de 1927.

\)

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

\

�.
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LEI N.o 687

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara Muni

cipal decretou e eusancciono a seguinte Lei:

Art. 1.0 - Ficam approvados, para todos os e£feitos, o

Decreto n.o 13 de 9 de Dezembro de 1926 e demais actos do

Poder Executivo attine�tes á acquisição das quedas dagua

do rio Capivary, nos Municipios de Campina Grande e Bo

cayuva.

Art. 2. ° - As quedas dagua assim incorporadas ao Pa

trimonio Municipal, poderão ser concedidas á COIp-panhia

que se fundar, nesta cid,ade, com o capital superior a cinco

mil contos de réis, para o fornecimento de energia hidro

electrica.

Art. 3.0 - A concessão a que se refere o art. 2.0 será

feita por acto do Poder Executivo, uma vez que a Compa

nhia que a solicitar entregue ao Municipio acções que repre

sentem em valor realizado a quantia de quinhentos contos

de reis. J

� �ico - Para os effeitos' deste art. o Poder Executivo
poderá subscrever na lista da formação de capital da Com

panhia o numero das acções correspondentes.

Art. 4.0 - Salvo o caso da Companhia chamar mais de

cincoenta por cento do seu capital, e não convir aos inte

resses do Municipio fazer as entradas correspondentes, as

acções que forem entregues á Prefeitura nos termos do art.

3.0, só poderão ser transferidas mediante autorização espe

cial do Poder Legislativo.

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

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 2 de Maio de 1927 .

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Municipal
de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 2 de Maio de

1927.

'I '
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!l

(a) Adl"iano Gustavo Goulin

Director Geral

LEI N.o 686

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara Muni

cipal decretou e eu sancciono a seguinte Lei:

Art. unico - Fica o Poder Executivo autorizado a pa

gar ao Fiscal Geral do Gado para Consumo, Arthur Ribeiro

de Macedo, ,e demais funccionarios do Matadouro Municipal

a porcentagem a que tiverem direito em virtude do disposto

no art. 9.6 da Lei n.O 523, de 24 de Outubro de 1918 a come

çar de 1920, podendo para isso abrir os necessarios creditos;

revogadas as disposições em contrario.

;

')
Il

I ,

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 2 de Maio de 1927.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal ..

Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Municipal

de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 2 de Maio de

1927.

(a) Adl'iano Gustavo Goulin

Director Geral

Ç>

.li.
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Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Municipal

de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 2 de Maio de

1927.

( a) Adriano Gustavo Goulin

Director Geral

LEI N.o 688

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara Muni

cip�l decretou e eu sancciono a seguinte Lei:

.Art. unico - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir

os rtêcessarios creditos suplementares á verba consignada no

� 3:1,..° do art. 2.° da Lei n.o 684, de 8 de Novembro de 1926;

revogadas as disposições em contrario.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 2 de Maio de 1927.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Municipal

de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 2 de Maio de

1927.

(a) Adriano Gustavo Goulin

Director Geral

LEI N.o 689

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara Muni

cipal decretou e eu sancciono a seguinte Lei.

I'!

�
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Arte LO -, Fica approvado o Termo de quitação firma

do pela Prefeitura Municipal com D. Maria Belem Bueno

Monteiro, em data de 13 de Abril do corrente anno, para a

liquidação do debito do espolio do finado Cel. Joaquim Mon

teiro de Carvalho- e Silva, mediante a transferencia feiFi ao

Municipio de dois lotes de terreno sob nrs. 29 e 30 da Plan

ta Joaquim Monteiro.

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

Palácio da Prefeitura, Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 2 de Maio de 1927.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Municipal

de Curityba, Capital do Estado do P�:raná, em 2 de MaIo de

1927.

(a) Adriano Gustavo Goulin

Director Geral

LEI N.o690

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara Muni

cipal decretou e eu sancciono a seguinte Lei:

Art. unico - Ficam approvados os Decretos do Poder

Executivo sob nrs. la e 19, de 31.de Janeiro do corrente an

no referentes aos creditos supplementares de 3:411$800 (trez

contos quatrocentos e onze mil e oitocentos reis) e 3:828$000

(trez contos oitocentos e vinte e oito mil reis), abertos ás

verbas consignadas nos �� 14.° e 28.0 do art. 2.° da Lei n.o

663, de 9 de Novembro de 1925; revogadas as disposições em

contrario.
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 2 de Maio de 1927.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Municipal

de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 2 de Maio de

1927.

(a) Adriano Gustavo Goulin

Director Geral

LEI N.o 691

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara Muni

cipal decretou e eu sancciono a seguinte Lei:

Art. unico - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir

o credito de 430$000 (quatrocentos e trinta mil reis), para

attender aO' pagamento do Snr. Luiz Jusi, de accordo com a

Lei n.o 575, de 12 de Agosto de 1920; revogadas as disposi

ções em contrario.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 2 de Maio de 1927.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Municipal

de Curityba, Capitál do Estado do Paraná, em 2 -de Maio de

1927.

(a) Adriano Gustavo Goulin

Director Geral

,
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LEI N.o 692

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara Muni

cipal decretou e eu sancciono a seguinte Lei:

Art. unico - Fica o Poder Executivo autorizado a con

ceder ao Director de Contabilidade e The,souro da Prefeitura

Municipal, Benigno Lima Junior, um anno de licença, sem

vencimentos, para tratar de seus interesses; revogadas as

disposições ,em contrario.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 2 de Maio de 1927 .

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Municipal

de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 2 de Maio de

1927.

(a) Adriano Gustavo Goulin

Director Geral

LEI N.o 693

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara Muni

cipal decretou e eu sancciono a seguinte Lei:

Art. unico - Fica o Prefeito autorizado a abrir os cre

ditas que se fizerem necessarios para attender ao pagamento

das porcentagens estabelecidas nos �� 8.° e 10.° do art. 2.0

da Lei n.o 663, de 9 de Novembro de 1925, referentes á The

souraria e á Procuradoria Fiscal; revogadas as disposições

em contrario.
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 2 de Maio de 19�7 .

(a) J. More�ra Gârcez

Prefeito Municipal

Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Municipal
de Curityba, ,Capital do Estado do Paraná, em 2 de Maio de

19�7.

'lI �,

LEI N.o 695

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara Muni

cipal decretou e eu sancciono a seguinte Lei:

Art. unico - Fica o Poder Executivo autorizado a en

trar em accordo com Romão Endler, proprietario, de um ter,.

rena sito á avenida do Batél, no sentido de continuar aberto

o prolongamento da rua Bruno Figueiras, podendo para isso

abrir os necessarios creditas; revogadas as disposições em

contrario.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 2 de Maio de 1927.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Municipal

de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 2 de Maio de
1927. '

(a) Adriano Gustavo Goulin

Director Geral

(a) Adriano Gustavo Goulin

Direetor Geral

tI
LEI N.o 694

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara Muni

cipal decretou e eu sancciono a seguinte Lei:

Art. unico - Fica o Poder Executivo autorizado a en
trar em aécordo com Fortunato Leite Dias de Paiva para li
quidar amigavelmente a questão judicial proposta contra o

Municipioem 1913, referente á embargo de obras que o mes

mo executava á alameda Carlos de Carvalho, desta Capital,
podendo para isso abrir os necessarios cre,ditos; revogadas

as disposições em contrario.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

dó Estado do Paral1á, em 2 de Maio de 1927 .

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Municipal
de Curityba, tCapital' do Estado do Paraná, em 2 de Maio de
1927.

II
f

I
j'
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LEI N.o 696

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara Muni

cipal decretou e eu sancciono a seguinte Lei:

Art. unico - Fica o Poder EX'ecutivo autorizado a isen

tar de impostos e taxas municipais o prédio pertencente a
Sra. D. Silviá Pereira de Abreu, sito á rua: Dr. Lamenha Lins

n.O 8 e a ordenar o cancelamento dos impostos atrazados re

ferentes ao mesmo predio; revogadas as disposições em con

trario.

l ,.

I

(a) Adriano Gustavo Goulin

Director Geral

•
1\
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Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 2 de Maio de 1927 .

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Municipal

de Curity'ba, Capital do Estado do Paraná, em 2 de Maio .de

1927.

(a) Adriano Gustavo Goulin

Director Geral

LEI N.o 697

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara Muni

cipal decretou e eu sancciono a seguinte I,-ei:

Art. unico - Fica o Poder Executivo autorizado a isen

tar a Cia. Cervejaria Adriatica do imposto estabelecido no

� 1.0, letra C, n.O 53, da Tabela de impostos em vigor; revo

gadas as disposições em contrario.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 2 de Maio de 1927.

( a) J. Moreira GlU.'cez

Prefeito Municipal

Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Municipal
de Curityba, :Capital do Estado do Paraná, em 2 de Maio de

1927.

(a) Adriano Gustavo Goulin

Director Geral

, I
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LEI N.o 698

O PREFEITO MUNICIPAL DE' CURITYBA, CAPITAL ..

DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara Muni

cipal decretou e eu sancciono a seguillte Lei:

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

mentar o serviço de vehiculos desta Capital, creando, alte

rando ou revogando disposições actualmente em vigor. .,

Art. 2.° - Os automoveis of£iciaes a que se refere a ali

nea I do art. 1.0 da Lei n. 669, de 15 de Maio de 1926 só fica

rão isentos do pagamento do imposto de matricula e demais

emolumentos, quando pertencerem ao Municipio, Estado ou

União e mediante communicação da autoridade competente.

Art. 3.° - Além das penalidades estabelecidas no Co

digo de Posturas ou que forem creadas no regulamento a ser

feito, nos termos do art. 1.0, a Prefeitura poderá, desde a da

ta da presente Lei, cassar temporaria ou definitivamente a

carteira do conductor de vehiculos:

a) - Para garantia do pagamento das taxas, muItas e

impostos;

b) - Quando o conductor do vehiculo desrespeitar

qualquer autoridade, ou seu representante.

c) - Em caso de lesão corporal occasionada por impe

dcia, desastre ou accidente;

d) - Quando, em qualquer occasião, se verificar que o

conductor tenha deficiência organic?, molestia ou vicio in

compativel com a profissão;

e) - Quando o conductor infringir por mais de duas

vezes uma mesma disposição do Regulamento de Vehiculos.

Art. 4.° - As carteiras de habilitação concedidas para

conductores de vehiculos oHiciaes serão expedidas gratuita

mente e só .serão validas quando em uso no serviço publico.

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

1\1'11
"

I
I
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Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 2 de Maio de 1927.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Municipal

. de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 2 de Maio de

1927.

(a) Adriano Gustavo OQulin

Director Geral

LEI N.o 699

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara Muni

cipal decretou e eu sancciono a seguinte Lei:

Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a desdo

brar a actual Directoria de Obras e Viação em duas, assim

constituidas:

a) - Directoria de Obras, abrangendo os serviços de

edificações, arruamentos, pavimentação, parques, jardins e

cemitérios.

b) - Directoria de Viação, comprehendendo os servi

ços de vehiculos, força e luz, telefones, limpeza publica e par

ticular e tombamento.

Art. 2.° - As Directorias de que trata o art. 1.0 serão

organizadas com o seguinte pessoal e vencimentos:

DIRECTORIA DE OBRAS

1 Engenheiro Director .. .. .. .. ..

1 Engenheiro Ajudante .

1 Engenheiro Chefe de Secção ..

1 Conductor Técnico .. .. .. ..

12:000$000

9:600$000

8:400$000

6:000$000

-15 -

1 Auxilíar (premio á Faculdade Engenharia)

2 Auxiliares Técnicos a , .,

2 Fiscaes de Obras a , ., ..

1 Desenhista de La classe .,

1 Desenhista de 2.a classe ....

1 2.° Official .. ., ., ., .. ..

1 Dactylographo .. .. .. ., .,

1 Guarda Fiscal de La classe .,

2 Guardas Fiscaes de 2.a classe a

1 Continuo-Servente ., ., .. .,

InspeetOJf.a de Praças e Jardins
I

1 Inspector .. .. ., ., ., ., ., ., .. ., .,

2 Guardas Portões para o Passeio :publico 'a

Almoxarifado:

1 Almoxarife .. .. .. ., ., ., ., .. ..

1 Auxiliar .. .. .. .. .. .. .. ., ., ..

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

Officinas:

1 Mechanico Chefe .. . .

)

DIRECTORIA DE VIAÇAO

1 Engenheiro Director .. ., .. .. ..

1 Engenheiro Ajudante ... , ..

J. Engenheiro Chefe de Secção ..

1 Conductor Técnico .. .. .. ..

2 Auxiliares Técnicos a .

1 Desenhista .. .. .. ., .. ..

1 2.° O££icial .. .. .. ., .. ..

1 Dactylographo .. .. ., .,

1 Guarda Fiscal de La classe .,

"

5:000$000

4:800$000

4:200$000

4:800$000

3:600$000

3:600$000

2:400$000

3:000$000

2:400$000

2:2ÓO$000

4:200$000

1:800$000

3:600$000

2:400$000

1:800$000

3:600$000

12:000$000

9:600$000

8:400$000

6:000$000

4:800$000

4:000$000

3:600$000

2:400$000

3:000$000
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2:400$000

1:800$000
2 Guardas Fiscaes de 2.a classe a ..

1 Servente ... ' .' ..... ' .' ..

Secção do Tombamento:

i Chefe de Secção .. .. ., ., ., ., ., .. .,

1 2.° Official .. ., ., .. .. ., .' ., .. .,

Inspectoria de Limpeza Publica e Particular

1 Inspector ., ., .. .. ..

1 Auxiliar de 1.a classe ..

1 Auxiliar de 2.a classe ..

Inspeetoria de Vehiculos

1 Inspector Geral .. .. .. ., ., .. ..

1 Inspector ., ., .. .. .. ., ., .. ..

1 Ajudante .' ..... , ... , ... ,

1 Fiscal de Bondes ., .. .. ., ,. ..

Art. �.o -. Os novos cargos assim creados serão pre

enchidos de accordo com a conveniência do serviço, apro

veitando o tanto quanto possivel, os actuaes funccionarios

do Municipio.

Art. 4.° - Para a execução da presente Lei, fica o Po
der Executivo autorizado a abrir os necessarios creditas.

• Art. 5.° - Revogam-se as disposiçõ�s em contrario.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 2 de Maio de 1927 .

(a) J. Moreh'a Garcez

Prefeito Municipal

Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Municipal
de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 2 de Maio de
1927.

6:000$000

3:600$000

4:800$000

3:600$000

3:000$000

• 6:000$000

4:800$000

3:000$000

3:600$000

(a) Adl'hmo Gus.tavo Goulin

Director Geral

"J

- 17-
'j

"

LEI N.o 700

O PREFEITO MUNICIPAL D� CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara Muni

cipal decretou e eu sancciono a seguinte Lei:

Art. unico - Para compensar a applicação das apoli

ces empregadas na acquisição das quédas dagua a que se

refere o Decreto n. 13, de 9 de Dezembro de 1926, fica ele

vado a 2.300:000$000 (dois mil e trezentos contos de reis),

o total da emissão fixada na Lei n.o 679, de 1926 e a ....

1.400:000$000 (mil e quatrocentos contos de réis) o limi

te estabelecido na Lei n.o 640, de 1924, sem prejuizo do

disposto na Lei n.o 656 de 1925; revogadas as disposições

em contrario.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 2 de Maio de 1927.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

\ Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Munici

de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 2 de Maio de

de 1927 .

(a) Adriano Gustavo Goulin

Director Geral

LEI N.o 701

O PREFEITO MUNICIPAL DE' CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara Muni-

cipal decretou e eu 'sancciono à seguinte Lei: .

Art. unico - Fica concedida á firma Amhof, Irmão &

Cia. Limitada, prorrogação por mais dois annas do prazo

•
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de isenção constante da Léi n. 633, de 2 de Maio de 1924;
revogadas a,s disposições em contrario.

" Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 25 de Outubro de 1927.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Munici

pal de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 25 de Ou
tubro de' 1927.

(a) Adriano Gustavo Goulin

Director Geral

I

'IJ'I

Publicada na Direetoria Geral da Prefeitura Munici

pal de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 25 de

Outubro de 1927.

(a) Adriano Gustavo Goulin

Director Geral

'I LEI N�o 703

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara Mu�i

cipal decretou e eu sancciono a seguinte Lei:

Art. untco- Fica o Poder Executivo autorizado a con

ceder ao 2.° Official da Prefeitura Municipal, Manoel Vaz

Lobo, um anno de licença, com ordenado, para tratamento

de sua saude; revogadas as disposições em contrario.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 26 de Outubro de 1927.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

Publicada n,a Directoria Geral da Prefeitura Munici

pal de Curityba, Capital do Estado do :paraná, em 26 de

Outubro de 1927.

(a) Adriano Gustavo Goulin

Director Geral

LEIN.O 702

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara Muni

cipal decretou e eu sancciono a seguinte Lei:

Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a con

ceder a d. Margarida Sil�a o auxilio de 1:200$000 (um con
to e duzentos "mil reis) pagos em prestações mensaes de

100$000 (cem mil reis) para continuar seus estudos na Eu
ropa.

Art. 2.° - Fica igualmente o Poder Executivo auto

rizado a abrir os necessarios creditos para a execução da

presente Lei.

,Art. 3.° - Revogam-se as disposições em contrario.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado 'do Paraná, em 25 de Outubro de 1927.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Mpnicipal

f
I
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LEI N.o 704

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara Muni

cipal decretou e eu sancciono a seguinte Lei:

Art. unico -. Fica o Poder Executivo autorizado a

isentar do pagamento de impostos municipaes a Sociedade

•
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Protectora dos Operarios e ordenar o cancelamento dos im

postos em atrazo; revogadas as disposições em contrario.

Palacio da Prefeitur� Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 26 de Outubro de 1927.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

�

Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Munici

pal de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 26 de

Outubro de 1927.

(a) Adriano Gustavo Goulin

Director Geral

LEI N.o 705

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANÁ, faz saber que a Camara Muni

cipal decretou e eu sancciono a seguinte Lei:

Art. 1.0 - A alinea 8.a do art. 46.° do Codigo de Pos

turas fica súbstituida pela: seguinte.

Todos os cOJ7lpart�mentos do predio, qualquer que se

ja o seu destino, terão sempre aberturas directas para a rua,

quintal, pateo ou area livre descoberta, de modo que pos

sam ser convenientemente insolados em qualquer epoca do

anno.

a) As areas internas não poderão ter menos de 8 (oito)
metros quadrados com dimensão minima de dois metros e

cincoenta centímetros (2m,50), na direcção leste-oeste;

b) Para cada pavimento, além do terreo, essa dimen

são será áccrescida de vinte e cinco centimetros (Om,25),

;,--
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guardando sempre a relação minima de vi�te por cento

(20%) de accrescimo para o numero de qletros quadrados.

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

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 27 de Outubro de 1927 .
,., I',

.:1'

( a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

li.'
,I

I
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Ii

Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Munici

pal de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 27 de

Outubro de 1927.

(a) Adr�ano Gustavo Goulin

Director Geral

J

LEI N.o 706

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, faz saber que a Camara Muni

cipal 'decretou e eu sancciono q seguinte Lei:

Art. 1.0 -, Ficam creados os seguintes cargos:

a) Na Directoria de Obras e Viação, um Inspector Ge
ral de Vehiculos, um Inspector de Estradas e Caminhos, um

auxiliar do Fiscal de Obras e um ajudante de Mechanico
percebendo, annualmente, o primeiro 7:200$000 (sete con

tos e duzentos mil reis) o segundo 4:200$000 (quatro con

tos e duzentos mil réis) e cada um dos dois ultimos .....

3:000$000 (trez contos de reis) .

b) Na Secção do Contencioso da Directoria do Fatri
monio, um 3.° Official com os vencimentos de 3:600$000

(trez contos é seiscentos mil reis) .
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c) Na Secretaria da Camara um Dactylographo com

os vencimentos de 3:000$000 (trez contos de reis) .

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 27 de Outubro de 1927.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Munici

pal de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 27 de Ou

tubro de 1927 .

(a) Adriano Gustavo Goulin

Director Geral

LEI N.o 707

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara Muni

cipal decretou e eu sancciono a seguinte Lei:

Art. unico - Fica o Poder Executivo autorizado a

conceder, a quem mais vantagem offerecer, o direito para

o estabelecimento e exploração, por trinta annos, de usina

para producção e fornecimento de gaz de illuminação como

calorico dos fogões e apparelhos de aquecimento. E, como

força motriz, para as industrias, observadas as condições

da Lei n.o 665, de 18 de Novembro de 1925; revogadas as

disposições em contrario.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 28 de Outubro de 1927.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

-,*�J ...,......-

-M-

Illl Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Munici

pal de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 28 de

Outubro de 1927.

(a) Adriano Gustavo Goulin

Director Geral

.I

LEI N.o 70S

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara Muni

cipal decretou e eu sancciono a seguinte Lei:

Art. 1.0 - Fica ó Poder Executivo autorizado a alte

rar o actual systema de numeração predial pela forma que

julgar mais conveniente.

Art. 2.0 - As ruas que forem subdivididas em virtude

de atravessarem as bases principaes, poderá o Prefeito in

dicar. os respectivos nomes, que opportunamente serão sub

metidos á approvação da Camara.

Art. 3.0 - Revogam-se as disposições em contrario.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Pamná, em 29 de Outubro de 1927 .

lrI
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(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

1'1
.I�

�

I.

Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Munici

pal de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 29 de

Outubro de 1927.

(a) Adriano Gustavo Goulin

Director Geral

r
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LEI N.o 709

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara Muni

cipal decretou e eu sancciono a seguinte Lei:

Art. 1.0 - Fica o Presidente da Camara autorizado a

aposentar o Arquivista da Camara Municipal, José Euri

pedes Gonçalves, com os vencimentos a que tiver direito.

Art. 2.° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir

o� necessarios creditos para a execução desta Lei:

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

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do paraJ).á, em 29 de Outubro de 1927 .

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

. �u
lavrado na Prefeitura; revogadas as disposições em con

trario.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de Outubro de 1927 .

IlJ

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Munici

pal de CuritYba, Capital do, Estado do Paraná, em 29 de

Outubro de 1927.

(a) Adriano Gustavo Goulin

Director Geral

jl
"1)'

il

Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Munici

pal de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 31 de

Outubro de 1927.

( a) Adriano Gustavo Goulin

Director Geral

r�
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LEI N.O 71Q

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, faz saber que a Camara Muni

cipal decretou e eu sancciono a seguinte Lei:

. Art. uilico - Fica concedida a firma Weiser & Cia. Limi

tada isenção de impostos pelo prazo de cinco annos, para o

estabelecimento de uma fabrica de chapeos de palha, tipo

"palheta" á alameda Dr. Muricy n.° 73, mediante termo

Ij

r
r
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LEI N.O 711

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara Muni

cipaldecretoue eu sancciono a seguinte Lei:

Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a pagar

aos funccionarios municipaes Benigno Lima Junior, Anto

nio Herderico da Costa, Lufrido da Costa Cabral, Silfredo

de Moura Pedrosa, Alvaro de Andrade, Antonio Augusto

Schleder e Luiz Ribeiro de Andrade a gratificação constan

te do art. 10.° da Lei n.o 523 de 24 de Outubro de 1918, a

contar de 1.0 de Janeiro de 1920 a 31 de Dezembro do mes

mo anno.

Art. 2.° - Fica igualmente o Poder Executivo autori

zado a abrir os necessarios creditos para a execução desta

Lei:

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

I 1I
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curit)'ba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de Outubro de 1927.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

publicada na Directoria Geral da Prefeitura Munici
pal de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 31 de
Outubro de 1927 .

(a) Adriano Gustavo Goulin
Director Geral

I
I

I,

"

LEI N.o 712

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara Muni
cipal decretou e eu sancciono a seguinte Lei:

Art. unico _ Fica o Poder Executivo autorizado a re
formar o serviço de hygiene Municipal a fim de melhor at-
tender ás condições sanitarias do Municipio approveitan
do os funocionarios existentes no referido serviço com os
vencimentos que actualmente percebem, abrindo, para is
so, os necessarios creditos; revogadas as disposições em con-

trario.
Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de Outubro de 1927 .

( a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

publicada na Directoria Geral da Prefeitura Munici
pal de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 31 de
Outubro de 1927 .

(a) Adriano Gustavo Goulin
Director Geral

I I
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LEI N.o 713

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara Muni

cipal decretou e eu sancciono a seguinte .Lei:

Art. 1.0 - Fica estabelecido para .os hoteis, restauran

tes, cafés, botequins, 'barbearias e outros estabelecimentos

,congeneres o seguinte:

a) As peças de roupa, guardanapos e toalhas -serão de

uso individual e, quando servidos, serão guardados em cai

xas completamente fechadas, até a remoção para lavagem.

b) Para garantia do que determina a primeira parte

da letra a, as peças de roupa deverão ser protegidas por

cintas ou envolucros aperfeiçoados.

c) A louça, os copos e os talheres deverão vir para a

mesa perfeitamente limpos, sendo prohibido o uso de pan

nos para enxugaI-os ou limpaI-os na ocçasi�o de serem ser

vidos ás refeições.

� unico - Aos infractores do disposto nesta Lei serão

impostas as multas de 50$000 a 100$000 e o dobro no ca

so de reincidencia.

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

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 3 de Novembro de 1927.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Munici

pal de Curityba, .capital do Estado do Paraná, em 3 de No
vembro de 1927.

(a) Adriano Gustavo Goulin

Director Geral
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LEI N.o'714

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara Muni

cipal decretou e eu sancciono a seguinte Lei:

Art. unico - Fica concedida á firma Santiago & Cia.

isenção de impostos, pelo prazo de cinco anos, para a fabri

ca de parafusos de fenda anexa á fabrica de pregos á rua

João Negrão n.o 113, mediante termo lavrado na Prefeitu

ra; revogadas as di�posições ,em contrario.

Palacio da P�efeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 3 de Novembro de 1927.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Municipal

de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 3 de Novem

bro de 1927.

(a) Adriano Gustavo Goulin

Director Geral

LEI N.o 715

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara Muni

cipal decretou e eu sancciono a seguinte Lei:

Art. unico -, Fica o Poder Executivo autorizado a abrir

os necessariQs creditos supplementares para attender ao

pagamento de porcentagens a que tiv,erem direito a. Procu

radoria Fiscal e o Snr. Thesoureiro do Municipio, no cor

rente exercicio; revogadas as disposições em contrario.

�-ri
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Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 3 de Novembro de 1927.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Munici

pal de Curityba, Capital do Estado do Paranáf em 3 de No

vembro de 1927.

(a) Adriano Gustavo Goulin

Director Geral

\

LEI N.o 716

O PREFEITO MUNICIPAL DECURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, faz saber qUê a Camara Muni

cipal decretou e eu sancciono a seguinte Lei:

Art. 1.0 _. Fica o Dr. Prefeito autorizado a contar, pa

ra os effeitos de aposentadoria, ao Porteiro da Prefeitura

Municipal, Euclides José da Rosa, o tempo de serviço que

prestou como Feitor de Estradas, de 12 de Novembro de

1913 a 20 de Outubro de 1914, como Feitor na Colonia Af

finso Penna, um anno, e quatro mezes e como Carcereiro

da Detenção do 2.° Districto da Capital, de 24 de Outubro

de 1914 a 17 de Maio de 1921.

Art. 2.° - Fica igualmente o Dr. Prefeito autorizado

a contar, para os mesmos effeitos, ao InspéCtor da Limpeza

Publica, FeliciaJ?o Correia de Freitas Junior, o tempo de

serviço que p�estou como praça, de 4 de Janeiro de 1901 a

5 de Janeiro de 190.4.

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

iL
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Art 3.° - A Prefeitura terá sempre o direito de mo

ficar o projecto apresentado, alterando os traçados ou as

larguras das vias, uma vez que das modificações não resul

te redução da superficie total do terreno superior a 10%.

Art. 4.° - O plano definitivo que for apresentado pelo

interessado á approvação da Prefeitura deverá conter, além

das vias de communicação referidas no paragrapho 1.0, do

art 2°, mais o seguinte:

1) O plano geral de situação, em escala 1:1000, com

curvas de nivel de metro em metro, contendo todas as ruas

e espaços livres que se pretendam abrir.

2) Os planos de nivelamentos de todas as ruas e pra

ça� (escalas minimas H. 1:1000 V. 1:100).

3) Secções transversaes (escala 1:200) em numero suf�

ficiente para cada uma dellas. •

4) As indicações dos marcos de alinhamento e nivela

mento.

5) Systema de escoamento das aguas superficiais.

Art. 5.° - O projecto conterá tambem o loteamento

das quadras abrangidas pelo arruamento e será acompa

nhado de um memorial justificativo com as precisas indio!

cações para elucidar perfeitamente o plano a ser approvado.

Art. 6.° - Não poderão ser arruados os terrenos bai

xos, alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as

providencias para assegurar-lhes o .escoamento das aguas.

As obras necessarias para tal fim poderão ser projectadas
juntamente com a das ruas a se�em abertas. Do mesmo mo

do não se permittirá o arruamento de terrenos que tenham

sido aterrados com materiaes nocivos á saude publica, sem
que elles sejam previamente saneados.

Art. 7.° - As licenças para arruamento vigorarão so

mente por espaço de um a trez annos, tendo-se em vista' a

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 3 de Novembro de 1927.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

Publicada na .Directoria. Geral da Prefeitura Munici

pal de Curityba, Capital do Estado do Pàraná, em 3 de No

vembro de 1927.

(a) Adriano Gustavo Goulin,. I I Cl
Director Geral RfVOlJADO pelo ce n'l_.�.L�

,-,-R-E-V-O-G--"-D-O-'" __ de I L de -L 19 í q
Ui No61'frle /3/""/53 . -;'f"':":'-'��.'

LEI N.' 717 DA, em 01.1 J /,.�!
o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, faz sabe� �ue9"Camara Mum.. e
cipal decretou e eu sancciono a seguinte Lei:

Art. 1,P - Fica absolutamente prohibida a abertura

de ruas, alamedas, avenidas ou praças no Municipio' sem

previa autorização do Prefeito.

Art. 2.° - Quem pretender abrir vias ou logradouros

publicos no Município, deverá requerer ao Prefeito satis

fazendo previamente as seguintes condições:

a) - Apresentar titulo de propriedade dos terrenos a

arruar, provando o seu dominio e que podem gravaI-os de

servidão publica;

b) - Juntar planta em duplicata assignada por techni

co idoneo, em escala de 1:1000 dos terrenos com os arrua

mentos projectados indicando a topographia por meio de

curvas de nivel equidistantes de 1 metro convenientemente

cotadas, as confrontações e limites com os terrenos visinhos

e a situação em relação ás vias publicas já existentes..
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vastidão do terreno a arruar. Findo o prazo determinado

no alvará, deve a licença ser renovada no todo ou em par

te, conforme o que já tiver sido executado e mediante apre

sentação de novos planos nos termos desta Lei.

Art. 8.° - Os planos e traçados propostos pelos inte

ressados, emborasatisfa�endo as condições technicas mini

mas impostas por esta Lei, poderão ser recusados pela Pre

feitura, desde que .não ofereçam os requisitos exigidos, quer

pelos principios correntes em materia de esthetica urbanis

ta, quer, pelos reclamos referentes á commodidade do tra

fego, economia no estabelecimento das rêdes de esgottos e

d� escoamento das aguas superficiaes, etc.

Art. 9.° -, Quando o terreno a arruar tiver super£�cie

igualou superior a 40.000 metros quadrados, o espaço oc

cupado por vias de communicação (ruas, avep.idas, etc.),

não poderá ser inferior a 20% da superficie total do terre

no. Deverá, alem disso, ser deixada para espaços livres

(praças, jardins, squares, etc.) d,e dominio publico, uma

área correspondente, pelo menos:

A 5% ,da area total - na zona urbana;

a 7% da are? total - na zona suburbana, e

a 10% da area total - na zona rural.

Art. 10.° - Para os effeitos desta Lei, ficam as vias

publicas do Municipio classificadas nas seguintes cathego

rias:

1) - Estradas (só na zona rural) largura minima de

16 metros;

2) Ruas de interesse local ou de caracter exclusiva-

mente residencial - 16 metros;

3) Ruas secundarias - 16 a 18 metros;

4) Ruas principaes - 20 a 25 metros.

5) Vias de grande communicação e arterias de luxo 

mais de 25 metros.

di' Art. 11.0 -' Quando se tratar de simples abertura de

caminhos, para facilitar o acesso a grandes propriedades

ruraes, ou retalhal-os, os interessados, apresentarão, para

ser approvada, uma planta do terreno, com os traçados e

respectivos perfis, indicando, com clareza, a via publica de

que elles partem ou na qual desembocam.

� 1.0 - Asconstrucções que tiverem frentl:! para essas

estradas, deverão ficar obrigatoriamente recuadas 5 metros,

pelo menos, dos respectivos alinhamentos.

� 2.° - A lice:qça concedida para abertura desses ca

mJnhos, é sob a condição de que a conservação dos mesmos

ficará a cargo dos interessados.

Art. 12.° - Nenhuma via de communicação de qual

quer natureza poderá ser aberta ao transito publico, sem

que seja previamente aceita pela Prefeitura que a declara

rá incorporada ao dominio: publico, na forma do disposto no

Codigo Civil.

S unico - Os logradouros, que não forem assim decla

rados; serão considerados terrenos em aberto e o Prefeito

determinará que sejam logo fechados' na forma legal.

Art. 13.° - Para o e££eito do art. anterior a Prefeitura

remetterá á Camara o projecto de arruamento, devidamen

te informado, de accordo com a presente Lei, propondo-lhe

a respectiva denominação.

Art. 14.0 - Não serão acceitas pela Prefeitura vias de

communicação, cuja abertura importe em desapropriação

á custa do Municipio, nem aquellas que não, estejam devi

d�mente �iveladas e em que não tenham sido executadas

as C?bras de arte' (boeiros, pontes, muros de arrimo, etc.)

necessarios á sua conservação.

Art. 15.0 - Os logradouros de uso commum do povo,

quando já incorporados ao patrimopio publico, só podem

I � jj
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ser desincorporados, perdendo inalienabilidade, por lei es

pecial da Camara, approvada por mais de dois terços dos

Camaristas presentes.

Art. 16.0 - Os proprietarios de vias de communicação

privà'das, com accesso á via publica, abertas sem licença da

Prefeitura, ficam sujeitos ás segúihtes medidas de seguran

ça e salubridáde publica:

a) A conservar seu solo sempre em bom estado de lim-

peza e de franco trafego; -

b) A executar e conservar desde logo, as obras de sar

getamento, canalizações completas para o escoamento facil

e regular das aguas pluviaes;

c) A' construir os passeios necessarios ao resguardo dos

pedestres contra as carruagens, de largura determinada pe-

la Prefeitura; ,

d) A calçal-a á sua custa, em toda a extensão logo e,
com o meSlllO typo de calçamento que a Prefeitura execu

tar, o calçamento da via a que dá accesso. Si a salubridade

publica o requerer, poderá a P�efeitura obrigar o calça

mento a qualquer tempo, antes da providencia acima re

ferida;

e) A mantel-a sufflciente;mente illuminada, conforme

o typo adoptado nas vias publicas, desde o anoitecer até ao

nascer do sol;

f) A remover, diariamente, depositando na via publica

mais proxima, na forma dos regulamentos respectivos, os

detrictas da limpeza e o lixo das habitações ribeirinhas;

g) A fechar, com muros, quaesquer terrenos com ac

cesso a essas vias particulares, e destinadas a construcções;

h) A adoptar disposições que permittam a livre circu
lação dos vehiculos, sob pena de ser a sua entrada ahi in

terditada por dispositivos adequados no ponto de intersec

ção com a via publica, a juizo da Prefeitura:

j:.. I.

)1

,�

i) A construir, nas extremidades, fechos -ou portões de

ferro adequados, que deverão ser conservados fechados á

noite, desde o anoitecer, até cessar a illuminação, á chave.

� unico - Pela infracção de qualquer das disposições

deste art., a Prefeitura poderá impôr multas ao proprieta:

rio da via privada, até o valor de 50$000 diarios, cobradas

executivamep.te.

Art. 17.° - No plano de retalhamento das quadras em

lotes, a que se refere o art. 3.°, devem ser observadas as

disposições que seguem:

1) A area minima dos lotes deve ser de 300 metros

quadrados, não devendo os mesmos ter frentes menores de

10 metros nem fundos menores de 24 metros;

2) A construcção principal de cada lote não poderá oc

cupar area superior a um quarto da area total do lote.

Art. 18.° - O� jardins nas frentes das construcções
recuadas, poderão ficar em aberto, separados do alinha

mento por simples meio fio de tijolo pr'ensado, ou por pe

quena mureta ou gradil de 30 centimetros de altura maxi

ma, - desde que a tal �espeito haja accordo entre os proprie

tarias de toda a extep.são recuada, accordo esse que deverá
constar de termo assignado na Prefeitura.

� unico - A Prefeitura estabelecerá para cada caso
concreto as regras a observar para a execução e conserva

ção dos jardins, reservando-se sempre o direito de exigir,

si necessario, o fecho dos mesmos, nos termos legaes.

Art. 19.° - E' permittida a formação de espaços livres,
gramados ou ajardinados no interior dos quarteirões e em

commum para todos ou parte dos respectivos moradores,

devem elles, todavia, ter �ntràdas adequadas, que deverão
estar fechadas de modo seguro, do occaso ao nascer do sol.

� unico - A Prefeitura estabelecerá ainda neste caso

as regras e condições a observar, quanto a execução, con-
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servação e frequencia destes lagares reservando-se sempre

o direito de exigir a sua suppressão, quando seja necessaria

esta medida.

Art. 20.° - Para as obras de calçamento dos novos

logradouros publicas, abertos em consequencia de novos

arruamentos, os proprietarios lateraes concorrerão com

uma porcentagem sobre o custo por metro de testada do

respectivo terreno, conforme for estabelecido em Lei.

� unico - Nas praças ou vias de communicação de lar

gura superior a 20 metros, a base para o calculo da contri

buição será, no maximo, de 8" metros de largura de calça

mento para cada proprietario lateral.

Art. 21.° - E' facultado aos proprietarios de qualquer

trecho de rua requererem a execução immediata dos me

lhoramentos, mediante o pagamento integral, em conjunc

to, das quotas a que se refere o art. anterior, fazendo a Pre

feitura o orçamento respectivo, iniciando a execução den

tro do prazo de seis mezes .

. � unico - Os que não pagarem as contribuições nos

prazos estábelecidos nesta Lei para a arrecadação, ficam

sujeitos as mesmas multas, custas e processo de cobrança

estalfelecidos para os casos analogos.

Art. 22.°' - A presente Lei entrará em vigor na data

da sua publicação.

Art. 23.0 - Revogam-se as disposiçõ,es em contrario.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 4 de Novembro de 1927.

Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Munici

pal de Curityba, Capital do Estado do Para,ná, em 4 de No

vembro de 1927.

(a) Adriano Gustavo Goulill

Director Geral

LEI N.o 718

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANÁ, faz saber que a Camara Muni

cipal decretou e eu sancciono a seguinte Lei:
.I

'i
CAPITULO I

RECEITA

Art. 1.0 -. A receita do Municipio de Curityba, para o

exercicio de 1928, é orçada em 3.024:400$000 e será for

mada com o producto dos impostos, taxas e outras contri
buições arrecadados no referido exercicio, sob as seguin

tes rubricas:

1,
RECEITA ORDINARIA

(a) �.Moreira Garce�

Prefeito Municipal

II

r":'.l
, . 'f'1

;' ,(1

I, \ '\ '

I '

� 1.0 _ Imposto de Licença do

Quadro Urbano .. ., .. .. ..

� 2.0 _ Hnposto de Licença no

Rodo .. .. .. .. .. .. .. o.

� 3.0 _ ,Laudemios e emolumentos

� 4.0 - Imposto supplementar so

bre casas de bebidas ., o. .,

li 5.0 - Renda dos Mercados o' .,

� 6.0 - Renda do Matadouro (ma

tança e preparo) .. .. .. .,

S 7.° - Renda para auxilio á San
ta Casa de Misericordia .. o.

S 8.° - Gado para Consumo .. o.

S 9.° - Aferição de pesos e me-

didas , ., ., .

S 10,0 - Renda do Cemiterio ., ..

li 11.° - ,Foros do Quadro Urbano

700:000$000

70:000$000

75:000$000

35:000$000

9:000$000

40:000$000

36:000$000

140:000$000

25:000$000

35:000$000

10:000$000
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� 12.0 - Foros do Rocio .. .. ..

� 13.0 - Frentes não edificadas,

casas sem platibanda, etc.

� 14.0 - Taxa sobre calçamento ..

g 15.0 - Guias sem passeio ..

� 16.0 - !Matricula e marcação de

vehicu10s .. .. .. .. .. .. ..

� 17.0 - Emolumentos não inclui

dos no � 3.0 •• •• •• •• •• ••

• � 18.0 - Cobrança da Divida Activa

� 19.° - Matricula de conductores

de vehiculos e carregadores

� 20.° - Matricula de cães .. ..

� 21.° - Matricula de vaccas .. ..

g 22.0 - Approvaçáo de plantas e

licenças fornecidas pela Dire

ctoria de Obras e Viação ., ..

g 23.° - Planta, croquis e emolu

mentos cobrados pela mesma

Directoria .. .. .. .. .. ..

g 24.0 - Venda de terenos .. ..

g 25.0 - Multas sobre impostos ..

g 26.0 - Multas por outras infrac-

ções .. .. .. .. .. .. .. .. ..

g 27.0 - Imposto de Viação .. ..

g28.o - Tax'l de Limpeza Parti-

cular .. .. " .. .. .. .. ..

� 29.° - Renda Imprevista .. ..

� 3'0.0 - Licenças a vendedores am

bulantes .. .. ... .. .. .. ..

g31.° - Imposto de Ji"ublicidade ..

� 32.0 - Renda do Deposito de

Inflammaveis .. .. . . ..

� 33.0 - Placas para numeração

g 34.° - Fiscalização de Bondes

S 35.0 - Serviços Telephonicos:

a) Assignatura até abril ..

b) Arrendamento (clausula

lI.a do Contracto) .. .. .. ..

c) Contribuição (clausula 9.a

do contracto) .. .. .. .. ..

S 36.0 - Juros de depositos em

Bancos .. .. .. .. .. .. .. ..

I""!iL"
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8:000$000

30:000$000

160:000$000

45:000$000

200:000$000

DESPESA

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

o exercício de 1928, é fixada em 3.024:400$000 com os ser
viços a cargo da Camara Municipal e Prefeitura, de accor

do com os êê seguintes:

CAMARA MUNICIPAL

ti �

,

,,'
.

70:000$000

:u40:000$000

35:000$000

1:000$000

6:000$000

9 1.0 - Secretaria

1 1.0 Secretario .. .. .. .. .. ..

10% de accordo com a Lei n.o 322

de 31-7-12 .. .. .. .. .. .. ..

1 2.0 Secretario .. .. .. .. .. ..

10% de accordo com a Lei n.o 3,22

de 31-7-12 .. .. .. .. .. .. ..

1 Archivista .. .. ., ., .. .. .. ..

10% de accordo com a Lei n.o 322

de 31-7-12 ..

1 Porteiro .. .. .. .. .. .. .. ..

10% de accordo com a Lei n.o 322

de 31-7-12 .. .. .. ..

1 Dactylographo .. ..

1 Servente .. .. ..

7:200$000

720$000

5:400$000

540$000

5:000$000

500$000

3:240$000

324$000

3:000$000

2:100${)00

20:000$000

15:000$000

45:000$000

20:000$000
,

I
25:000$000

3:000$000

115:000$000

21:000$000

9 2.° -. Expediente

Com esta verba .. ..

9 3.0 - Representações

Com esta verba ..

50:000$000

40:000$000

,;uI 9 4.0 - Eventuaes

Com esta verba ..�1

ill PREFEITURA l\'1UNICIPAL

DESPESA ORDINARIA

9 5.0 - Prefeitura

Subsidio ao Prefeito ..

Representação ,

150:000$000

50:000$000

5:000$000

I

1
r
� 18:000$000

6:000$000
53:600$000

290:000$000

l!5O:ooo$OOO 493:900$000

1:500$000

31.024:400$000

,

l
II li

I

9 6.° - Gabinete do Prefeito

1 Secretario do Prefeito .. ., ..

1 Chauffeur .. ., .. .. .. ..

1 Continuo .. .. .. �. .. .. ., ..
1 Ajudante de Chauffeur .. ..

7:200$000

3:600$000

3:000$000

2:400$000

7:920$000

5:940$000

5:500$000

3:5614$000

28:024$000

3:000$000

6:000$000

4:200$000

41:224$000

24:000$000

16:200$000



S 7.° -- Directoria Geral da Pre-

feitura

1 Director Geral •.

1 1.0 Officíal .. ., .. .. .. .. ..

10% de accordo com a Lei n.o 3.22

de 31-7-12 ..........

1 2.° Official .. .. .. .. .. .. ..

1 Porteiro .. .. .. .. .. .. .. ..

1 Servente ,' ..

Gratificação ao Arquivista da Ca

mara por serviços extraordina-

rios, .

40 �

S 8.° - Directoria de Contabilidade

e Thesouro

1 Director Contador .. .. .. .. ..

10% de accordo com a Lei n.o 322

de 31-7-12 ..

Contadoria

1 Ajudante .. .. .. .. ., .. .. ..

'1 Auxiliar .. .. .. .. .. .. .. ..

'10% de accordo com a Lei n.o 322

de 31-7-12 .

Thesouraria

1 Thesoureiro .. .. .. .. .. .. .,

0,8% sobre a receita ordinaria ex-

cepto os �� 5, 6, 7, 8, 10, 24, 32,
33, 34, 35 e S6 .. .. .. .. .. ..

1 Chefe de Secção .. .. .. .. ..

10% de accordo com a Lei n.o 322

de 31-7-12 .. .. .. .. .. .. ..

3 LOs Officiaes a 6:000$000 .. ..

10% de accordo com a Lei n.o 3,22

de 31-7-12 ..

1 Servente .. .. .. .. .. .. .. ..

S 9.° - Directoria de Obras e Via

ção

1 Engenheiro Director .. .. .. ..

10% de accordo com a Lei n.o 322

de 31-7-12 .

1 Engenheiro Ajudante ..

Secção de Obras e Viação

1 Chefe de Secção .. .. .. .. ..

1 Conductor Technico .. .. .. .,

1 Auxiliar (premio a Faculdade de

Engenharia) .. .. .. .. .. ..

r""1I�'1'"

I,

, �I
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6:000$000

5:400$000

540$000 5:940$000

4:800$000

4:800S00Ó
,4":800S990"

480$000 ' 5:940$000

4:200$000.

3:600$000
5:600$000
3:000$000
2:400$000

4:800$000

4:320$000

4:200$000

3:000$000
2:100$000

4:200$000

3:000$000

6:000$000

600$000 6:600$000

4:200$000

420$000 4:620$000

3:600$000

1 Auxiliar Technico de La classe

1 Fiscal de Obras .. ., ,.

10% de accordo com a Lei n.o 322

de 31-7-12 ..

1 Auxiliar Technico de 2.a classe ----
1 Desenhista de La" classe ., .....

1 2.° Official .. .. .. .. .. ..

10% de accordo' com a Lei n.o 322

de 31-7-12 ..... , .... '.� :.

1 Inspector de Estradas e Caminhos
1 3.° Official .. .. .. .. ... ..
i Desenhista de 2.a classe ., ..
1 Auxiliar do Fiscal de Obras

1 Continuo Servente .. .. ..

Inspectoria de Praças e Jardins

1 Inspector .. .. .. .. .. ., ..

2 Guardas portões para o Passeio

Publico a 2:160$000 ., . . .,

Almoxarifado

1 Almoxarife

1 Auxiliar

1 Servente

Officinas

1 Mechanico Chefe .. .. .. .. .,

1 Ajudante .. .. .. .. .. ., .. ..

Inspectoria de Limpeza Publica e

Particular

1 Inspector .. .. .. .. .. .. .. ..

10% de acéordo com a Lei n.o 322

de 31-7-12 .. " ..
------

1 Auxiliar de La classe .. .. ..

10% de accordo com a Lei n.o 322

de 31-7-12 .. .. ..

1 Auxiliar de 2.a classe .. .. ., ..

Inspectoria de Vehiculos e Fisca-

lização de Bondes

1 Inspector Geral .

1 Inspector .. .. .. .. .. .. .. ..

10% de accordo com a Lei n.o 322

de 31-7-12 ........

1 Ajudante .. .. .. ..

1 Fiscal de Bondes .. ..

7:200$000

6:000$000

600$000
--'-

6:600$000

3:600$000

3:600$000 153:500$000

16:200Ç\OOO'

6:000S000

600$000 6:600$000

4:890$000
3:600$000 �J2:100$000

II

2:200$000 35:500$000

9:600$000

960$000 10:560$000

I
6:000$000

4:800S000 )�
480$000 5:280$000

j

1,.1

4:800$000
,I

16:152$000 20:952$000

7:200$000

720$000 7:920$000

I8:0(Jú$000

1:800$000 19:800$000

2:100$000 72:612$000

�

rI '
14:400$000

1:440S000 15:840$000

10:800$000 I 111:

9:600$000 l{"
7:200$000

\5:000$000

I
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� 10.0 - Directoria do Patrimoruo

Secção do Contencioso

1 P�ocurado� Fiscal (Direetor) .,

Porcentagem sobre multas de ae-
corda com a Lei n.o 601 de 1921 _

I Auxiliar (premio a Faculdade «;te
Direito) ..

1 2.0 OHicia! .. .. .. .. .. .. " .

Porcentagem sobre multas de ac-
corda com a Lei n.o 601 de 1921 _

1 3.0 O£fieial .. .. ., .. .. .. ..

Secção de Tombamento

1 Chefe de Secção .. .. .. .. ..

10% de aecordo com a Lei D.o 322

de 31-7-12 .

1 2.0 OHieial .. .. .. .. .. ., .. ' _.,

10% de aeeordo com a Lei D.o 322

de 31-7-12 ..

1 Dactylographo .. .. .. .. .,

1 Servente .. .. .. ..

� 11.0 - Direetoria de Hygiene

1 Director .. .. .. .. .. .. ..

1 Auxiliar (Premio a Faculdade de
Medicina) .. .. .. .. .. .. ..

2 Veterinarios a 5:400$000' .. .. ..

10% a um delles de accordo com a

Lei n.o 322 de 21-7-12 .

1 2.0 Official .. .. .. o. •• •• ••

10% de accórdo com a Lei n.o 322
de 31-7-12 ..

Gratificação por serviços extraor

dinarios .. .. .. .. ..

Desinfectantes e materiaes .. .. ..

� 12.0 - Inspectoria de Rendas e
Fiscalização

1 Inspector Geral .. .. ..

12.0 OOieial ... , ..... , ....

4 Guardas Fiscaes de l.a classe a

3:600$000 .. .. .. .. .. .. ..

10% a dois delles de aecordo com

a Lei D.o 322 de :3-1-7-12 .•..

20 Guardas Fiscaes de 2.a classe a

3:000$000 .. .. .. .. .... ..

10% a 5 delles de aecordo com a

Lei n.o 322 de 31-7'-12 o' •• o.

Jf., Til. V

i f.k. )

\1'1�

I"

Locomoção para 10 guardas monta-

dos a 600$000 cada um o. •.

Gratific!içáo ao examinador de

chauffeurs .. .. .. .. .. o.

Fiscalização do Quadro Urbano

2 Fiscaes Geraes a 9:600$000 .•

10% de aecordo com a Lei D.o 322

de 31-7-12 .

1 Ajudante .. .. .. ..

Fiscalização do Rocio

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

10% de accordo com a Lei D.o 322

de 31-7-12 ..

1 Ajudante .

Fiscalização do Gado para Consu

mo

1 Fiscal Geral o. .. .. .. .. ., ..

10% de aecordo com a Lei D.o 322

de 31-7-12 .. .. .. .. .. .. ..

1 Ajudante .. .. .. .. ., .. o. ..

10% de accordo com a Lei n.o 322

de 31-7-12 ........

6:000$000

12:oooSOO0 18:oo0$DOO

5:000$000

4:800$000

4:oooSooo 8:800$000

3:600$000

7:200$000

720$000 7:920$000

4:!lU0$000

480$000 5:280$000

3:000$000
2:100$000 53:700$000

, 10:8OOSOOP

540$000

4:800$000-

480$000

1:200$000

14:400$000

72Q$Ooo

60:000$000

1:500$000

,

f ,lI

I

I

I

I

It�i

I7:800$000

5:000$000
Inflanunaveis e Estatistica

1 Encarregado .. o. •• •. o. o.

10% de aeeordo com a Lei n.o 322

de 31-7-12 ..........

1 Auxi'1iar .. .. .. .. .. ..

Aferição de Pesos e Medidas

1 2.0 Offieial .. .. .. .. ..

10% de aeeordo com a Lei D.o 322

de 31-7-12 .. .. .. .. .. .. ..

� 13.0 -Mercados

1 Administrador .. .. .. .. .. .,

10% de aecordo com a Lei n.o 322

de 31-7-12 .. ..

1 Servente .

11:340$000

6:480$000

2:000$000 32:620$000

12:000$000

4:800$000

I"

I I
I I

l/
ti) \

� 14.0 - Matadouro

1 Administrador .. .. .. .. .. ..

10% de accordo com a Lei D.o 322

de 31-7-12 ..

Pessoal Jornaleiro .. .. .. .. ..

Combustivel e lubrificantes .. ..

15:120$000

&1:500$000

-4�-

6:000$000

1:200$000

19:200$000

1:900$000

9:600$000

960$000

9:600$000

960$000

6:000$000

600$000

4:400$000

440$000

4:800$000

480$000

4:200$000

420$000

6:000$000

600$000

7:200$000

21:120$000

6:000$000

10:560$000

6:000$000

10:560$000

6:600$000

4:840$000

3:000$000

5:280$000 174:580$000

4:620$000

2:100$000

6:600$000

30:000$000

5:000$000

6:72Al$OOO

41:600$000
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S 15.0 - Cemiterio Municipal

1 Administrador .. .. .. ..

Pessoal Jornaleiro .. .. ..

S 16.0 - Pessoal Inactivo
1 Secretario .. ., ., .. .,

3 Guardas .. ., ., .. .. .,

1 Zelador de Jardins e Praças
1 Aferidor .. .. .. .. .. .. ..

1 Porteiro da Camara ., ., .,

S 17.0 - Porcentagem sobre multas

50% das que forem applicadas por
infracção do Codigo de postura

S 18.0 - Expediente Geral

Com esta verba .. .. .. .. ., ..

S 19.0 - Publicações de Actos Of-
ficiaes

Com esta verba .. ., .. .. ., ..

S 20.0 - Restituição de Depositos

Com esta verba ., ., ., .. .,

S 21.0 - Juros e amortização da

Divida

Consolidada anterior a 1920 ..

S 22.0 - Juros e Amortização da
Divida Consolidada posterior

a 1920

a) Emissão "Asphaltamento"

Decretos n.o 8 de 31 de julho e 10

de 2 de agosto de 1926 e 5 dê 8
de julho de 19Z7).

Com esta"verba .. .. ., .. ..

b) Emissão "Telephones"

Com esta verba

S 23.0 - Remoção do li"oe lim
peza da cidade '

Com esta verba

S 24.0 - Obras Publicas

Com esta verba .. .. ..

S 25.0 - Conservação do Calça

mento

Com esta verba .•.. .. .. ., .. ..

4:800$000
10:000$000 14:800SODO

6:240$000

3:536$285

1:800$000

1:398$400
1:159$200 14:133$885

12:5008000

15:000$000

24:000$000

15:0008000

127:000$000

330:000$600

187:000$000 517:000$000

120:000$000

1.002:2108115

40:000$000

-\". \ rr'. .' \1
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S 26'<' - Conservação de Jardins e

Praças

Com esta verba .. .. .. .. .. ..

S 27.0 - Melhoramentos de Estra-

das e Caminhos do Rocio

Com esta verba .. .. .. .. . .

S 28.0 - Auxilio e Subvenções

Com esta verba:

A' Santa Casa de Misericordia

Ás Faculdades de Direito,Enge
nharia e Medicina .... .. ..

A' Sociedade de Soccorros aos Ne

cessitados .. .. .. .. .. .. ..

A' Caixa Beneficente "Dl'. Moreira

. Garcez" .. .. .. .. .. .. .. ..

Ao Azilo São Luiz .. .. .. .. ..

Ao Albergue Nocturno .. .. ..

A' Escola Nocturna da Federação

Espirita .. .. .. .. .. .. ..

S 29.0 - Eventuaes

Com esta verba .. ..

S 30.0 - Exercicios Findos

Com esta verba .. .. .. ..

. \.'

I"

I

\\ I

11'

S 31." - Cadastro

Com esta verba ..

S 32.0 - Porcentagens ás Commis

sões de Lançamentos

Com esta verba .. .. .. .. .. ..

S 33.0 - Porcentagens de accordo

coma Lei n.o 638

Com esta verba .. .. .. .. .. .,

S 34.0 - Placas para numeração

Com esta verba .. .. .. .. ..

S 35.0 - Se..",1çoo Telephonico3

a) Custeio até abril .. .. .. .. ..

b) Resgate de titulos de acquisição

l'11

I, I
1'1'"

RESUMO:

Com os serviços a cargo da Camara

Com os serviços a cargo da Pre-

feitura

1('.

J

,I�

50;000$000

30:000$000

36:oo°SOoo

7:500$000

4:800$O<JQ

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

1:500$000 63:300$000

4(j:OOO$OOO

60:000$000

3:()OO$000

24:000$000

1�:000$000

10:000$000

26:200$001) .200$000
150:000$000 17�176$OOO

.... 983"
2. . $000

41:224 .
.1r16$OOO

12.9SC3�$OOO
G.O�_
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CAPITULO .11 CAPITULO 111

Disposições Permanentes

Art. 1.0 - O imposto de licença continua a recahir so

bre todo o negocio de qualquer natureza por atacado ou a

varejo, fabricas ou o££icinas, depositas, escriptorios, consul

torios, tendas, barracas, exhibições, diversões e espectacu

los publicos, os quaes não poderão funccionar ou ter gozo

sem licença municipal, pagos os impostos devidos de accor

do com a respectiva tabella e observadas as demais dispo.,
sições legaes.

Art. 2.0 - Continua em pleno vigor, para o exercicio

de 1928 as tabellas de impostos que acompanharam a Lei

orçamentaria para 1925 com as alterações do art. 2.° da Lei

684 accrescidas daS' seguintes modificações:

Auto omnibus, 20$000 por lagar

Placas de experiencia 500$000

�

Disposições Transitorias

Art. 1.0 - O exercicio financeiro de 1928 começará em

1..0 de janeiro e terminará em 31 de dezembro do mesmo

anno, com um mez addicional para a sua liquidação e en

cerramento.

Art. 2.0 - Fica o Prefeito autorizado a abrir no correr

do exercicio, os creditos supplementares que se tornarem

necessarios ás verbas consignadas nos �� 11, 23, 24, 29, 30,

32 e 33 do art. 2.0 do capitulo 1.

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

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 5 de Novembro de 1927.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

Art. 3.° - Fica supprimido o cargo de Official de Ga-

binete. I

Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Munici

pal de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 5 de No

vembro de 1927.

(a) Adriano Gustavo Goulin

Director GeralArt. 4.0 - Uma vez aposentado o Archivista da Ca

mara, fica supprimido o respectivo cargo, passap.do essa

funcção a ser exercida pelo 2.° Secretario da Camara.

Art. 5.0 - A partir de 1928 serão extinctas as porcen

tagens estabelecidas no � 2.° do art. 2.°, alínea "b'� do art.

4.°, .nos arts. 5.° e 6.° e na alínea "a" do art. 7.° da Lei 638,

de 29 de outubro de 1924, revertendo para a "Caixa Bene

ficencia" dos funccionarios municipaes a porcentagem es

tabelecida no art. 8.° da referida Lei.

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

• I
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;
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Decretos de 1927

'.

DECRETO N.o 1

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista a insufficien

cia da verba consignada no � 33.° do art. 2.° da Lei orça

mentaria para o exercicio vigente, e usando da autorisação

contida no art. 2.° das Disposições Transitorias da mesma

Lei, resolve abrir um credito supplementar de quatro contos

trezentos e quarenta e dois mil trezentos e setenta e cincÇ)

réis (4:342$375) á referida verba, para attender ao paga

mento de porcentagens estab�lecidas pela Lei n.o 638 de

29 de outubro de 1924.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityha, Capital

do Estado do Paraná, em 12 de Abril de 1927.

(a) J. MoreiJ:� Garcez

Prefeito Municipal

,j
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,DECRETO N.o' 2

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

no ESTADO DO PARANA, tendo em vista a insufficien';"

cia da verba consignada no � 24.° do art. 2.° da Lei orça-

t '
,,'

L __



,

,

�
�y,

'j

- 50-

mentaria vigente, e usando da autorisação contida no art.

2.° das Disposições Transitorias da mesma Lei, resolve abrir

um credito supplementar de trezentos contos de réis ....

(300:000$000) á verba Obras Publicas.

Palacio da Prefeitura- Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em de Maio de 1927.

( a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

l

�

DECRETO N.o 3

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista a insufficien

cia das verbas consignadas nos �� 8.° e 10.° do art. 2.° da

Lei n.o 663 de9 de Novembro de 1925 e usando da autoril

sação contida na Lei n.o 693 de 2 de Maio do corrente anno,

resolve abrir um credito extraordinario no valor de (cinco

contos, trezentos e oitenta mil e cento e cincoenta e trez

'reis) 1'S. 5:380$153 para attender ao pagamento das porcen

tagens devidas á Thesouraria e Procuradoria Fiscal, refe

rentes ao exercicio de 1926.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 7 de Julho de 1927.

(a) J. Moreira Garce�

Prefeito Municipal

.. ,��

DECRETO N.O 4

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em consideração que é

de real utilidade o prolongamento d� alameda Cabral, .até
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a praça General Ozorio, por isso que esse melhoramento

muito virá facilitar as communicações da parte central com

a zona noroeste da cidade, resolve approvar o respectivo

projecto rubricado pela Directoria de Obras e Viação des

t2 Prefeitura e abrir o credito extraordinario de cincoenta

contos de reis (50:000$000) para attender aos pagamentos

das desappropriações que se fazem necessarias, utilizando

se, assim, das disposições contidas na Lei n.o 672 de 18 de

Maio de 1926.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do'Paraná, em 7 de Julho de 1927.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 5

O PREFEITO MUNICIPAL, DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, em face do disposto na Lei n.o

700 de 2 de maio do corrente anJ;1o,

DECRETA:

Art. 1.0 - Fica elevado a 1.400:000$000 (mil e qua

trocentos contos de reis) o total da emissão a que se refei;

rem os Decretos nrs. 8 de 16 de julho e 10 de 2 de agosto

de 1926. .

Art. 2.° - As apolices assim emittidas serão numera

das de 1.101 (mil cento e um) a 1.400 (mil e quatrocen

tos), e terão o valor nominal de um conto de reis', cada uma,

ao typo, juros e mesmas condições de resgate, determinados

no citado Decreto n.O 8 de 16 de julho de 1926.

Art. 3.° - Revogam-se ,as disposições em contrario .
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DECRETO N.o 6

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista a insufficien

cia da verba çonsignada no � 29.° do art. 2.0 da Lei orça

mentaria vigente, e usando da autorisação contida no art.

2.° das Disposições Transitorias da mesma Lei, resolve abrir

um credito suppleínentar de vinte contos de reis (Rs. . ..

20:000$000) á verba Evehtuaes.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 3 de Agosto de 1927.

( a) J. Moreira Garcez

PrefeHo Municipal

ri
:11

DECRETO N.o 8

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista os pareceres
da Procuradoria Fiscal e birectoria de Obras e Viação, na
petição apresentada pelos Snrs. Fortunato Leite Dias de

Paiva e sua mulher, resolve utilizar-se da Lei n.o 694 de 2
de Maio do corrente anno, para entrar em accordo com os
alludidos requerentes em ordem a liquidar amigavelmente
o pagamento correspondente á indemnização a que os mes

mos têm direito em virtude do Accordam n.° 5055 de 22 de
Dezembro de 1925 que confirma o de n.O 4698 de 28 de no

vembro de 1924 do Superior Tribunal de Justiça do Estado,
relativamente á acção proposta contra o Municipio no anno
de 1913, abrindo para isso o credito extraordinario do va
lor de 20:000$000 (vinte contos de reis) .

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 13 de Agosto de 1927.

...'

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 8 de Julho de 1927.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal
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DECRETO N.o 7

O PREfEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista a insufficien

cia da verba consignada no � 31.° do art. 2.° da Lei orça

mentaria: vigente, e usando da autorisação contida no art.

unico da Lei 688 de 2 de maio do corrente anno, resolve

abrir um credito suppl�mentar de trez contos de reis.....

(3:000$000) á verba Cadastro. .

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 3 de Agosto de 1927.

(a) J. Moreira Garcet

Prefeito Municipal

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

/' DECRETO N.o 9

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista a insufficien
cia da verba consignada no S 24.° do art. 2.° da Lei orça
mentaria vigente, e usando da autorisação contida no art.

2.° das Disposições Transitorias da mesma Lei, resolve abrir
um credito supplementar de 200:000$000 (duzentos contos
de reis) á verba Obras Publicas.
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, Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

ào Estado do Paraná, em 13 de Agosto de. 1927.

�t
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(a) J. Moreu'a Garcez

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 10

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, attendendo ao requerido pela

Senhorita Bianca. Bianchi, alumna do Conservatorio de Mu

sicadesta capital, e usando da autorisação contida na Lei

n,o 685 de 2 de maio do. corrente anno, resolve abrir um

credito extraordinario no valor de 1:200$000 (UIIl CO):lto e

duzentos mil reis) para attender ao pagame):lto da subven

ção a que se refere a mesma Lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado d<;> Paraná, em 26 de Setembro de 1927 .

f

I
I

til.

f
(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

/11

DECRETO N.o 11

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista a insufficiencia

da verba consignada no � 29.0 doart. 2.° da Lei orçamenta

ria vigente, e usando da autorisação contida no art. 2.° das

Disposições Transitarias da mesma Lei, resolve abrir um

credito supplementar de vinte contos de reis (20:000$000)

á verba Eventuaes.

I

, I�
I

\

'l
\

- -------

-55-

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba,Capital
do Estado do Paraná, em 5 de Dezembro de 1927.

,

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 12

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista a insufficiencia
da verba consignada no S 24.° do art. 2.° da Lei orçamenta
ria vigente, e usando da autorisação contida no art. 2,° das

Disposições Transitarias da mesma Lei, resolve abrir um

credito supplementar de duzentos contos de reis .
(200:000$000) á verba Obras Publicas.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 5 de Dezembro de 1927.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 13

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CApITAL
DO ESTADO DO PARANA, usando das attribuições de
seu cargo,

DECRETA:

Art. 1.0 - A cobrança dos impostos e taxas consigna

dos nos SS 1.0, 2.0, 4.°, 9.°, 11.°, 12.° a 16.°, 19.0 a 21.°,27.°,
28.° e 31.°, do art. 1.0 da Lei orçamentaria n.o 718 de5 de

novembro do corrente anno e para o exercicio de 1928 será
effectuada nos seguintes mezes:
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JANEIRO - Matricula e marcação de vehiculos. Ma
tr.icula de chauffeurs, cocheiros e carregadores. l.a presta

ção da' taxa de calçamento.

FEVEREIRO - Prestação unica do imposto sobre

guias sem passeio e casas sem platibanda. Matricula de cães

e de vaccas.

MARÇO - l.a prestação do imposto sobre frentes não

edificadas, frentes não revestidas, casas em ruina e obras

não concluidas. l.a prestação da taxa de limpeza particular.

MARÇO E ABRIL - l.a prestação do imposto de li

cença do Quadro Urbano e Rocio. Prestação unica do im

posto de publicidade e aferição de pesos e medidas.

JUNHO - Imposto de viação e foros do Quadro Ur

bano e Rocio.

JULHO E AGOSTO - 2.a prestação da taxa de cal

çamento.

SETEMBRO - 2.a prestação da taxa de limpeza par

ticular. 2.a prestação do imposto sobre frentes não edifica

das. 2.a préstação do imposto de licença do Quadro Urbano

e Rocio.

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

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 6 de Dezembro de 1927 .

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

I
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DECRETO N.o 14

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, considerando que o actual sis

thema de numeração predial mandado observar pela Lei
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n.Ó 159, de 15 de janeiro de 1906, combinada com as dispo

sições dos arts. 12e 13 do Codigo de Posturas em vigor não

mais satisfaz a sua finalidade; t

Considerando que, por isso mesmo, em cada dia mais

se accentua á necessidade de uma remodelação que defini

tivamente solucione tão importante problema, que de ha

-muito vem preoccupando a administração do Municipio, em

ordem a identificar facilmente os predios urbanos e subur

banos;

Considerando que a falta de precisão na identificação

dos predios embaraça a vida commercial e social da cidade

e, consequentemente, prejudica sobremodo, os interesses

da população;

Considerando que o criterio em vigor de dar a cada

casa um numero, embora intervallado de 10 metros, indu

bitavelmente não pode ser applicado ás cidades que progri

dem, pois alem de ser variavel a metragem das fachadas ha

a cOl'�siderar o grande numero de terrenos ainda não edifi

cados, tal como acontece nesta Capital, e que, alem disso,

diversas ruas se prolongam nos sentidos dos dois extremos,

donde resultam graves e irremoviveis inconvenientes como

os que já se apresentam nas grandes avenidas Leste Oeste

da zona Sul;

Considerando que, nessas condições, impossivel se tor

na manter uma numeração regular de caracter permanen

te, pois a medida que as ruas crescem em seus extremos, se

desloca a lorigem da numeração e, consequentemente, se alte

ram os numeros das casas;

Considerando que todos esses inconvenientes devem

ser com urgencia removidos, a bem dos interesses da colle

ctividade e em harmonia com o progresso da nossa Capital;

Considerando que o criterio racional de referir a nu

meração predial a uma base fixa, tomada por origem, desi-
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gna�do cada casa pelo numero .de m�tros que a respectiva

porta dista' da base de ref�rencia é, precis:unente, o systhe-

ma que melhor soluciona tãq momentoso problema;

Considerando que com essé processo a numeração se

rá permanente, ficando supprimidos, de vez, os numeras

iptercalados, com expoente lateral;

Considerando que retardar tão necessaria providencia

seria aggravar as difficuldades que cada vez mais se faz.er

sentir contra os interesses da collectividade curitybana, co

mo bem reconheceu e manifestou o Poder Legislativo na

sua resolução expressa da Lei n.o 708, de 29 ,de outubro do

anno hoje findo, e se utilizando da autorisação assim ou

torgada,

DECRETA:

Art. 1.0 - Fica alterado o actual systhema de nume

l'ação predial desta Capital, devendo cada casa ter. um nu

mero que representará a distanc�a, em metros, da respecti

va porta a uma base fixa tornada por origem.

Art. 2.° - Para a fixação das origens serão estabele

cidas' duas bases principaes e outras secundarias.

As bases principaes formarão eixos coordenados e as

secundarias serão determinadas em funcção das condições

locaes.

Art. 3.° - As bases principaes serão formadas pelas

actuaes ruas 15 de Novembro, São Paulo e prolongamento,

no sentido O. L.; Commendador Araujo, avenida Batel e

prolongamento, no sentido L. O.; Marechal Floriano Pei

xoto e prolongamento, no sentido N. S.; Rosario e Trajano

Reis e prolongamento, no sentido S. N.

Art. 4.° -. Todas as actuaes ruas, alamedas ou aveni

das que forem atravessadas por uma das bases principaes,

tomarão duas denominações, e as respectivas numerações

serão referidas á mesma base.
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Art. 5.° - As ruas{�ue não atravessarem ou não,attin
girem as bases principaes, ter�o a numeração predial refe

ri'da a "1ma base secundaria, que será formada pela rua, ala

meda, avenida ou praça que constituir a respectiva origem.

Art. 6.° - Para a indicação das novas denominações

das ruas que ficarem sub-divid�das, será organisada uma

commissão cOI)st!tuida por elementos representativos das

associações scienti£icas, litterarias, commercio e imprensa

desta Capital.

Art. 7.° - A origem da numeração será referida ao

alinhamento predh;�l da respectiva base.

� unico - A nUJlleração crescerá no sentido do afa�ta

menta da base de referepcia, seqdo par a direita e impar a

esquerda.

Art. 8.° - As praças cujas faces forem (ormadas por

lados de ruas que as atravessarem terão a nume�ação cor
respondente ás 'mesmas ruas.

� 1.0' - No caso de não haver face correspondente a

alinhamento de ruas, a numeração terá por origem a face

mais proxima de uma das bases fixas e seguirá circundan

do a praça, continuamente, sem distinção de par ou impar.

� 2.° - Havendo apenas uma face no alinhamento de

rua, essa face servirá de base e a numeração será continua,

circundando a praça, e crescerá no sentido de afastamento

das bases principaes.

� 3.° - No caso de mais de uma face no alinhamento

de rua, será tomada para origem da numeração a face mais

proxima a base principal conservando nas demais em pro

longamento de ruas, os numeros correspondentes.

Art. 9.° - As placas de numeração serão de ferro es

maltados tendo os algarismos gravados em preto sobre fun

do branco.
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� unico -,' A Prefeitura fornecerá as placas pelos pre-

ços que constarem das tabellas apensas ás leis orçamenta-

rias. •

Art. 10.° - Os casos omissos serão resolvidos pela

Prefeitura, observando sempre o criterio geral estabelecido.
" .

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

ào Estado do Paraná, em 31 de Dezembro de 1927.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 15

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista a insufficien

cia da verba consignada no � 24.° do art. 2.° da Lei orça
mentaria para o exercicio de 1927, e usando da autorisação

contida no. ,art. 2.° das Disposições Transitorias da mesma

Lei, resolve abrir um credito supplementar de noventa e

dois contos novecentos e quarenta e quatro mil setecentos

e quarenta e trez reis (92:944$743) á verba Obras Publicas.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de Janeiro de 1928.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 16

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista que no exerci

cio de 1927, a arrecadação do imposto a que se refere o � 7.°

',1
';Jj,'
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do art. 1.0 da Lei orçamentaria, excedeu á respectiva pre
visão em trez contos quatrocentos e noventa e oito mil reis

(3:498$000)J, resolve, ad-referendum do Poder Legislativo,
abrir um c:r;edito supplementar dessa quantia a verba con
signada no � 28.° do art. 2.° da referida Lei, para attender

ao pagamen'to a que tem direito a Santa Casa de Misericor-

dia. palaciJ da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estadoro Paraná, em 31 de Janeiro de 1928.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal
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Actos de 192.7

•

ACTO N.o 1

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DOPARANA, tendo em vista a indicação

feita pelo Exmo. Snr. Dr. Director da Faculdade de Medi

cina deste Estado, nos termos do Decreto n.o 1 de 10 de Ja

neiro' de 1923, nomeia o Snr. Dr. Abacilio Fulgencio dos

Reis, para e�ercer o cargo de auxiliar da Directoria de Hy

giene Municipal.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 3 de Janeiro de 1927.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

,

ACTO N.o 2

O PREFEITO MUNICIPAL DE ClJRITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, promove o Ajudante da Fis

calização do Quadro Urbano, Snr. Tito Pospissil, a Fiscal

Geral, percebendo' os vencimentos marcados em Lei.
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Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 4 de Janeiro de 1927.

( a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal .. <'p. ,

ACTO N.o 5

O SUBSTITUTO EM EXERCICIO DO PREFEITO

MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL DO ESTADO DO

PARANA, pomeia o Snr. Ubaldo Gracia para exercer, in

terinamente, o cargo de Guarda Fiscal de 2.a classe, perce

bendo os vencimentos marcados em lei.

Palacio da Prefe�tura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 10 de Janeiro de 1927.

'.

ACTO N.o 3

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, nomeia o Snr. João de Alen

car Guimarães para exercer o cargo de Ajudante da Fisca

lização do Quadro Urbano, percebendo os vencimentos mar

cados em Lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 4 de Janeiro de 1927.

(a) João Antonio Xavier

>I
ACTO N.o 6

O SUBSTITUTO EM EXERCICIO no PREFEITO

MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL DO ESTADO DO

PARANA, concede, na forma do Regulamento em vigor, ao

Snr. Luthegardes Ferreira da Costa, GuaIlda Fiscal, trinta

dias de férias, conforme requereu.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 13 de Janeiro de 1927 .

( a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

ACTO N.o 4

O SUBSTITUTO EM EXERCICIO DO PREFEITO

MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL DO ESTADO DO

PARANA, exonera, a pedido, o Snr. Felippe Ziemer do
cargo de Guarda Fiscal de 2.a classe.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do E�tado do Paraná, �ni 10 de Janeiro de 1927.

(a) João Antonio Xavier

I

� �I�
I ..,
,

(a) João Antonio Xavier

, II

ACTO N.o 7

. .0 SUl3STITUTO EM ..EXERCICIO DO PREFEITO

MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL DO. ESTADO DO

PARANA, concede, na forma do Regulamento em vigor, ao

Snr. Oswaldo Muniz, -Guarda Fiscal, trinta dias de licença

para tratamento de saude, conforme requereu.
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Palacio da Prefeitura M4nicipal de Curityba, Capital

d<;> Estado do Paraná, em 13 de Janeiro de 1927 .

(a) João Antonio Xavier

ACTO NP 8

O, PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBAj CAPI'rAL

DO ESTADO DO PARANA, nomeia o Snr. Oscar Dias de

Gracia para exercer as funcções de 3.° Official da Directo

ria de Obras e Viação, percebendo os vencimentos marca

dos em Lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 22 de Janeiro de 1927.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

ACTO N.o 9

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, por conveniencia do serviço,

resolve designar o auxiliar da Fiscalização do Quadro Ur

bano, Snr. João de Alencar Guimarij.es para superintender

o serviço de vehiculos, devendo todos os funccionarios da

respectiva Inspectoria e da Fiscali�ação prestar�lhe o me

lhor auxilio.

� . � p'alaci() da" Preféitura Municipal 'de Curityba,: Cãpital
do Estado do Paraná, em 25 de Janeiro de 1927.

.(a) J. Moreira.Garcez ..... ,

_,- ..:._.' _Prefeita.Municipal:.: : .. ::' ..'.,", .
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ACTO N.o 10
•

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPIT�
DO ESTADO DO PARANA, nomeia o Snr. Engenheiro Ci

vil Arnaldo Izidoro Beckert para exercer as funcções de

Chefe de Secção da Directoria de Obras e Viação, perce

bendo os vencimentos marcados em. Lei.

Pa:lacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 25 de Janeiro de 1927,

(..a) J. Moreira <;Jarcez

Prefêito Municipal

ACTO N.o 11

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve designar para fazerem

parte da banca examinadora para o concurso de Guardas

Municipaes, a se realizar no dia. 31 do corrente, no edificio

desta Prefeitura, os seguintes f�nccionariQs� Carlos .Anto

nio de Azevedo, Inspector Geral de Rendas e Fiscalização,

Engenheiro Agronomo Romario Martins Junior, S�creta�
rio e Urbano Gracia Filho, Fiscal Geral.

.Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Par:aná, em 27 de Janeiro de 1927.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

ACTO N.O llA

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA,.CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, exonera, a peclido, () Snr., En.:.

geilheiro. Civil.Arnaldo' Izidoro Beck.ert do cargo..de Chefe

de Secção da Directoria de Obras e Viação.

�
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Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do. Estado do Paraná, em 5 de Fevereiro de 1927.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

�

ACTO N.o 12

'0 PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, promove o auxiliar technico

de 2.a classe, Snr. JoãoSchleder Sobrinho, a auxiliar tech

nico de l.a classe, percebendo os vencimentos marcados em

LeI' '�"".' ,...J;iW��• -1. ,e,..m.!�

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 8 de Fevereiro de 1927.

( a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

ACTO N:o 13
. .

. O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, promove o desenhista de 2.a

classe Snr. Frederico Ktrchgassner, a auxiliar technico de

�.a classe, percebendo os vencimentos marcados em Lei.

Palacio da .Prefeitura Municipal de Curityba,. Capital

do Estado do Paraná, em 8 de Fevereiro de 1927.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

ACTO N.o 14

, O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, exonera, a pedido, ó.Snr. Ma
rio Libanio Guimarães do cargo dê Guarda .Fiscal de 2.a

elasse.
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. . . Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, .Capital
do Estado do Paraná; em 18 de Fevereiro de 1927.

(a) .1. Moreira Garcez
Prefeito Municipal

-
ACTO N.o 15

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURI'rYBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, nomeia o Snr. Bfasilio :Pery
Moreira para exercer o cargo de Guarda Fiscal de 2.a clas
se, percebendo os vencimentos marcados em Lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
. do Estado do Paraná, em 18 de Fevereiro de 1927.

(a) J. Moreira Garcez
Prefeito Municipal

. -

!,
ACTO N.o 16

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, resolve promover, por mere
cimento, a Guarda Fiscal de l.a classe, o actual Guarda de
2.a, Snr. Manoel de Oliveira Cravo, percebendo os venci
mentos marcados em Lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 18 de Fevereiro de 1927.

(a) J. Moreira Garcez
Prefeito Municipal
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ACTO N.o 17

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, resolve, por conveniencia do
serviço, deixar �m disponibilidade o Snr. Antonio Manoel
da Silva, encarregado do Deposito de Inflammaveis.
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ACTO N.o 20

O SUBSTITUTO EM EXERCICIO DO PREFEITO
MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL DO ESTADO DO
PARANA, dispensa o Snr. Angelo Pitella do cargo de co,.
bradar da Seçção Telephonica de Ponta Grossa e designa o
actual encarregado da mesma Secção, Snr. Launndo Fer
reira, para proceder a respectiva cobrança.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 11 de Maio de 1927 .

(a) João Antonio Xavier

Palacio da Prefeitura Municipal de Cl1rityba, Capital

go Estado do Paraná, em 2 de Abril de 1927 .

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

A:CTO N.O 18

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

. DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista a indicação fei

ta pelo Exmo. Sr. Dl'. Director da Faculdade de Engenha

ria deste Estado, nos termos do Decreto n.o 1 de 10 de Ja
neiro de 1923, nomeia o Snr.Engenheiro Civil Bento Mu

nhoz da Rocha Netto, para exercer o cargo de Auxiliar

Technico da Directoria de Obras e Viação.

Palacio da Prefeitura Municipal de turityba, Capital

do Estado do Paraná, em 23 de Abril de 1927 .

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

ACTO N.o 19

O PRE,FEI'rO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DOPARANA, tendo em vista a indicação fei

ta pelo Exmo. Snr. Dl'. Director da Faculdade de Direito
deste Estado, nos termos do Decreto n.o 1 de 10 de Janeiro

de 1923, nomeia o Snr. Bacharel em Sciencias Juridicas e

Sociaes Laertes de Macedo Munhoz para exercer o cargo de

Auxiliar da Procuradoria Fiscal.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 30 de Abril de 1927.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

) Jl
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ACTO N.021

O SUBSTITUTO EM EXERCICIO DO PREFEITO
MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL DO ESTADO DO

PARANA, tendo em vista a desistencia feita pelo Snr. En
genheiro Civil Bento Munhoz da Rocha Netto, resolve con

ceder a exoneração do' cargo de Auxiliar Technico da Dire-.

ctoria de Obras e Viação e de accordo com a communicação

feita pelo Exmo. Snr. Dr. Director da Faculdade q.e Enge

nharia deste Estado, nos termos do Decreto n.o 1 de 10 de

Janeiro de 1923, nomeia o Snr. Engenheiro Civil Carlos Er'"

nesta Schulz para exercer o referido cargo.

Palacio da Prefeitura Municipal de Cu:dtyha, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de Maio de 1927.

(a) João Antonio Xavier

f;
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ACTO N.o 22

O SUBSTITUTO EM EXERCICIO DO PREFEITO

MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL DO ESTADO DO

PARANA, usando das attribuições de seu cargo, concede
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ao Procurador Fiscal, Dl'. João Ribeiro de Macedo Filho, 90

dias de licença para tratar de seus interesses, na forma do

Regulamento em vigor.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 3 de Junho de 1927.

Ca) João Antonio Xavier

ACTO N.o 23

O SUBSTITUTO EM EXERCICIO DO PREFEITO

MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL DO ESTADO DO

PARANA, concede ao Dir�ctor de Contabilidade e Thesou

1'0, Snr. Benigno Lima Junior, um anno de li�ença sem

vencimentos, conforme requereu e nos termos da Lei n.o

692 de 2 de Maio do corrente anno.

Palacioda Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 20 de Junho de 1927.

Ca) Joaquim Augusto de Andrade

ACTO N.o 24

O SUBSTITUTO EJVI EXERCICIO DO PREFEITO

MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL DO ESl'ADO DO

PARANA, tendo em vista a communicação do Snr. Dl'. Di

rector Geral, resolve dispensar, a bem do serviço publico,

o encarregado da Secção Telephonica de Paranaguá, Rol

dão Nascimento.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 20 de Junho de 1927.

(a) Joaquim Augusto de Andrade I
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ACTO N.o 25

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, por conveniencia do serviço,

resolve exonerar o auxiliar do Almoxarifado da Directoria

de Obras e Viação, Snr. Amazonas Souza Azevedo e no

meaI-o para o cargo de Dactylographo com funcção na Sec

ção do Tombamento, da Directoria do Patrimonio, perce

bendo os vencimentos marcados em Lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do' Paraná, em 1.0 de Julho de 1927.

C a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

�v
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ACTO N.o 26

O PREE'EITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, nomeia o Snr. Mario Ribeiro

para exercer o cargo de Auxiliar do Almoxarifado da Dire

ctoria de Obras e Viação, percebendo os vencimentos mar

cados em Lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado Paraná, em 1.0 de Julho de 1927.

C a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

ACTO N.o 27

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITA'

DO ESTADO DO PARANA, exonera, a pedido, o Snr. En

genheiro Civil Arnaldo Izidoro Beckert do cargo de Chefe

de Secção da Directoria de Obras e Viação.

---"
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Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital ,

do Estado do Paraná, em 4 de Julho de 1927.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

ACTO N.o 28

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA,. CAPITAL
, DO ESTADO DO PARANA, dispensa,. a pedido, a telepho

nista de 2.a classe da Secção da Capital, Senhorit;:l Lydia

Jordão.

Pâlacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 6 de Julho de 1�27.

(a) J. Moreira Gal'cez

Prefeito Municipal

ACTO N.o 29

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO Dp PARANA, promove á telephonista de 2.a

classe a actual praticante Senhorita Aurea Mattoso e desi..;

gna para sl,lbstituil-a a Senhorita Sophia Ribeiro Dias.

Palaçio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 6 de Julho de 1927.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

ACTO N.o 30

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, concede, na forma do Regu

lamento em vi�or, ao Snr. Ocrisio Guimarães, Auxiliar de

-75-
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I 2.a classe da Inspectoria de Limpeza Publica e Particular,

trinta dias de licença, a contar; do dia 14 de Junho proximo

passado, conforme requereu.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 8 de Julho de 1927.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal
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ACTO N.o 31

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, nomeia o Snr. David da Rosa

para exercer o cargo de Servente da Directoria Geral, per

cebendo os vencimentos marcados em Lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 28 de Julho de 1927.

(a) J. Moreira Gal'cez

Prefeito Municipal

.�
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ACTO N.o 32

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve designar o Snr. Car

los Antonio de Azevedo, Inspector Geral de Rendas e Fis

calização,para, cumulativamente, exercer as funcções de

Director de Contabilidade e Thesouro, durante o impedi

mento do respectivo serventuario que se acha em gozo de
licença, percebendo os vencimentos estabelecidos pelas dis

posições legaes em vigor.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 1.0 çle Agosto de 1927.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal
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ACTO N.o 33

'0 PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANÁ, nomeia o Snr. Architecto João
Monteiro Netto para exercer o cargo de Desenhista de 1.a
classe da Directoria de Obras e Viação, percebendo os ven-
cimentos marcado� em ,Lei.Palacio da Prefeitura Mup.icipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 9 de Agosto de 1927 .

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

ACTON.o 36

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, exonera, a pedido, o Snr. An

tonio Ribeiro do cargo de Guarda Fiscal.

Palacio da 'Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 1.0 de Setembro de 1927.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

-
ACTO N.o 37

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, attendendo ao requerido pelo

Guarda Fiscal, Oswaldo Muniz, resolve conceder-lhe ses

senta dias de licença, sem vencimentos, a contar desta data.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 23 de Setembro de 1927.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

ACTO N.o 34

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANÁ, exonera, a pedido, o Snr. Ocri
sio Guimarães do cargo de Auxiliar de 2.a classe da Inspe
ctoria de Limpeza publica e Particular.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 18 de Agosto de 1927 .

I

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

- ACTO N.o 38

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, usando das attribuições de

seu cargo, resolve deixar sem eífeito o Acto n.o 33 de 9 de

Agosto do corrente anno, pelo qual o Snr. João Monteiro

Netto foi nomeado para exercer o cargo de Desenhista de

l.a classe da Dj:r:�ctprta c}e. Obras e Viação: ,_ .,.'

-. PaJacio da "Prefeitura MUnicip.al. de Curitybá, Capital

do Estado do Paraná, em 24 de Setembro de 1927.

(ti) J. Moreira Garcez

, Prefeito Municipal

ACTO N.o 35

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANÁ, nomeia o SIir. Julio Richter
Filho pará. exercer o cargo de Auxiliar de 2.a classe da Ins
pectoria de- Limpesa publica e ParticuÍar, percebendo os
vencimentos marcados em Lei.Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 18 de Agosto de 1927 .

( a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

\
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ACTO N.o 33

"O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, nomeia o Snr. 4rchitecto João
Monteiro Netto para exercer o cargo de Desenhistà de 1.a
classe da Directoria de Obras e Viação, percebendo os ven

cimentos marcados em .Lei.
Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná,em 9 de Agosto de 1927 .

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

ACTO N.� 34

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO. ESTADO DO PARANA, exonera, a pedido, o Snr. Ocri
sio Guimarães do cargo de Auxiliar de 2.a classe da Inspe
ctoria de Limpeza Publica e Particular.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 18 de Agosto de 1927 .

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

ACTO N.o 35

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, nomeia o Snr. Julio Richter
Filho para exercer o cargo de Auxiliar de 2.a classe da Ins
pectoria de Limpesa Publica e Particular, percebendo os

vencimentos marcados em Lei.
Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 18 de Agosto de 1927 .

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal
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ACTO N.o 36

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, exonera, a pedido, o Snr; An

tonio Ribeiro do cargo de Guarda Fiscal.

Palacio da 'Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 1.0 de Setembro de 1927.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

1111
.1

ACTO N.o 37

O PREFEITO MUNICIPA,L DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, attendendo ao requerido pelo

Guarda Fiscal, Oswaldo Muniz, resolve conceder-lhe ses

senta dias de licença, sem vencimentos, a contar desta data.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 23 de Setembro de 1927.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

'l
I
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ACTO N.o 38

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, usando das attribuições de

seu cargo, resolve deixar sem effeito o Acto n.o 33 de 9 de

Agosto do corrente anno, pelo qual o Snr. João Monteiro

Netto foi nomeado para exercer o cargo de Desenhista de

1.a çlasse da Djr�ctpria q.e. Obras e Viação: " ....

.. -. Palacioda ..Prefeitura MUnicip.al. dé Curityba, Capital

do Estado dp Paraná, em 24 de Setembro de 1927".

(a.) J. Moreira Garcez

... Prefeito Municipal

ri
I

r
, I

I

J



I: <

-78- ....:.. 79-

.!

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 3 de Novembro de 1927.

ACTO N.o 39

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, nomeia o Snr. Architecto Va

lentim Maria de Freitas para exercer, interinamente, o car

go de Desenhista de 1.a classe da Directoria de Obras e Via

ção, percebendo os vencimentos marcados em Lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 4 de Outubro de 1927 .

( a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

r:...J,

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

ACTO N.O 40

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTAPO DO PARANÁ, nomeia o Snr. Engenheiro Ci

vil Odilon Mader para exercer as funcções de Chefe de Sec�

ção da Directoria de Obras e Viação, percebendo os venci

mentos marcados em Lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, erp 26 de Outubro de 1927.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

I

II

ACTO N.o 42

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANÁ, nomeia o Snr. Alvaro Luiz
Picheth para exercer o cargo de Ajudante da Fiscalização
do Quadro Urbano, percebendo os vencimentos marcados

em 4ei.

Palácio da Pl,'efeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 3 de Novembro de 1927.

(a) J. Mo�'eira Garcez

Prefei�o Municipal

r 11 ACTO N.o 43

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANÁ, em conformidade com as dis
posições: legae's 'é�, vigor, resolve organizar as commissões
que deverão 'proceder ao lançamêntO dos itripostos "é taxas
municipaes para o exercicio de 1928, fazendo para isso as

seguintes designações:

Imposto de Licença do Quadro Urbano:

Carlos Antonio 'de .Azevedo; .Tito Pospissil e Arthur Ri-

beiro de Macedo. '; .'.' .:.. : '.=',: ':

.,. .' . ' �eTO N.o' 41

O PREFEITO MúNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, nomeia o Snr. João de Alen

car Guimarães para exercer o cargo de 'Inspector Geral de
Vehiculos, creado pelaLei n..0 706, de 27 de Outubro p. fin

do, percebendo os veJ:;lcimentos marêados na mesma Lei.
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Imposto de.Licertça do Rocio:'

Urbano Gracia Filho e Clodoaldo Portugal.

Taxa de Limpeza Particular:

Lufrido da Costa Cabral, Feliciano Correia de Freitas
Junior e Manoel Teixeira Machado.

Imposto de publicidade:

Olegario Ribas Marcondes, Urbano Gracia Filho e Al
varo Luiz Picheth.

Taxa de Calçamento e Impostos de Guias sem Passeio, ca
sas sem platibanda e frentes não edificadas e outros:

Dl'. Odilon'Mader, Arthur Marques da Silva, Bernar
dino Siqueira Cunha e Bernardo Sabatcke.

Os serviços de lapçamentos e respectiva escripturação
serão iniciados a 5 do corrente e devérão estar concluidos
até 31 de Janeiro do anno proximo vindouro, devendo as
commissões observar fielmente as prescripções legaes em
vigor, attinentes ao criterio a ser adoptado na execução des-
ses trabalhos.

Essascolllmissões perceberão as porceritagens estabe
lecidas em Lei e os respectivos serviços deverão ser feitos
sem prejuizo do expediente ,normal d.a Prefeitura.

Palacio da Prefeitura Municipal de, Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 3 de �ovembro 'de 1927.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito MuniCipal

\;�
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ACTO N.o 44

, ," . "-O -:SUBSTITUTO-EM" EXERCICIO DO PREFEITO

MlJ.N[CIPAL D� CURITIBA, CAPITAL DOESTADo.�DÓ.
PARANA, tendo etn 'vista o requerido pelo opérario 'muni:.

cipal Snr. José Joaqu.im de 'Freitas, e o calculo procedido

pela Directoria de Contabilidade e Thesouro, concede ao

mesmo a sua aposentadoria com os vencimentos annuaes de

696$666 (seiscentos e noventa e seis mil e seiscentos e ses

senta e seis reis), por contar dezenove anos, nove mezes e

quinze dias de serviço ao Municipio, na forma da Lei n.o

529 de 2 de Abril de 1920.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do �stado do Paraná, em 7 de Novembro de 1927.
....

(a) João Antonio Xavier

,1,1 ACTO N.o 45

O SUBSTITUTO EM EXERCICIO DO PREFEITO
MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL DO ESTADO DO

PARANÃ, de accordo com o requerido e na forma do Re

gulamento em vigor, concede trinta dias de ferias ao Snr.

Jeremias Prestes Branco, Inspector de Vehiculos.

1i

"

Palaciq da Prefeitura Municipal de Curityba, Capi�al

d.o Es.taç!o 'do Paraná, em 11 de Novembro de 1927.

(a) João Antonio Xavier
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ACTO N.o 46

O SUBSTITUTO EM EXERCICIO DO PREFEITO

M1,JNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL DO ESTADO DO

PARANA, exonera, a pedido, ú Snr. Engenht;iro Civil Car
los Ernesto Schulz do cargo de Auxiliar Technico da Dire
ctoria de Obras e Viação.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 25 de Novembro de 1927.

(a) João Antonio Xavier

ACTO N.o 47

O SUBSTITUTO EM EXERCICIO DO PREFEITO

MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL DO ESTADO DO

PARANA, concede, na forma do Regulamento em vigor,

trinta dias de licença ao 3.° Official da Directoria de Obras

e Viação, Oscar Dias de Gracia, para tratamento de saude,

conforme requereu.

Palacio ,da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 29 de Novembro de 1927.

(a) João Antonio Xavier

ACTO N.o 4&

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, concede ao Snr. Jeremias

Prestes Branco, Inspector de Vehiculos, seis mezes de li

cença, a contar do dia 17 de Novembro p. findo, nos termos

da Lei n.o 624 de 5 de Novembro de 1923.
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Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do E!3taqo do Paraná, em 24 de Dezembro de 1927.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal
-to;

,..-,

" /,

ACTO N.o 49

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, por conveniencia do serviço,

remove o Snr. Antonio Alberto Branco do cargo de Aju

dante da Inspectoria de Vehiculos para o cargo de Guarda

Fiscal de 2.a classe, percebendo os vencimentos marcados

em Lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 27 de Dezembro de 1927.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

-,

..-

� i

ACTO N.O 50

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, exonera, a pedido, o Snr. An

tonio Alberto Branco do cargo de Auxiliar da Inspectoria

de Vehiculos.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 28 de Dezembro de 1927.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal
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ACTO N.o 51

O PREFEITO'MUNICIPAL DE CURITYBA'; CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, att�ndendo ao requerido pelo

3.° Official da Directoria'de o-kia�'e Viação, Snr. Oscar Dias
de Gracia, resolve retificar o seú nome para Oscar José de

Gracia.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de Dezembro de 1927.

(a)J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal
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Leis de 1928

LEI N.o 719

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PAR1�.NA, faz saber que a Camara Mu

nicipal decretou e eu sancciono a seguinte Lei:

Art. 1.°.-.. Fica concedido ás Emprezas Electricas Bra

zileiras S. A., successoras da South BraZilian Railways

COJ:�pany Limited, o direito exclusivo de explorar, por meio

de tracção electrica, os serviços de bonds e o fornecimento

de luz publica e particular, dentro do municipio da Capital,

pelo prazo de 40 annos, a, coptar da data da assignatura do

contracto.

sunico - E' tambem concedido ás mesmas Emprezas

o direito de fornecer energia electrica ás fabricas, indus

trias e çasas particulares existentes dentro do �unicipio da

Capital e ás que vierem a existir, .durante o prazo de 40 an

nos já referido.

Art. 2.° - As Emprezas Electricas Brazileiras S. A.,

gozarão, durante o alludido prazo, de isenção de todos os

impostos municipaes e terão o direito de desapropriar, por

utilidade publica, os terrenos ou predios que se tornarem
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LEI N.o 719

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO .ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara Mu

nicipal decretou e eu sancciono a seg-qinte Lei:

Art. .1.0 - Fica concedido ás Emprezas Electricas Bra

zileiras S. A., successoras da South Brazilian Railways

Company Limited, o direito exclusivo de �xplorar, 'por meio

de tracção electrica, os serviços de bonds e o fornecimento

de luz publica e particular, dentro do municipio da Capital,

pelo prazo de �O annos, a contar da data daassigq.atura do

contracto.

S unico - E' tambem concedido ás mesmas Emprezas

o direito de fornecer energia electrica ás fabricas, indus

trias e casas particulares e�istentes dentro do municipio da

Capital e á,s que vierem a ex;istir, .durante o prazo de 40 an

nos já referido.

Art. 2.° - As Emprezas Electricas Brazileiras S. A.,

gozarão, durante o alludido prazo, de isenção de todos os

impostos municipaes e terão o direito de desapropriar, por

utilidade publica, os terrenos ou predios que. se tornarem
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imprescindiv�is á bôa execução dos serviços que vão ex-

pIorar. .

Art. 3.° - As referidas Emprezas poderão tambem ex

plorar os serviços de omnibus de accordo 'com o Regula

mento que a Prefeitura organizar para o trafego geral de

ortmibus ou outros meios de transporte, dentro do Munici

pio, Regulamento este que terá em vista a distribuição de

transportes por toda a Cidade, visando a conveniencia do

publico.

Art. 4.° - As tabellas de preços para o fornecimento.

de luz publica e particular e de energia electrica, serão or

ganizadas pelas .referidas Emprezas de accordo com a Pre

feitura esó vigorarão depois de approvadas por esta, po

dendo, até 50% do seu valor, ficar sujeitos a fluctuação do

cambio sobre Nova York.

Art. 5.° - As tabellas de preços de passagens de bonds

e de seus horarios serão tambem organizadas pelas Empre

zas e submettidas á approvação da Prefeitura, que terá o

direito de modificaI-as.

Art. 6.° - As Emprezas Electricas Brazileiras S. A.,

ficam com o direito de assentar trilhos e postes nas ruas e

praças dentro do municipio da Capital, para ampliação dos

serviço$ de bonds, luz e força e de manter os já existentes,

mediante previa autorização da Prefeitura, bem como de

estabelecer linhas telephonicas apenas para exploração dos

seus serviços.

Art. 7.° - As Emprezas Electricas Brazileiras S. A.,

gozarão dos favores concedidos por esta Lei, uma vez assi

gnado perante a Prefeitura o contracto respectivo, no qual
se estabelecerão clausulas que acautelem os interesses do
Municipio, na parte relativa á fiscalização e á conclusão das
obras que as mesmas Emprezas se propõem construir, como

ampliação da tracção eleetrica dentro do municipio da Ca-
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pital f> outras disposições que o Dl'. Prefeito julgarnece::;sa

rias a bem da collectividade.

Art. 8.° - Para facilitar a installação da uzina hydro-'

electrica em prazo breve, �!ca o Dl'. Prefeito autorizado a

arrendar, vender ou transferir as quedas d'agua do rio Ca

pivary, nos municipios de Campina Grande e Bocayuva e
pertencentes ao Municipio, por preço nunca .inferior ao da

acquisição. .

Art. 9.° - No contracto a ser firmado perant� a Pre

feitura, ficarão tambem. assegurados os direitos das referi
das Emprezas relativamente á cobrança do fornecimento

de luz e força e, bem assim, relativamente á .leitura e veri
ficação dos medidores e á inspecção das installações, sem

pre que as Emprezas julgarem necessario.

Art. 10.° - Durante a vigencia da presente concessão

a Prefeitura não dará licença a terceiros para o assenta

tamento' nas ruas, alamedas, praças e logradouros publicos

dentrp do Municipio, de trilhos, postes, fios aereos ou sub
terraneos, ou de outros processos para a distribuição de

energia electrica.

Art. 11.° - Fica o Dl'. Prefeito autorizado a, uma .vez

assignados os contractos, introduzir, em qualquer tempo,

mediante entendimento com as Emprezas, clausulas expli

cativas ou interpretativas, independentemente de posterior

autorização pela Camara Municipal.

Art. 12.0 - Revogam-se as disposições em contrario.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 28 de Março de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

:11I
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LEI N.o 720

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE

CURITYBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANA, .faz

saber que a Camara Municipal decretou e eu promulgo a

seguinte lei:

Art. 1.0 - Os subsidios do Prefeito, a contar da data

desta Lei, serão de 24:000$000 annuaes e a representação

de 12:000$000.

Art. 2;° - Fica ,creado o cargo de Official de Gabinete

da Prefeitura com os vencimentos annuaes de 6:000$000.

Art. 3.° - Para a execução da presente Lei, fica o Po

der Executivo autorizado a abrir os necessarios creditos.

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

Gabinete do Presidente da Camara Municipal de Curi

tyba, Capital do Estado do Paraná, em 30 de Abril de 1928.

(a) João Anj:pnio Xavier

Presidente

\!

LEIN.o 721

O PREfEITO MUNlCIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara de
cretou e eu sancciono q. seguinte Lei:

Art. 1.0 - Fica o Dr. Prefeito autorizado a contractar

com pessoa ou pessoas reconhecidaI)'lente idoneas, que nlaio-,

res vantagens offerecerem, a constrt}.cção. e exploração de
um Matadouro Modelo, neste MuniGipio, com planos approoo:

v.ados pela Prefeitura.

Art. 2.° - Pàra a execução dos serviços de que trata

a presente Lei, a Prefeitura fará publicar editaes, por espa

ço de trinta dias, chamando concurrentes e esclarecendo-os
sobre as condições em que se devem basear .as suas propos

tas.

Art. 3.° - Ql,laesquer que sejam os termos qo Contra

ctq, que vier a ser lavrado, £içará o mesmo dependendo de
approvação da Camara Municipal, para prodll:l;ir seus ef-

feitos.

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

Palacio da Prefeitura Municipal de Curifyba, Ca'pital

do Estado do Paraná, em 30 de abril de 1928.

Publicada na Dfrecíoria Geral da Prefeitura Municipal

de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 28 de Mar

ço de 1928.

Adriano Gustavo Goulin

Director Geral

"li

I .1 (a') 'Eurides Cunha

Prefeito Municipal

Publicada- na Directoria Geral da Prefeitura Municipal

de Curityba, Capitgl do Estado do Paraná, em 30 de abril

de 1928.

Adriano Gustavo Goulin

Direetor Geral

Publicada na Dirêctotia Geral da Prefeitura Municipal
de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 30' de abril

de 1928.

Adriano Gustavo Goulin

Director Geral

'Id
I

W
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LEIN.O 722

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camata de

cretou e eu sancciono a seguinte Lei:.

Art. 1.° - Fica ó Dr. Prefeito autorizado a reunir as

Directorias ,de Obras 'e de Viação em uma SÓ, .dispensando

os funccionarios que julgar desnecessarios para o bom an

damento dos serviços a cargo das mesmas' Directorias.

Art. 2.° - Fica igualmente o Dr: Prefeito autorizado
a supprimir OS cargos da Inspectoriade Ve4iculos, que não

forem precisos para a execução dos serviços que ficaram af

fectos ao Municipio.

Art. 3.° - Fica tambem o Dr. Prefeito autorizado a re

or,ganizar a secção do Contencioso.

� unico - Os officiaes dessa secção terão direito á per

cepção da porcentagem estabeledda no art. 4.° da Lei n.o

601, de 12 de dezembro de 1921.

Art. 4.° - Revogam-se as disposições em' contrario.

;/,

'1',

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 30 de abril de 1928.

(a) Euridcs Cunha

Prefeito Municipal

Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Munici

pal de Curityba, Capital do Estaqo do Parariá, em 30 de

abril de 1928.

Adriano Gustavo Goulin

Director Geral

�\
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LEI N.o 723

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara de

cretou e eu sancciono a seguinte Lei:

Art. 1.0 - A actual praça Ml;inicipal passa a denomi

nar-se praça Dr. Generoso Marques.

Art. 2.0 - Revogam-se as disposições em cqntrario,

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 30 de abrH de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

Puhlicada na Directoria Geral da Prefeitura Municipal
'de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 30 de abril

,de 1928.

Adriano Gustavo Goulin

Director Geral

LEI N.O 724

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara de

cretou e eu sancciono a seguinte Lei:

Art. unico - Fica o Poder Executivo autorizado a can

cellar o imposto de licença de escriptorio commercial a que

está sujeito Alberto M. Carrano; ,revogadas as disposições
em contrario.

Palacio da Prefeitura Municipal 'de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 30 de abril de 1928.

(a) EuridesCunha

Prefeito Municipal
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Adriano Gustavo GOUliR

Director Geral \'

s' 2.° - Em uma mesma rua o caracter poderá variar
de accordo com o seu desenvolvimento ou traf�go.

Art. 3.° - Para os eHeitos da applicação da presente
lei, ficam adoptados os seguintes caracteristicos indicativos
da natureza do transito: '

a) - pesado,

b) -,.L leve.

Art. 4. ° - A declividade maxima permittida nos. typos
de pavimentação indicados no art. 1,<�- é a seguinte:

4% para o asphalto,

5% para o macadam com revestimento superficial e
aglomerados,

6% para o macadam commum e
15% para o parallelepi})edo.

Art. 5.° - Quando forem usadps o asphalto, agglome
rado ou, macadam com revestimento superficial em ruas on
de houver trilhos, é necessario o uso de uma faixa de paral
lelepipedos na entrevia e mais 50 centimetros de cada lado,
Esses parallelepipedos terão as juntas tomadas com mate
rial betuminoso.

Art. 6.° - A Prefeitura remetterá á Camara annual
mente um orçamento para pavimentação de ruas e organi
zará uma relação das vias publicas a serem pavimentadas
no decorrer de um anno.

Serão preferidas:

1.° - As ruas que tiverem mais de 3/4 de sua exten
são bilateral edificada,

2.° - as arterias ou vias de communicação. da zona ur
bana com as colonias,

Art. 7.° - As pavimentações serão executadas:

Publicada na Direetoria Geral da Prefeitura Munici

par de Curityba, Capital: do Estado do Paraná, em 30 de

abril de 1928.

LEI N.o 725

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAP1TAL
DO ESTADO DO PARANA, faz sab,er que a Camara Mu;.

nicipal decretou e e:u sl;lncciono a seguinte Lei:

Art. 1.0 - Para a execuç,ão da pavimentação qa cidade

de Curityba, fica estabelecida a seguinte classificação:

1.° -' Macadam,

2.° - Aglomerados,

3.° - Parallelepipedos e

4.° - Asphalto.

Art. 2.° - Para a �sçolha. do typo de pavimentação a

s�r adoptado nas ruas e logradouros publicos, deverão ser

observadas rigorosamep.te as seguintes condições:

a) - ruas residenciaes de La e 2.a classes,

b) - ruas commerciaes de La e 2.a classes,

c) - estr,adas de rodagem,

d) - especial e

e) - parques e jardins.

S 1.0 - A, Prefeitura organisé\l'á outra classificação

di£ferente da preçedente, se assim julgar necessario, indi

cando na planta cadastral da cidade de dois em dois annos,

as alterações que suggerir para a mudança do caracter das

ruas.

[i
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a) - por empreitadas, mediante concurrencia publica,

em sua.totalidade ou parcialmente;.

b) - p�r adminlstração directa pela secção competen-'
te da Dlrectoria de Obras e Viação;

c) - por administração contractada, quando se tratar

de pavirpentações especiaes ou privilegiadas ou quando a

Directoria de Obras e Viação não dispuzer do apparelha

mento para a sua execução;

d) - por systhem.a mixto.

Art. 8.0 - Para as obras de pavimentação os proprie

tarios lateraes concorrerão com 2/3 do seu custo, á razão de

1/3 por metro de testada, e o Municipio concorrerá com o

restante. .

Art.}.o - Os orçamentos serão organizados pelos pre;:

ços correntes na occasião e conforme o typo de pavimenta

ção que for adoptado para cada rua.

Art. 10.0 - Os proprietarios lateraes que concorrerem

com o cu�to total do calçamento gozarão de isenção da taxa

por quinze annos.

Art. 11.0 - A quota de cada proprietario será paga em

duas prestações sendo a primeira no inicio da construcção

do ,calçamento e a segunda decorridos treis mezes.

Art. 12.0 - Para a mudança do typo de pavimentação

nas ruas em que fôr realisado esse melhoramento, os pro

prietarios lateraes que tiverem contribuido para a primeira

pavimentação concorrerão com a differen,ça de custo entre

o typo antigo e o novo, devendo o lançamento e o pagamen

to serem feitos da mesma forma estabelecida na presente

lei.

Art. 13.° --,Nas ruas que forem pavimentadas ou em

que for mudado o respectivo revestimento, os proprietarios

que contribuirem com a quota mencionada no art. 8.° go-

'<

sarão, durante 10 annos, da isenção da taxa para os typos

segundo e quarto do art. 1.0, e durante cinco annos para o
macadam.

: I'
1

Art. 14.0 - Os que não pagarem as contribuições nos

prazos estabelecidos nesta lei para a arrecadação, ficam su

jeits ás mesmas multas, custa e processo de cobra.nça est�-
belecidos para a taxa de calçamento. .

.

.

Art. 15.0 - Além do disposto no Codigo de Posturas,

D recomposição da pavimentação ficará sujeita ás seguintes
taxas:

Pavimento a asphalto - 40$000 por m2.

Pavimento a agglomerado - 15$000 por m2.

Pavimento a parallelepipedos - 5$000 por m2.
Pavimento .a macadam - 3$000 por m2.

Art. 16.0 - Os chanframentos ou rebaixamentos de'

guias só poderão ser feitos pela Prefeitura, mediante paga
mento adiantado de 50$000.

Art. 17.0 - A Prefeitura regulamentará a presente lei,
consolidando todas as disposições vigentes relativas a pa
vimentação de ruas e passeios.

Art. 18.0 - A taxa de calçamento para pavimento ag
glomerado já existente é fixado em 10$000 por metro linear.

Art. 19.0 - Revogam-se as disposições em çontrario.

I
i' �

� ;
'}
�
r

I

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 4 de Maio de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

\, I 1\
I \
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Publicada na Directpria Geral da Prefeitura Municipal
de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 4 de maio

de 1928.

Adriano Gustavo Goulin

Director Gerál

--..

LElN.O 726

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara Mu

nicipal decretou e eu sancciono a seguinte Lei:

Art. unico - As disposições do art. 73.° do Cod.igo de
Posturas ficam estendidas ás ruas e avenidas do Rocio, tra

fegadas por bonds electricos ou omnibus; revogadas as dis

posições em contrario.

Palacio da 'Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 4 de maio de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Municipal
de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 4 de maio

de 1928.

Adriano Gustavo Goulin

pirector Geral

-

,LEI N.o 727

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara Mu
nicipal decretou e eu sancciono ,a ,seguinte lei:

-15-
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Art. unico - Ao art. 3.° da Lei' n.o 642, accresce:nte-se:
Para predios com mais de treis pavimentos, as dimensões

fixadas na alinea A ficam reduzidas a 3m,00; revogadas as

disposições em contrario.

l
Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 4 de maio de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

,li
Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Municipal

ãe Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 4 de maio

de 1928.

Adriano Gustavo Goulin

Director Geral

LEI N.o 728

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPIT.AL

DO ESTADO DO PARANÁ, faz saber que a Camara Mu

nicipal decretou e eu sancciono a seguinte Lei:

Art. 1.0 - Os cemiterios existentes no Municipio ficam

sujeitos ás mesmas leis e regulamentos do Cemiterio Muni

cipal passando a ser administrados pelo Municipio; poden

do o Poder Executivo, designar o necessario pessoal e res

pectivos vencimentos.

Art. 2.° - Fica o Prefeito autorisado a fixar para es

ses cemiterios as taxas e emolumentos do Cemiterio Muni

cipal com reducção até 50%.

Art. 3.° - Revogam-'se as disposições em contrario.
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Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 4 de maio de 1928 .

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Munici

pal de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 4 de maio

de 1928:

(a) Adriano Gustavo Goulin

Diretor Geral

LEI N.o 729

O PREFEITO MVNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Ca�ara Mu
nicipal decretou e eu sancciono a seguinte �ei:

Art. unico - Fica o Poder Executivo autorizado a ado

ptar o systhema de transformação do lixo, denominado

"Beccari", ou outro que julgar mais conveniente, fazendo

ou contractando as respectivas installações e abrindo, para

tal fim, os ,necessarios creditos; revogadas as disposições em

contrario.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 4 de maio de 1928.

(a) Eurides CW1ha

Prefeito Municipal

Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Municipal

de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 4 de maio

de 1928.

(a) Adriano Gustavo Goulin

Director Geral

---�'- -
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LEI N.o 730

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara Mu

nicipal decretou e eu sancciono a seguinte Lei:

Art. unico - Fica o Poder Executivo autorizado,

quando os recursos financeiros permittirem, a construir um

mercado moderno, desapropriando os terrenos que se tor

narem necessarios para tal construcção; revogadas as dis

posições em contrario.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 4 de maio de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Municipal

de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 4 de maio de
1928.

(a) Adriano Gustavo Goulin

Director Geral

LEI N.o 731

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara Mu

nicipal decretou e eU sancciono a seguinte Lei:

Art. unico - Ficam approvados, para todos os effei

tos, os Decretos nrs. 3, de 20 de janeiro e 9 de 23 de abril

do corrente anno, pelos quàes o Poder Executivo organizou

a Directoria de Fiscalização Sanitaria de Curityba e expe

diu o respectivo Regulamento; revógadas as disposições em
contrario.
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Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 4 de maio de 19�8.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Municipal

de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 4 de maio

de 1928.

(a) Adriano Gustavo Goulin

Director Geral

LEI N.O 732

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara Mu

nicipal decretou e eu sancciono a seguinte Lei:

Art. 1.0 - Fica approvado o Decreto n.o 16, de 31 de

janeiro do corrente anno, abrindo um credito supplementar

de 3:498$000 á verba consignada no � 28 da Lei orçamen

taria para 19,27.

Art. 2.° - Fica o Poder Executivo autorisado a abrir

os necessarios creditos extraordinarios para pagamentos das

aposentadorias concedidas aos operarios José Joaquim de

Freitas e Alcides Ferreira da Costa e outros que forem apo

sentados de accordo com a Lei n.o 559, de 2 de abril de 1920.

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

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 4 de maio de-1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal
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Publicada na Direetoria Geral da Prefeitura Municipal

de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 4 de maio'

de 1928.
"'I(

(a) Adriano Gustavo Goulin

Director Geral

LEI N.o 733

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara Mu

nicipal decretou e eu sancciono a seguinte Lei:

Art. 1.0 - Fica a cargo do Governo do Estado o ser

viço de inspecção de vehi,culos de accordo com a Lei Esta

doaI n.O 2531, de 27 de Março ultimo.

� unico - Continuará porem a ser feita pelo Munici

pio a matricula de vehiculos e a expedição de carteiras para

os respectivos conductores.

Art. 2.° - Ficam estabelecidas taxas de estacionamen

to paré;l os vehiculos de aluguel.

� 1.0 -. Essas taxas, que não excederão de 100$000,.
variarão com a importancia dos pontos que a Chefatura de

Policia fixar: para esse fim.

� 2.°- No corrente anno, poderá a Prefeitura cobrar

apenas metade dessas taxas.

Art. 3.° - As disposições do S 2.° do art. 84.° do Codi-'

go de Posturas ficam substituidas pelo seguinte: os vehicu

los registrados e numerados em outros municipios poderão

transitar no Municipio da Capital durante 8 dias. Os que

permanecerem além dos 8 até 30 dias ficam sujeitos a uma

licença especial de 30$000.

Art. 4.° - Revogam-se as disposições em contrario.
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Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 4 de Maio de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

Publicada na Directoria Geral dàPre£eitura Munici

pal de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 4 de maio

de 1928.

(a) Adriano Gustavo Goulin

Director Geral

LEI N.o 734

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara Mu

nicipal decretou e eu sancciono a seguinte Lei:

Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorisado a pagar

ao ex-Encarregado do Deposito de Inflammaveis, .Antonio

Manoel da 'Silvá, a quantia de 2:400$000 proveniente da
gratificação para locomoção que deixou de receber nos exer

cicios de 1922 a 1925.

Art. 2.° - Fica igualmente o Poder Executivo autori

zado a pagar ao Inspector da Limpeza Publica � Particular,
• Feliciano Correia de Freitas Junior, a quantia de 1:800$000

proveniente da differença existente entre a importancia da

gratificação para locomoção cónstante da Lei n.o 583, de 28

de Dezempro de 1920 .e os augmentos que foram feitos em

seus vencimentos nos exercicios de 1921, 1925 e 1926.

Art. 3.° - Para a execução desta Lei, fica o Poder Exe

cutivo autorisado a abrir os necessarios creditos.

Art. 4.° - Revogam-se as disposições eln contrario.

l
l

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 4 de Maio de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Municipal

de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 4 de maio de

1928.

-�1-
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(a) Adriano Gustavo Goulin

Director Geral

j

�i

LEI N.O 735

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara Mu

nicipal decretou e eu sancciono a seguinte Lei:

Art. unico - Fica o Poder Executivo autorisado a pa

gar ao snr. Manoel Vaz Lobo, 2.° Official da Directoria do

Patrimonio, a importancia a que tiver direito relativamente

ás porcentagens estabelecidas na Lei n.o 601, de 12 de no

vembro d� 1921, podendo, para tal fim, abrir os necessarios

creditos; revogadas as disposições em contrario.

Palacio da .Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 4 de maio de 1928.
, 1111
oH I'

!

!
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(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Municipal

de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 4 de maio de

1928.

i1ilI
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(a) Adriano Gustavo Goulin

Director Geral
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LEI N.o 736

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara Mu

nicipal decretou e eu sancciono a seguinte Lei:

Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorisado a con

ceder a Arthur Nisio o auxilio de 1:200$000 (um conto e

duzentos mil reis) pagos em prestações mensaes de .....

100$000 (cem mil reis) para aperfeiçoar seus estudos na

Europa.

Art. 2.° - Fica igualmente o Poder Executivo autori.

sado a abrir os necessarios creditos para a execução desta

Lei.

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

Pálacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 4 de maio de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Municipal

de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 4 de maio de

1928.

(a) Adriano Gustavo Goulin

Director Geral

"f.

LEI N.o 737

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

no ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara Mu

nicipal decretou e eu sancciono a seguinte Lei:

Art. 1.0 - Ficam approvadas, para todos os effeitos

legaes, as clausulas do contracto a ser celebrado entre a

Prefeitura Municipal e as Emprezas successoras da South

1 II
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Brazilian Railways Company Limited, para exploração dos

serviços de transportes em bondes ou vehiculos semelhan

tes que trafeguem sobre trilhos dentro do Municipio.

Art. 2.° - Ficam igualmente approvadas, para todos os

effeitos legaes, as bases do contracto a ser celebrado entre a

Secretaria de Agricultura, Viação e Obras PJlblicas e as

mesmas Emprezas para os serviços de distribuição de luz e

força no Municipio de Curityba.

Art. 3.° - Ficam ampliados os poderes conferidos ao

Estado pelo contracto de 24 de março de 1904, aos serviços

de fornecimento de energia electrica para sua utilisação co

mo força motriz.

Art. 4.0 - Revogam-se as disposições em contrario.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 7 de julho de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Municipal

de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 7 de julho

de 1928.

(a) Adriano Gustavo Goulin

Director Geral

LEI N.o 738

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara Mu

,nicipal decretou e eu sancciono a' seguinte Lei:

Art. unico - Fica o Poder Executivo autorisado a con-

trahir um emprestimo externo até a quantia de .
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10.000:000$000 (dez mil contos de réis), ao typo, juroê

prazo que julgar conveniente, daIldo como garantia até um

terço das rendas municipaes; revogadas as disposições em

cOIltrario.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 7 de julho de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Municipal

de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 7' de julho

de 1928.

(a) Adriano Gustavo Goulin

Director Geral

LEI N.o 739

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, faz saber qu� a Camara Mu

nicipal decretou e eu sancciono a seguinte Lei:

Art. 1.0 - O leite destinado á alimentação publica des

ta Capital poderá, pelos que desejarem, ser conveniente

mente hygienisado em usina de typo moderno, dotada de

apparelhos aperfeiçoados destinados á filtragem, homogei

nisação, pasteurisação, resfriamento e engarrafamento des

se producto.

Art. 2.° - Para a formação da primeira Usina Normal

de Leite Hygienisado fica assegurada ao cidadão Eugenio

Pinto Rebello ou á empreza que organisar, concessão por

15 (quinze) annos, podendo dentro desse praso cobrar até

150 (cento e cincoenta réis) por garrafa a ella levada por

particulares, exploradores do commercio do leite.

\
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� unico - Os leites em más condições deverão ser ter

minantemente recusados.

Art. 3.0 - A Usina Normal de �eite aygienisado de
verá importar o producto de outros municipios vizinhos,

quando o da Capital não possa. supprir fartamente a popu

lação.

� unico - Os leites procedentes de outros municipios

ficam, em qualquer hypothese, obrigados a verificação e

tratamento hygienico pela Usina Normal de Leite Hygie

nisado.

Art. 4.° - O engarrafamento do leite hygienisado de

verá ser feito em vasilhames dos typos mais modernos e
convenientes.

Art. 5.0 - A titulo de imposto a Usina recolherá men

salmente aos cofres municipaes 1% de sua rend� liquida,

não .podendosobre seu commercio ser lançado outra con

tribuição.

Art. 6.° - Esta Lei entrará em execução desde que a

Usina Normal entre em funccionamento.

Art. 7.° - Fica livre á iniciativa particular a fundação

de estabelecimento semelhantes, pagos os impostos em lei

estápelecidos .

Art. 8.° - Revogam-se as disposições em contrario.

Palacio da Prefeitura Municipal de Cl,lrityba, Capital

do Estado do Paraná, em 25 de julho de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Municipal

de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 25 de julho

de 1928.

,!
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i (a) Adriano Gustavo Goulin

Director Geralr'
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LEI N.o 740

O Presidente em Exercicio da Camara Municipal de
Curityba, Capital do Estado do Paraná, faz saber que a Ca
mara Municipal decretou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1.° _ Fica approvado, em todas as suas clausulas
e condições, com as vantagens, onus e garantias nelle esti
pulados, o contracto celebrado em 27 de junho ultimo entre
a Préeitura Municipal de Curityba e os Snrs. Adherbal
Fontes Cardoso e Affonso Moreira para a construcçã,o, e ex
ploração de um Matadouro Modelo neste Municipio, con
tracto esse firmado em virtude da autorisação contida na
Lei Municipal n.o 721 de 30 de abril de 1928.

Art. 2.0 _ Revogam-se as disposições em contrario.

Gabinete da Presidencia da Camara Municipal de
Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 27 de julho de
1928.

(a) Joaquim Augusto de Andrade
Presidente em exercicio

Publicada nÇl Directoria Geral da Prefeitura Municipal
àe Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 27 de julho
de 1928.

(a) Adriano Gustavo Goulin
Director Oeral

-
LEI N.o 741

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara Mu-
nicipal decretou e eu sancciono a seguinte Lei:

Art. 1.0 _ Fica approvado o Decreto n.o 23 de 27 de
agosto do corrente anno, denominando Avenida Republica
Argentina a actual avenida do Portão.

,�"w
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Art. 2.° - Ficam, igualmente, approvados os Decre

tos nrs. 30, 31 e 32 de 29 de setembro findo, abrindo o pri

meiro credito supplementar de 32:500$000 á verba "Cus

teio do Serviço Telephonico", o segundo, o de 10:000$000

á verba "Placas para Numeração" e o ultimo, subscreven

do 20 acções de 1:000$000 para a formação do capital do

Banco do Estado do Paraná e abrindo para esse fim um cre

dito especial de 10:000$000.

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

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 26 de outubro de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Municipal

de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 26 de outu

bro de 1928.

(a) Adriano Gustavo Goulin

Director Geral

t'
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LEI N.o 742

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara Mu

nicipal decretou e eu sancciono a seguinte Lei:

Art. unico - Fica o Poder Executivo autorisado, a

aposentar o Inspector da Limpeza Publica e Particular da

Prefeitura Municipal, Feliciano Correia de Freitas Junior,

com os vencimentos que lhe competirem, podendo, para

isso, abrir os necessarios creditos; revogadas as disposições

em contrario.

" li
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Falacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 26 de outubro de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Munici

pal de, Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 26 de

outubro de 1928.

(a) Adriano Gustavo Goulin

Director Geral

LEI N.o 743

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara Mu

nicipal decretou e eu sancciono a seguinte Lei:

Art. unico - Fica o Poder Executivo autorizado a man

dar pagar ao 1.0 Official da Directoria de Contabilidade e

Thesouro, Alvaro de Andrade, a quantia de 3:500$000 (três

contos e quinhentos mil réis), como gratificação por servi

ços extraordinarios prestados á mesma Directoria, nos an

nos de 1921 e 1922, podendo, para isso, abrir os necessarios

creditos; revogadas as disposições em contrario.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 26 de outubro de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Municipal
de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 26 de outu

bro de 1928.

(a) Adriano Gustavo Goulin

Director Geral

',.']
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LEI N.o 744

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a eamara Mu

nicipal decretou e eu sancciono a seguinte Lei:

Art. unico - Fica o Poder Executivo autorizado a con

ceder á D.a Bianca Bianchi, para aperfeiçoar seus estudos

na Europa, o auxilio de 1:200$00 (um conto e duzentos mil

réis), pago em prestações mensaes de 100$000 (cem mil

réis), a contar de outubro de 1928, podendo, para isso, abrir

o necessario credito; revogadas as disposições em contrario.

Palacio da 'Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, e� 26 de outubro de 1928.

(a) Euridés Cunha

Prefeito Municipal

Publ,icada na Directoria Geral da Prefeitura Municipal

de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 26 de outu
bro de 1928.

-<

I
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( a) Adriano Gustavo Goulin

. Director Geral

\

LEI N.o 745

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara Mu

nicipal decretou e eu sancciono a seguinte Lei:

Art. unico -' Fica o Poder Executivo autorisado a
mandar pagar ao Veterinario da Prefeitura Municipal, Adol

pho Peplowski, a quantia de 5:128$888 (cinco contos c�nto
e vinte e oito mil oitocentos e oitenta e oito réis), como gra

tificação por servi�os extraordinarios prestados no decur-
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so de 18 de junho de 1924 a 6 de março do corrente a:nno,
em que exerceu, cumulativél,mente, as funcções de veterina

rio do Rocio, podendo, para isso, abrir os necessarios cre

ditos; revogadas as disposições em contrario.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 26 de outubro de 1928.

(a) Eurides Cunha

:prefeito Municipal

Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Municipal

de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 26 de outu

bro de 1928.
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LEI N.o 747

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE

CURITYBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANA,

faz saber que a Camara Municipal decretou e eu promulgo

a seguinte Lei:

Art. 1.0 - Fica o Prefeito Municipal autorizado a con

ceder a particulares ou emprezas que expJorarem fontes de

aguas medicinaes existentes neste Municipio isenção de

todos os impostos municipais, pelo prazo maximo de trinta

annos sobre os elementos constitutivos e complementares

da exploração utilitaria das referidas aguas, como sejam:

a) - Venda da agua, quer na fonte quer para

distribuição domiciliar, engarrafamento exportação, e

ainda sobre a forma de banhos em banheiras e piscinas es

pecialmente construidas para isso.

b) - Hoteis, sanatorios, parques e estabelecimentos

de diversões, bars, casinos com os respectivos divertimentos

e attractivos proprios das estações de aguas.

c) -. Fabrica de garrafas, palhões, caixas de madeira e

de todos OS accessorios destinados exclusivamente á propria

industria.

Àrt. 2.° - Revogam-se as disposições em contrario.

Gabinete do Presidente da Camara Municipal de

Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 30 de outubro

de 1928.

"
I' ,

(a) A.driano Gustavo Goulin

Director Geral

j'"
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LEI N.o 746

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara Mu

nicipal decretou e eu sancciono a seguinte Lei:

Art. unico - Fica revogado o art. 2.° da Lei n.o 708,

cie 29 de outubro de 1927 e demais disposições em contra

rio.

I
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Palacio da .Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 29 de outubro de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Municipal

de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 29 de outu

bro de 1928.

"

(a) Adriano Gustavo Goulin

DirectorGeral

,

� ,; li
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(a) João Antonio Xavier

Presidente

Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Municipal

de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 30 de outu

bro de 1928.

(a) Adriano Gustavo Goulin

Director Geral

"
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LEI N.o 748

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara Mu

nicipal decretou e eu sancciono a seguinte Lei:

Art. 1.0 - O prazo a que se refere a lei n.o 616, de ..

1923, começará a partir desta data para as Emprezas que,

com o capital minimo de3. 000:000$000 (treis mil contos de

reÍs), se organizarem até o fim do corrente ano.

Art. 2.0 - As casas que forem construidas por essas

Emprezas, até 31 de dezembro de 1933, gozarão da isenção

dos actuaes impostos municipaes pelo praso de cinco annos.

Art. 3.0 - Revogam-se as disposições em contrario.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

ào Estado do Paraná, em 31 de outubro de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Municipal

de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 31 de outu

bro. de 1928.

I (a) Adriano Gustavo Goulin
Director Geral

LEI N.O 749

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara Mu

nicipal decretou e eu sancciono a seguinte Lei:

Art. 1.0 - Fica o Prefeito Municipal autorizado a con

ceder á Faculdade de Engenharia do 'Paraná, para a instal

lação de um observatorio astronomico e meteorologico, o

"
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em hasta publica do Municipio um terreno com a area de

87.853m2,45, situado no Jogar denominado Pilarzinho,

abrindo, para isso, os necessarios creditos; revogadas as dis

posições em contrario.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em6 de novembro de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipa,l

Publicada 'na Directoria Geral da Prefeitura Municipal

de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em6 de novem

bro de 1928.

,I

(a) Adriano Gustavo Goulin

Director Geral

�J

�

LEI N.O 751

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara Mu

nicipal decretou e eu sancciono a seguinte Lei:

Art. "mico - Fica o Poder Executivo autorizado a

mandar pagar ao Auxiliar de l.a classe da Inspectoria de

Limpeza Publica e Particular, Bento Manoel de Ramos Ta;.

borda, a quantia de 3:000$000 (três contos de réis) prove

niente da gratificação constante da lei n.O 583, de 28 de de

zembro de 1920, e relativa aos exercicios de 1924 a 1928,

abrindo, para isso, o necessario credito; revogadas as dis

posições em contrario.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 7 de novembro de 1928.

(a) Eurides Cnnha

Prefeito Municipal

j
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LEI N.o 748

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, faz salJer que a Camara Mu
nicipaldecretou e eu sancciono a seguinte Lei:

Art. 1.0 - O prazo a que se refere a lei n.o 616, de ..

1923, começará a partir desta data para as Emprezas que,

com o capital minimo de 3.000:000$000 (treis mil contos de

reis), se organizarem até o fim do corrente ano.

Art. 2.0 - As casas que forem construidas por essas

Emprezas, até 31 de dezembro de 1933, gozarão da isenção

dos actuaes impostos municipaes pelo praso de cinco annos.

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

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

ào Estado do Paraná, em 31 de outubro de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Municipal

de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 31 de outu

bro de 1928.

I (a) Adriano Gustavo GOulin
Director Geral

.LEI N.o 749

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara Mu

nicipal decretou e eu sancciono a seguinte Lei:

Art. 1.0 - Fica o Prefeito Municipal autorizado a con

ceder á Faculdade de Engenharia do 'Paraná, para a instal- .

lação de um observatorio astronomico e meteorologico, o

"
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em hasta publica do Municipio um terreno com a area de

87.853m2,45, situado no loga:r denominado Pilarzinho,

abrindo, para isso, os necessarios creditos; revogadas as dis

posições em contrariQ.

Palacio da -Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 6 de novembro de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Municipal

de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 6 de novem
'bro de 1928.

'j

(a) Adriano Gustavo Goulin

Director Geral

.,
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LEIN.o 751

O PREFEITO MUNICIPAL DE, CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, faz sa1;>er que a Camara Mu

nicipal decretou e eu sancciono a seguinte Lei:

Art. 1Jnico - Fica o Poder Executivo autorizado a

mandar pagar ao Auxiliar de La classe da Inspectoria de

Limpeza Publica e Particular, Bento Manoel de Ramos Ta

borda, a quantia de 3:000$000 (três contos de réis) prove

niente da gratificação constante da lei n.o 583, de 28 de de

zembro de 1920, e relativa aos exercicios de 1924 a 1928,

abrindo, para isso, o necessario credito; revogadas as dis

posiçõ'es em contrario.

l J Palacio da .Prefeitura Municipal d� Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 7 de novembro de 1928. 1,

I (a) Eurides Cunha

1J Prefeito Municipal .

� f
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em hasta publica do Municipio um terreno com a area de

87.853m2,45, situado no logar denominado Pilarzinho,

abriI:J,do, para isso, os necessarios creditos; revogadas as dis

posições em contrario.

Palacio da Prefeitura Municipal de CUl,'ityba, Capital

do Estado do Paraná, em 6 de novembro de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Municipal

de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 6 de novem

bro de 1928.

Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Municipal

de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 7 de novem

bro de 1928.

(a) Adriano Gustavo Goulin

Director Geral

II11
I LEI N.o 75�

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL,

DO ESTADO DO PARANA, fàz saber que a Camara �u

nicipal decretou e eu sancciono a seguinte Lei:

Art.unico - Fica o Poder Executivo autorizado a

mandar restituir a Benjamin Ferreira Leite as importan-.

cias pagas relativamente á licença annual de agencia de

loterias; revogadas as disposições em contrario.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Pé1-raná" em 7 de novembro de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Municipal

de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 7 de novem

bro de. 1928.

(a) Adriano Gustavo Goulin

Director Geral

;/;
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LEI N.o 751

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAJ;>ITAL

DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara Mu

nicipal decretou e eu sancciono a seguinte Lei:

Art. unico - Fica o Poder ExecuHvo autorizado a

mandar pagar ao Auxiliar de l.a clflsse da Inspectoria de

Limpeza Publica e Particular, Bento Manoel de Ramos Ta

borda, a quantia de 3:000$000 (três contos de réis) prove

niente da gratificação constante da lei n.o 583, de 28 de de

zembro de 1920, e relativa aos exerc�cios de 1924 a 1928,

abrindo, para isso, o necessario credito; revogadas as dis

posições em contrario.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 7 de novembro de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

l.'

�ll'
(a) Adriano Gustavo Goulin

Director Geral

. },
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LEI N.O 753

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURJTYBA, CAPITAL
DO ESTAPO DO PARANA, faz saber que a Camara Mu

nicipal decretou e eu sancciono a seguinte Lei:

Art. 1.0 - Os cargos de Director Geral da Prefeitura

e de Inspector Geral de Rendas e Fiscalização, a contar des-

I, _
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ta data, deixam de ser considerados em commissão, passan

do a ser cargos eHectivos.

Art. 2.° - Ficam creados os seguintes cargos:

a) - Na secção de, Obras da Diretoria de Obras e Via

ção, um Inspector de Calçamentos, com os vencimentos an

nuaes de 4:200$000;

b) - Na secção de Viação da mesma Directoria, um

servente com os vencimentos de 2:100$000 annuàes;

c) - Na Procuradoria:Fiscal, um servente com os ven

cimentos de 2:100$000 annuaes;

d) - Na Secretaria da Camara, um ChauHeur, com

os vencimentos de 3:600$000 aímuaes.

Art. 3.° - Fica creado o cargo de 1.0 OHicial da Sub-

Dir�ctoria do Tombamento com os vencimentos de .

6:000$000 annuaes, ficando o cargo de 3.° OHicial substi

tuido pelo de 2.° Official da mesma Sub-Directoria.

Art. 4.° - Um dos cargos de 2.° OHicial da Procura

doria Fiscal, fica substituido pelo de 1.0 OHicial da mesma

Procuradpria .

Art. 5.° -, Revogam-se as dispo�ições em contrario.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 7 de novembro de 1928.

(a) Eurides C\mha

Prefeito Municipal

Publicada na Dfrectoria Geral da Prefeitura Municipal

de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 7 de novem

bro de 1928.

li

LEI N.o 754

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara Mu
nicipal decretou e eu sancciono a seguinte Lei:

Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a con

ceder a Benedicto da Motta :Ribeiro, ou Empreza que orga;"

nizar, pelo prazo que julgar conveniente, o direito de collo

car nas praças e logradouros publicos da Capital, bancos de

ferro fundido, com madeira q,e lei, para exploração de an
nuncios commerciaes e industriaes.

Art. 2.° - Os bancos, cujos typos' deverão ser submet

tidos á approvação da Prefeitura, serão collocados em 10

gares previamente designados, ficando a sua conservação e

reforma a cargo do concessionario.

Art. 3.° - Ao conccessionario será concedida isenção

de todos ,os impostôs municipaes para os annuncios que fizer
nos referidos bancos.

Art. 4.0 - Sob pena de caducidade da presente con

cessão; o concessionario deverá, dentro do prazo determi
nado pelo Poder Executivo, inicar a collocação dos bancos.
de que trata o art. 1.0.

Art. 5.° - Findo o prazo da concessão e não seIldo o
mesmo prorrogado passarão para o dominio da Prefeitura,

sem onus algum para esta, todos os bancos pertencentes ao
concessionario .

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

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 9 de novembro de 1928.

I
'i' <

(a) João R. Macedo Filho

Procurador Fiscal
( a) Eurides CUilha

Prefeito Municipal
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Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Municipal

de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 9 de novem
bro de 1928.

( a) Adriano Gustavo Gouliil

Director Geral

Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Municipal

de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 9 de novem

bro de 1928.
I '

,I (a) Adriano Gustavo Goulin

Director Geral

LEI N.o 755

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara Mu

nicipal decretou e eu sancciono a seguinte Lei:

Art. 1.0 - Fica concedido a Julio Garmatter & Cia.,

o direito de abater, pelo prazo de 5 annos, a contar da data

desta lei, em seu matadouro, sito no Pilarzinho, gado vac

cum ou suino exclusivamente para a fabrica de banha, pre

suntos, salames, etc., de sua propriedade, á rua José Boni

facio.

Art. 2.° - E' expressamente prohibido aos concessiona

rios exporem á venda, no açougue que possuem, carne ver

de de gado vaccum ou suino que proceder de seu matadouro.

Art. 3.° - Para os fins do art. 1.0, os concessionario's

assignarão contracto com a Prefeitura, obrigando-se a pa

gai' os impostos municipaes em leis estabelecidos e. a obser

var os preceitos de hygiene no matadouro de sua proprie

dade.

Art. 4.° -,. Revogam-se as dispçsições em contrario.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 9 de novembro de 1928.

• Ir, 4

I
t'

!I':

LEI N.o 756

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Cam�ra Mu

nicipal decretou e eU sancciono a seguinte Lei:

Art. 1.0 - Fica adoptado no Municipio de Curityba, na

parte que lhe for applicavel, o Regulamento para a circula

ç�o internacional de automoveis no territorio brasileiro e

para a signalisação, segurança de transito e policia das es

tradas de rodagem, approvado pelo Decreto Federal n.o ..

18.323, de 24 de ju,lho de 1928.

Art. 2.° - Os vehiculos de tracção animada, devem ser

providos de molas e as dimensões minimas dos respectivos

aros serão as seguintes:

Peso maximo por eixo, inclusive carga.

Carroças de 2 rodas: Até 750 kgs., Om,07; de 750 a

1.000 kgs., Om,09; de 1.000 a 1.500 kgs., Om,10.

Carroças de 4 rodas: até 1.500 kgs., Om,10; de 1.500 a

2.250 kgs., Om,ll; de 2.250 a 3.000 kgs., Om,12.

J

\ I I
� r ./.

I II
(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal " 1

'1

"\

\

\

Art. 3.° - A partir de 1.0 de janeiro de 1930 não será

permittido, nesta Capital, o transito dos vehiculos que não

tenham os seus aros com as dimensões constantes do art.

anterior e que não estejam providos de molas.
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Art. 4.° - O pagamento das taxas relativas á renova

ção de. licenças de vehiculos far-se-á de uma só vez, (até o

ultimo dia util de janeiro) .

Os que effectuarem o pagamento- fóra desse prazo in

correrão na multa de 10% por mez de móra sobre o total

da licença, alem do que for devido.

Art. 5.° - As licenças novas concedidas no 3.0 trimes

tre do exercicio financeiro pagarão somente 60% da taxa

relativa á matricula do vehiculo. Aquellas que forem con

cedidas no ultimo trimestre pagarão 40% d,a mesma taxa.

Art. 6.° - Os automoveis para carga que forem dota

dos de rodas de aro massiço pagarão o dobro das taxas pré

vistas na tabella.

A-rt. 7.° - Os omnibus pagarão, alem da taxa de ma

tricula, uma sobretaxa de Rs. 10$000 por logar de sua lo

tação.

Art. 8.° - Revogam-se as disposições em contrario.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 9 de novembro de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Municipal

do Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 9 de novem

bro de 1928.

(a) Adriano Gustavo Goulin

Director Geral

LEI N.o 757

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara Mu

nicipal decretou e eu sancciono a seguinte lei:

TI�
!

I I

L

�

H

. �\

'oil
.

.'f
J I

�
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CAPITULO I

REICEITA

Art. 1.0 - A receita do Municipio de Curityba, para o

exercicio de 1929, é orçada em 5.599:140$000 e será forma

da com o producto da arrecadação da renda ordinaria, da

renda extraordinaria e da renda com applicação especial e

com o da receita especial, sob as seguintes rubricas:

�

RENDA ORDINARIA

1,1'

III
'In

I - RENDA DOS TRIBUTOS

A - Impostos

li 1.0 - Imposto de licença .

li 2.0 - Imposto de publicidade

li 3.0 - Imposto sobre gado abatido

fóra do Matadouro .. . . ..

li 4.0 - Impostos sobre frentes não

edificadas, casa sem platiban

da, casas em ruinas, muros e

guias sem passeio .. .. .. ..

li 5.0 - Imposto de viação .. .. ..

li 6.0 - Matricula de vehiculos ..

S 7.0 - Matricula de cães .. .. ..

S 8.0 - Matriculas de vaccas ....

B - Taxas e emolumentos

S 9.0 - Taxa sobre calçamento ..

li 10.0 - Taxa de limpeza particular

� 11.0 - Taxa de aferição de pe-

sos e medidas .. .. .. .. ..

li 12.0 - Taxas de marcação e de

estacionamento de vehiculos

e de expedição de carteiras ..

li 13.0 - Emolumentos em geral ..

'lI

, I,

762:000$000

30:000$000

53:000$000

55:000$000

3:700$000

250:000$000

500$000

6:000$000 1.160:200$000

140:000$000

100:000$000

20:000$000

45:000$000

104:000$000 409:000$000 1.569:200$000
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II - RENDAS INDUSTRIAES

� 14.0 - Renda dos se!;'Vj.ços tele-
I',phonicos:

a) Arrendamento (clausula m.a

\do contracto) .. '.. .. .. .. 331:180$000

b) Contribuição (clausulas 9.a

do' contarcto e 3.a do aditamen- :1to) ...... 00 ............ 70:000$000 401:180$000
�,

� 15.0 Renda do n[atadouro
';1

- 1,1
(clausula 260a do contracto) o. 114:600$000

� 16.0 - Renda da Usina Normal

de leite (clausula 4.a do con-

)11tr?cto) .. .. .. .. .. .. .. .. 200$0C0 5,15:980$000

III "- RENDAS PATRIMONIAES

r� 17.0 - Alugueis diversos:
' I,

II

Aiugueis do Mercado 4:000$000 I
Aluguel do Baar do Passeio

Publico 1:200$000 o' '0
.. li!'Aluguel de propriedades ....

Ij1:200$000 o. o' .. .. .. . , .. 6:400$000

:'l!
� 18.0 - Renda dos cemitérios .. 4{):OOOSOOO

� 19.0 - Renda do Deposito de In-

fiammaveis .. .. .. .. .. .. 140:000$000

� 20.0 - Laudemios .. . o . o o o o' 55:000$000 til
� 21.0 - Fóros .. o o o o . o o. o. o o 20:000$000

� 22.0 - Venda de terrenos .... 10:000$000 271:400$000

IV - CONTRIBUIÇÕES CON-

I'TRACTUAES

Quotas de Fiscalização

� 23.0 - Contribuição da Ciao For-
ça e Luz do Paraná (clausula � ,d i28.a do contracto) . o .. .. .0 6:000$000

� 24.0 - Contribuição do Matadou-

Irro Modelo (clausula 28.a do

do contracto) .. .. .. .. .. .. 6:000$000 12:000$000

V - VENDA DE PLACAS, OBJE-

CTOS INSERVIVEIS, ETC.

� 25.0 - Placas para numeração em

geral .. .. .. .. .. .. .. .. .. 35:000$000

� 26.0 - Objectos inserviveis . o .. 1:000$000 36:000$000

" \Tot;:tI da Renda Ordinaria .. o' .. 2:404:580$000

I !:

RENDA EXTRAORDINARIA

� 27.0 - Cobrança da Divida Activa

� 28.0 - Multas sobre impostos o'

� 29.0 - 50% das multas por outras

infracções .. .. o. o' o' . o ..

� 30.0 - Renda imprevista .. o. o'

S 31:.0 - Contribuição de 2/3 por

conta dos proprietários, corres

pondente ao custo do calça

mento da área fronteira aos

respectivos terrenos .. .. .,

Total da Renda Extraordinária . o

135:000$000

20:000$000

5:000$000

6:000$000

2.000:000$000 2.166:000$000

2.166:000$000

REND� COM APPLICAÇÁO ESPECIAL

S 32.0 - Contribuição para a Cai

xa de Seguro de Vida .. . o .,

S 33.0 - 50% das muItas por in

fracçôes em favor da Caixa Be

neficente "Dr. Moreira Gar-

cez" �. o ••• o •••••••••••

S 34.0 - Impostos sobre jogo e ar

tigos carnavalescos, em favor

do Hospital de Creanças (Lei

n.o 563) .. .. .. .. o o .. .. . o

S 35.0 - Desconto para fardamen-

tos .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Total da Renda com Applicação Es

pecial o. .. o' .. . o ..

RECEITA ESPECIAL

S 36.0 - Recursos provenientes de

operações de créditos a r:eali

zarem-se para fazer face ás

despesas decorrentes das obras de

calçamento a cargo da Prefei-

tura o .

Total da Receita Especial ..

TOTAL GERAL

18:000$000

5:000$000

4:000$000

1:560$000 28:560$000

28:560$000

1.000:000$000

a..OOO:OOO$OOO

5.599:140$000
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DESPESA

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

o exercicio de 1929, é fixada em 5.599:140$000 com os ser

viços a cargo da Camara Municipal e Prefeitura, de accordo

com os �� seguintes:

CAMARA MUNICIPAL

� 1.0 - Funccionalismo

1 1.0 Secretario .. .. .. .. .. ..

10% de accordo com a Lei n.o 322

de 31-7-912.. .. .. .. .. ..

1 2.° Secretario Arquivista .. .. ..
10% de accordo com a Lei n.o 322

de 31-7-912 .. .. .. .. .. .. ..

1 Porteiro .. .. .. .. ., .. .. .,

10% de accordo com a Lei n.o 322

de 31-7-912 .... " ..... , ..

1 Dactilographo .. .. ., ..

1 Chauffeur .. " .. .. ., .. ..

1 Servente , .

S 2.° - Material de expediente, pu

blicações e outras despesas

Com esta verba .. .. .. .. .. ..

� 3.° - Representação do Presi-

dente da Camara

Com esta verba .. .. ., ., .. ..

�4.0 ....., Evel}tuaes

Com esta verba ..

PREFEITURA MUNICIPAL

� 5.° - Funccionalismo

a) - Pessoal do Quadro

PREFEITURA

Subsidio ao Prefeito .. .. .,

Representação ., .. .. ..

GABINETE DO PREFEITO

1 Secretario do Prefeito .. ..

1 Official de Gabinete .. ..

1 Chauffeur .. " .. .. .. ..

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

1 Ajudante de Chauffeur ..

7:200$000

720$000

5:400$000

540$000

3:600$000

360$000

24:000$000

12:000$000

7:200$000

6:000$000

3:600$000
3:000$000

2:400$000

7:920$000

5:940$000

3:000$000

3:000$000

3:600$000

2:100$000

36:000$000

22:200$000

26:S2O$OllO

".-. 1\

(

1,1

,

ti I!' �
� I

I,
,

�I '
,

'iI,

� i

r
./

3:000$000

12:000$OOll

4:200$000

45:720$000

'fl

�'
I

} �

I'

\

11

I ,

l

11

� I

I

DlRECTORIA GERAL

1 Director Geral .. ., .. .. .. ..

10% de accordo com a Lei n.o 322

de 31-7-912 .. .. .. .. .. ..

1 1.0 Official .. .. .. .. .. .. ..

10% de accordo com a Lei n.o 322

de 31-7-912 ..

1 2.° Official .... .. .'. .. .. ..
1 Porteiro .. .. .. .. .. .. .. ..

Gratificação ao Archivista da Ca-

mara por serviços extraordina-

rios , .

1 Servente .. .. .. .. .. .. .. ".

DlRECTORIA DE CONTABILI

DADE E THESOURO

1 Director Contador .. .. .. .. ..

10% de accordo com a Lei n.o 322

de 31-7-912 ..

9:600$000

960$000 10:550$000

6:000$000

1!14$994 6:114$994

4:800$000
7:200$000

720$000 7:920$000

18:000$000

1:800$000 19:800$000

2:100$000

4:800$000 56:004$994
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16:200$000

1:620$000

6:000$000

600$000

CONTADORIA

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

10% de accordo com a Lei n.o 322

de 31-7-912, sobre 2 ,mezes e

9 dias .. " .

1 Auxiliar ',' -----
1 Chefe de Secção .. .. .. .. ..

10% ,de Recordo com a Lei n.o 322

de 31-7-912 .. .. .. .. .. ..

3 1.os àfficiaes a 6:000$000 .. .. ..
10% de accordo com a Lei n.o 322

de 31-7-912 .. .. ..

1 Servente .. .. .. .. .. .. .. ..

THESOURARIA

1 Thesoureiro ..

Directoria de Obras e Viação

SECÇÃO DE OBRAS

- 1 Engenheiro Director

1 Engenheiro Auxiliar ..

1 Chefe de Secção " ..

1; Conductor Technico

1 Auxiliar Technico de La classe ..

10% de accordo com a Lei n.o

322 de 31-7-912 .

\
I

6:000$000

600$000

17:820$000

6:600$000

4:800$000

3:600$000

2:200$000

2:100$000 '37:120$000

14:400$000

12:000$000

10:800$000

7:200$000

6:600$000



1 Auxiliar Technico de 3.e. classe ..

1 2.0 Official .. .. .. .. .. .. ..

1 '<l.o Official .. ., .. .. .. ., ..

2 Fiscaes de Obras a 5:400$00{) ..

10% a um delles de accordo com a

Lei n.o 322 de 31-7-912 .. ..

1 Desenhista .. .. .. .. .. .. ..

1 Dactilographo .. .. .. .. .. ..
1 Guarda Fiscal de La classe .. ..

2 Guardas Fiscais de 2.a classe a

3:600$000 .. .. .. .. .. .. .. ..

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

INSPECTORlA DE PRAÇAS E

JARDINS

1 Inspector ., .. .. .. .. .. ..

2 Guardas Portões para o Passeio

Publico a 2:160$000 .. ., .. ..

INSPECTORIA DE CALÇAMENTO

1 Inspector .. .. .. .. .. .. .. ..

AIJMOXARlFADO

1 Almoxarife .. .. ..

1 Auxiliar .. .. ..

1 Servente .. .. ..

OFFICINAS

1 Mechanico Chefe .. .. ..

1 Ajudante , .

SECÇÃO DE VIAÇÃO

1 Engenheiro Director .. ..

1 Conductor Technico .. ..

1 Auxiliar Technico de 2.a classe

1 2.0 Official .. .. .. .. .. .. ..

1 3.0 Official .. .. .. .. .. .. ..

1 DesenhiSta .. .. .. .. .. .. ..

1 Dactilographo .. ., .. .. .. ..

2 Guardas Fiscaes de 2.a classe a

. 3:600$000 .. .. .. .. .. .. ..
1 Servente .. .. .. .. .. .. .. ..

SUB-DlREeTORlA DO TOMBA-

MENTO

1 Engenheiro Sub-Director .. . .

1 Chefe de Secção .. .. ..

10% de accordo com a Lei n.o 322

de 31-7-912 .. .. .. .. .• ..
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10:800$OOÓ

540$000

7:200$000

�

I t.

\!!
I

3:600$000
4:800$000

3:600$000

1 1.0 Official .. .. .. .. .. .. ..

10% de accordo com a Lei n.o 322

de 31-7-912 .. .. .. .. .. .. .. ..

1 2.0 Official ., .. ., .. .. .. ..

11:340$000

4:800$000

3:000$000

3:600$000

7:200$000

3:000$000

..,

� ']

INSPECTORIA DE LIMPEZA PU

BLICA E PARTICULAR

1 Inspector ., .. .. ., .". .. .. ..

10% de accordo com a Lei n.o 322

de :n-7-912 .. .. .. .. .. .. .. .,

1 Auxiliar de La classe .. .. .. ..

10% de accordo com a Lei n.o 322

de 31-7-912 .. .. .. .. .. .. .. ..

1 AuxiHar de 2.a classe .. .. .. ..

4:800$000

4:320$000

INSPECTORIA DE ESTRADAS E

CAMINHOS

1 Inspector .. .. .. .. .. .. .. ..

4:200$000
INSPECTORlA DE VEHICULOS
E FISCALIZAÇÃO DE BONDES

1 Inspector de Vehiculos .. .. ..

10% de accordo com a Lei n.o 322

de 31-7-912 .. .. ..

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

1 Fiscal de Bondes .. .. .. .. ..

4:200$000

3:000$000

2:100$000

\ 'I
PROCURADORlA FISCAL

1 Procurador Fiscal (Director) ..

1 1.0 Official .. .. .. .. .. .. ..

1 2.0 Official .. .. .. .. .. .. ..

10% de accordo com a Lei n.o 322

de 31-7-912 .. .. .. .. .. ..

1 Servente .. .. .. .. .. .. .. ..

4:200$000

3:000$000

,,1

14:400$000

7:200$000

4:800$000

4:800$000
3:600$000

4:800$000

3:000$000

7:200$000
2:100$000

DlRECTORlA DE FISCALIZAÇÃO
SANITARIA

1 Inspector Director .. .. ., .. ..

2 Inspectores a 7:200$000 .. .• .•

2 Veterinarios a 5:400$000 .. .. ..

10% a um delles de accordo com a

Lei n.o 322 de 31-7-912 ........

1 Agronomo .. .. .. .. .. .. ..

1 1.0 Official .. ..... .. .. .. ..

10% de accordo com a Lei n.o 322

de 31-7-912 .. .. .. .. .. ..

Gratificação por serviços extraor

dinari05 .. .. .. .. .. .. ..

10:800$000

7:920$000
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6:000$000

600$000

6,:000$000

600SOO0

4:200$000

420$000

6:000$000

600$000

4:800$000

480$000

10:800$000

�

6:000$000

600$000

1:200$000

6:600$000

4:800$000

6:600$000

4:620$000.

3:600$000

4:200$000

6:600$000

3:600$000

3:600$000 240:600$000

6:000$000
6:000$000

5:280$000

2:100$000 19:380$000

8:400$000
14:400$000

11:340$000

3:600$000

7:800$000 45:540$000
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Inspectoria de Rendas e Fiscaliza

ção

INSPECTORIA

1 Inspector G€ral .. .. .. ., .. ..

1 2.0 Official .. .. .. .. .. ., .. .,

4 Guardas Fiscaes de l.a classe a

3:600$000 .. .. .. .. .. .. ..

10% a dois delles de accordo com a

L€i n.O 322 de 31-7-912 .

20 Guardas Fiscaes de 2.a classe a

3:60O$QOO '. .. .. .. .. .. ..
10% a 4 delles de accordo com a

Lei n.o 322 de 3'1.,7-9'12 .

Locomoção para 10 guardas mon

tados a 600$000 cada um .. ..
Gratificação ao examinador de

chauffeurs .. .. .. .. ., .. ..

FISCALIZAÇÃO DO QUADRO

URBANO

2 Fiscaes Gel"aes a 9:600$000 ....

10% de accordo com a L€i n.o 3'22

de 31-7-912 .. .. .. ..

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

FISCALIZAÇÃO DO ROCm

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

10% de accordo com a L€i n.o 322
de 31-7-912 .. .. .. ..

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

I>

FISCALIZAÇÃO DO GADO PARA

CONSUMO

1 Fiscal Geral .. .. •. .. .. .. ..

10% de accordo com a L€i n.o 322

de 31-7-912 ..

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

10% de accordo com a L€i n.o 322

de 3'1-7-912 .. .. .. .. .. ..

INFLAMMAVElS E ESTATISTICA

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

10% de accordo com a L€i n.o 322

de 31-7-912 ....

1 Auxiliar .. .. .. .. •. •. .. ..
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111:400$000

720$000

72:000$000

1:440$000

19:200$000

1:920$000

9:600$000

960$000

9:600$000

960$000

6:000$000

600$OOG

4:400$000

440$000

Irl.

".1. .tI I

,�
�

I

12:000$000

4:800$000

AFERIÇÃO DE PESOS E MEDI
DAS

1 2.° Official .. .. .. .. .. .. ..

10% de accordo coma L€i n.o 322

de 31-7-912 .. .. .. .. .. ..

MERCADO

1 Administrador .

10% de accordo com a Lei n.o 322

de 31-7-912 .. .. ..

1 Servente .. .. .. .. .. .. .. ..

15:120$000

'"' �

I

I i\

�

I
I

.,

i�

1:'

"
11

\'
..
"!
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b) - Porcentagens diversas

Porcentagem ao Thesoureiro, 0,8%

sobre a receita calculada das

rubricas dos �� 1.0, 2.0, 4.0 a 13.°

20.0, 21.° e 27.0 a 30.° .. .. ..

Porcentagem aos funceionarios da

Procuradoria Fiscal, nos ter

mos das Leis nrs. 601, art. 4.°

e 722, � UIÍico do art. 3.° ... ..

Porcentagem aos funccionarios da

Contabilidade, nos termos da

Lei' n.o 638, calculada sobre ..

100:000$000 .. .. .. • • .. ..
Porcentagem ao Inspector de Vehí

culos e respectivo ajudante, nos

termos da Lei n.o 008, calcula

da sobre 265:000$00O .. ., ..
Porcentagem ao encarregado e au

xiliar do deposito de inflamma

veis, nos termos da Lei n.o 638,.

calculada sobre 85:000$000 .. ..

Porcentagem ao chefe e 1.0 Offi

cial da Secção do Tombamento, nos

termos da Lei n.o 638, calculada so-

bre 65:000$000 .. .. .. .. .. ..

Porcentagem ao adníinistrador do,

Mercado, nos termos da Lei n.o

638, calculada sobre 4:000$00O
Gratificação ás cOr.1missóes' de lan-

çamentos .. •. .• .. •. •. ..

73:440$000

6:000$000

1:200$000

CEMITERIOS

1 Administrador do Cemiterio Mu

nicipal .. .. .. .. .... .. ..

1 Administrador dos Cemiterios da

Agua Verde e Israelitas

21:120$000

6:000$000

10:560$000

6:000$000

I

II

., �

10:560$000

ocI
�

6:600$000
./'-

4:840$000

3:000$00O
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4:800$000

480$000

4:200$000

420$000

5:280$000

4:620$000

2:100$000

4:800$000

. , 1:800$000 199:840$000

14:057$600

16:000$000

3:000$000

5:300$006

;-:. �

�;\1'M"""Jl\
--. 2:550$000

1:300$000

200$000

9:600$000 52:007$600



c) - Licenças, etc.

Despesa provavel com disponibili

dade, licença e substituições de

funcéionarios .. o. • o •• •• ••

S 6.0 - Aposentados

1 Guarda (ACto n.o 164 de 26-2-908)

1 Porteiro da Camara (Acto n.o 3

de 3-12-914) .. .. .. .. o, ..

1 Aferidor (Decreto n.o 116 de . o •

15-5-917) .. .. .. .. .. .. .. ..

1 Guarda (Decreto n.o 119 de ...

16-8-917) .. .. .. .. .. .. ..

1 Guarda (Decreto n.o 122,' de .. o
• 1-10-917) .. .. .. .. ., .. ..

1 Zelador de praças e jardins (Acto

n,o 21 de 22-4-924 o ••••• '0'

1 Secretario (Acto n.o 33 de .....

31-12-924) .. .. .. .. .. .. ..

1 Coveiro do Cemiterio (Acto n.o

44 de 7-11-927) 0 o,

1 Archivista da Camara (Acto n.o

1 de 26-1-928) .. o' .. .. .. ..

1 Operario da Directoria de Obras

(Acto noo 51 de 23-2-928)

S 7.0 - Pessoal Jornaleiro

CEMITERIOS

1 - Municipal .. .. .. .. .. .. ..

II - Protestante .. .. .. .. .. ..

III - S. Felicidade e C. Comprido

�V - Nova Orléans o. •• o o •• ••

V - Santa Candida .. .. .. .. . o

VI - Colonia Abranchcs e Pilar-

zinho 00 o ••••••• o ••• 00

VII - Tatuquara . 00. •• o o

VIII - Umbará .. .. o. • o

IX - Ferraria .. .. .. .. ..

S 8.0 Material de expediente, publi

cações, acquisições de livros e ou

tras despesas

a) - Expediente Geral da Prefei-

tura .... o ••••• o. 00 • o ••

b) - Publicações de Actos Officiaes

S 9.0 � Material em geral

Desinfectantes e material para a

Hygiene Municipal .' ••.•

\,
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I

I'

9:840$000 718:622$594
,

747$885

1:159$200

1:398$400

1:728$000

1:060$400

1:800$000

6:2'40$000

696$666

6:64.0$000

1:200$000 22:670$551

I'

I

I'

I
I

i,

I'
10:000$000

2:400$000
1:800$000
1:440$000
í:200$000

2:400$000
600$000
600S000

1:200$000 21:640$000

f

15:000$000

36:000$000 51:000$000

2:000$000
1:
'I"

I ,�'
I "I�
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S 10.0 - Obras Publicas em Geral

Com esta verba .. ..

Sil.o - Conservação de Praças e

Jardins

Com esta verba .. .. ., .. o. • o

S 12.0 - Conservação do Calça
mento

Com esta verba . o • o

S 13.0 - Conservaçãó de Estradas
e Caminhos do Rocio . .

Com esta verba o. o o

S 14.0 - Remoção do Lixo e Lim
peza da Cidade

Com esta verba .. .. .. .. o. ..

S 15.0 - Auxilios e Subvenções

Ás Faculdades de Direito,Enge-
nharia e Medicina . o o'. •• ••

A' Caixa Beneficente "Dl'. Moreira
Garcez" .. .. . o •• ••

A' Maternidade do Paraná .. o. o'

A' Gota de Leite .. .. .. .. .. ..

A' Sociedade de Socorros aos Ne-
cessitados .0 '0 ••• ,

Ao Asilo São Luiz . o o o o o o. ••

Ao Hospital de Creanças .. .. ..

Ao Albergue Noctumo .. . o •• o.

A' Escola Nocturna da Federação
Espirita .. o. • o •• •• •• o. o.

S 16.0 - Eventuaes

Com esta verba •. ., ., o.

S 17.0 - Exercicios Findos

Com esta verba .. ., .. ,.

S 18.0 - Cadas�o

Com esta verba .' ..........

S 19.0 - Restituição de Depositos

Com esta verba .. ., . o o o o. • o

S 20.0 - Placas parà numeraçátJ
Com esta verba o. ., .. •. •. .,

S 21.0 - Resgate de Titulos da ac
quisição dos Serviços Telephonicos

Com esta verba •. ., •• ... •• ...

330:421$855

60:000$000

60:000$000

40:000$000

150:000$000

7:500$000

7:400$000
6:000$000

6:000$000

5:000$000
4:800$000
4:000$000
1:500$000

1:500$000 43:700$000

,

40:000$00O

100:000$000

3:000$000

5:000$000

20:000$000

70:000$000



� 22.0 - Juros e Amortização da

Divida Consolidada

�

Emissão' "Unificação da Divida"

Amortização de, 1 1/2% correspon

dente ao 40.° sorteio a effec

tuar-se em 31 de março .. ..

Idem, idem, idem, ao 41.° sorteio

a effectuar-se em 30 de setem-

bro .

Juros de 3%, a vencerem-se em

31.,12-928 .. .. .. .. .. .. ..

Idem, idem, em 30-6-929 .. .. ..

Idem, de 1 1/2% a vencerem-se em

31 de março e 30 de setembro

Emissão "Calçamento"

Amortização de 1 1/2% correspon

dente ao 27.° sorteio a effec

tuar-se em 31 de março .. ..

Idem, idem, ao 28.0 sorteio a ef

fectuar-se em 30 de setembro

Juros de 3%, a vencerem-se em

31-12-928 .. .. .. .. .. .. .•

Idem, idem, em 30-6-929 .. .. ..

Idem, de 1 1/2% a vencerem-se em

31 de março e 30 de setembro

Emissão "Melhoramentos"

Amortização de 1 1/2% correspon

dente ao qi.o sorteio a effec-

tuar-se em 31 de' março .. ..

Idem, idem, ao 25.° sorteio a effec

tuar-se em 30 de setembro ..

Juros de 3%, a vencerem-se em

31-12-928 .. .. .. .. .. .. .,

Idem, idem, a vencerem-se em ..

'30-6-929 .. .. .. .. .. .. ..

Idem de 1 1/2% a vencerem-se em

31 de março e 30 de setembro

Emissão "Telephones"

Amortização de 5% correspondente
ao 8.0 sorteio a effectuar-se em

31 de março .. .. .. .. .. ..

Àmortização de 5,% correspondente
ao 9.° sorteio a effectuar-se em

30 de setembro .. .. .. .. ..

Juros de 3 1/2%, a vencerem-se em

31-12-928 .. •. •• •. •• ., •.
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21:700$000

21:700$000

19:359$000
18:708$000

651$000

1:500$000

1:500$000

2:325$000
2:280$000

45$000

3:650$000

3:650$000

5:353$500

5:244$000

109$500

114:000$000

114:000$000

43:890$000

1
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Idem, idem, a vencerem-se em "

30-6-929 .. .. .. .. .. .. ..

Idem, de 1 3/4% a vencerem-se em

31 de mar�o e 30 de setembro

Emissão "Asphaltamento"

Amortização de 10%, correspon

dente ao 4.° sorteio a effeetuar

se em 31-12-928 •.........

Idem, idem, correspondente ao 5.°

sorteio a effectuar-se em ....

30-6-929 .. .. .. .. .. .. .. ..

Juros de 4%, a vencerem-se em

31-12-928 .. .. .. .. .. ..

Idem, idem, a vencerem-se em

30-6-929 .. .. .. ..

73:150$000

3:990$000 349:030$000

140:000$000

V«
I 140:000$000

42:080$000

36:480$000

82:118$000

�58:560$OOO , .815:365$000

2.553:420$000
DespeSa Extraordinaria

� 23.° - Despesa com o calçamento

e recalçamento de ruas .. .. 3.000:000$000

'5.553:420$000

45:720$000

5.553 :420$000

�. 599:140$000

7:650$000

RESUMO:

Com os serviços a cargo. da Camara

Com os serviços a cargo da Pre-

feitura .. .. .. .. .. .. .. ..

CAPITULO 11

DISPOSIÇÕES PERMANENTES

1\

Art. 1.0 - O imposto de licençà continua a recahir so

bre todo o negocio de qualquer natureza, por atacado ou a

varejo, fabricas ou officinas, depositas, escriptorios, tendas,

barracas, exhibições, diversões �. espectaculos publicos os

quaes n�o poderão funccionar ou ter gozo sem licença mu

nicipal, pagos os impostos qevidos de accordo com. a respe

ctiva tabela e observadas as demais disposições legais.

Art. 2.° - As arrecadações dos impostos, taxas e emo

lumentos serão feitas, no exercicio de 1929, de accordo com

a Tabela de impostos annexa.

o{

18:007$000
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Art. 3.° - Fica revogada a lei n.o 605, de 31 de outu

bro de 1922.

Art. 4.° - Para organizar a catalogação dos livros, etc.,

da Bibliotheca Municipal, sob bases scientificas, fica o Pre.:.

feito autorizado a contractar, desde 'já os serviços de pessoa

de notoria competencia, a razão de 800$000 mensaes, pelo

prazo que for necessario até a inauguração o££icial daquelle

instituto de leitura.

Art. 5.° - Fica o Dl'. Prefeito autorizado a mandar
pagar � quant�a de 21:000$000, repartidamente, aos actuaes

funccionarios da Directoria de Contabilidade e Thesouro da

Prefeitura, por serviços extraordinários, bem como, p'el�

verba exercicios findos, a gratificação constante da lei I}.o

711, de 31 de outubro de 1927.

Art. 6.° - Fica o Dl'. Prefeito autorizado a mandar pa

gar a quantia de 6:000$000 á Succtirsal da Agencia Ameri

cana no Estado do Paraná para iniciar os serviços r�dio-te

legraphicos nesta capital e a conceder o auxilio de 600$000

pago a razãb mensal de 50$000, a D. Francisca Viana ex

Telephonista da Companhia Telephonica do Paraná.

Art. 7.0-' Fica igualmente o Dl'. Prefeito autorizado a

reformar o Regulamento dá Directoria de Fiscalização Sa

nitaria Municipal.

Art. 8.° - A taxa de limpeza particular fica elevada a

mais 50% sobre a tabella em vigor, exceptuando-se os pre,

dios cujos valor locativo annual for inferior. a 1:000$000.

Art. 9.° - O irnposto sobre annuncios luminosos ou

illuminados será assim cobrado:

1.0 - Annuncios luminosos ou illuminados de area até

5 metros quadrados, imposto annual, 80$000.

2.0 - Idem, idem, de mais de 5 até 10 metros quadra

dos, imposto annual, 120$000.
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3.° - Idem, idem, de mais de 10 até 20 metros qua

drados, imposto annual, 180$000.

4.° - Idem, idem, de mais de 20 metros quadrados,

imposto annual, 240$000. .

S 1.0 - Só serão. concedidas licenças para a collocação

de annuncios luminosos ou illuminados desde que não oé

cultem ou prejudiquem as linhas arquitectonicas dos edifi

cios, concorram para augmentar ou melhorar a illuminação

do local e sejam de aspecto agradavel não só quando illu

minados mas tambem quando apagados, durante o dia.

S 2,° - A intensidade dos annuncios luminosos ou il

luminados deverá ser tal que IJ.ão o££usque a vista dos pe-

destres nem a dos conductores de vehiculos. '

S 3.Ó - Serão prohibidos os annuncios em que haja
mudanças bruscas de luzes de grande intensidade bem co

mo os projectores de grande luminosidade, cujo feixe lumi

noso attinja a vista dos pedestres e dos conductores de vehi

culos ..

CAPITULO IH

DISPOSIÇÕES TRANSITaRIAS

Art. 1.0 - No exercicio financeiro de 1929, que come

çará em 1.0 de janeiro e terminará em 31 de dezembro do

mesmo anno, com um mez addicional para a sua liquida

ção e encerramento, a escripturação será feita por partidas

dobradas.

Art. 2.° - Fica o Prefeito autorizado a abrir, no cor

rer do exercicio, os creditos supplementares que se torna

rem necessarios ás verbas consignadas nos SS 9.°, 10.°,
14.°, 16.°, 17.° e 20.0 e nas alineas B e C do S 5.°, do art.

2.° do Capitulo 1.

Art. 3.° - Revogam-se as disposições em contrario.
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Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 17 de novembro de 1928.

(a) Eurides ,Cunha

Prefeito Municipal

Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Munici

pal de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 17 de

novembro de 1928.

(a) Adriano Gustavo Goulin

Director Geral
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Resoluções de 1928

�il
I

RESOLUÇÃO N.o 57

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara Mu

nicipal, em sessão de 28 de abril do corrente anno, indicou

o seguinte:

Fica o Poder Executivo autorizado a abrir uma rua que

comunique a Villa Cacilda com a estrada de Campo Largo,

podendo, para isso, abrir os necessarios creditas.r
Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 30 de abril de 1928.

Ti
( a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

I I" I �I
Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Municipal

de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 30 de abril

de 1928.

l

I ll{ \

/ ;� \
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(a) Adriano Gustavo Goulin

Director Geral
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RESOLUÇÃO N.o 58

O PREFE1TO MUNICIPAL DE CURITYBAj CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara Mu

nicipal, em sessão de 4 de maio do corrente anno, indicou o

seguinte:

Fica o Poder Executivo autori:zado a conceder á Socie

dade Beneficente 28 de Setembro o prazo de dois annos para

a construcção de sua séde social.

Palacio da .Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 4 de maio de 1928.

Il
�

li

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Municipal

de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 4 de- maio de

1928.

• i

(a) Adriano Gustavo Goulin

Director Geral

I
,I

1

'1
11.

'I

H
� ih

, j

"
li'�i\,

I, .

!

I �l
J q�

r
'I

t .I

RESOLUÇÃO N.O 59

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a Camara Mu

nicipal, em sessão de 2 de maio do corrente anno, indicou o

seguinte:

Fica o Poder Executivo autorizado a isentar do paga

mento de impostos e taxas' municipaes a casa pertencente a

D. Josephina de Gracia Lara, sita á rua Dr. Ermelino de

Leão n.o 162 e a cancelar os impostos e taxas em atrazo re

lativos á mesma casa.

-59-

Palacio da .Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 7 de maio de 1928.

(a) Eurides Cunha
Prefeito Municipal .

Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Municipal
de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 7 ele ,maio de

1928.

(a) Adriano Gustavo Goulin

Director Geral

RESOLU�ÃO N.o 60

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, faz saber que a C:amara Mu
nicipal, em sessão de 7 de novembro do corrente anno, in

dicou o seguinte:

Fica o dr. Prefeito autorizado a man,dar cancelar até

1928, os impostos e taxas municipaes a que está sujeito o

predio pértencente, a D. Helena Borba Côrtes, situado á ave

nida�guassu' n.o 109.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 9 de novembro de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

Publicada na Directoria Geral da Prefeitura Municipal

de Curityba, Capital do Estado do Paraná, em 9 de novem

bro de 1928.

(a) Adriano Gustavo Goulin

Director Geral
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RESOLUÇÃO NÃO SANCCIONADA

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITYBA,

DECRETA:

Art. 1.0 - Fica estabelecida, durante os treis dias do

carnaval de 1929, a taxa denominada "Taxa de Caridade",

em beneficio do Asylo São Luiz,

Art. 2.° - A taxa constante do art. anterior, é fixada

em 10$000 por dia e por vehiculo que tomar parte no corso

carnavalesco e será cobrada, adiantadamente, mediante

guia da Fiscalização Municipal.

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

VETO

O presente plano de lei, apezar da boa intenção do Po

der que a legislou não é justo.

Tambem está eivado de algumas irregularidades que a

tornam sinão odiosa, antipathica.

As leis ordinarias devem ter caracter permanente e

geral, esta vigorará apenas por um anno e não incide sobre

todos os automoveis matriculados nesta Prefeitura, os quaes

já estão tributados e, tem um fim exclusivista, especial, ape

nas beneficiará uma de nossas instituições de caridade, qUe

muito merec.e ser auxiliada, tanto. pelos poderes publicos

como pelos particulares. Mas, tanto ella, como as outras, já

estão contempladas na Lei orçamentaria para o anno de

1929 com auxilios que até foram augmentados. Alem de tu

do seria de difficil e vexatoria lexecução, portanto veto a lei

e devolvo-a ao Legislativo para os fins de direito.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 12 de novembro de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

\
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RESOLUÇÃO NÃO SANCCIONADA

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITYBA,

DECRETA:

Art. unico - Fica concedida, pelo prazo de 5 annos,

a contar da data desta lei, ao Snr. Antonio Rutz e a Socie
dade Metal Graphica Limitada, respectivamente, isenção
de impostos para o estabelecimento de uma fabrica de sa
ponaceo e para a fabrica de decalcomania e impressões li
thographicas em folhas de flandres, mediante termo lavra

do na Prefeitura; revogadas as disposições em contrario.

VETO

Veto o presente plano de lei porque não consulta os in

teresses do Municipio e é uma medida injusta, porquanto

trata-se de industrias velhas, já exploradas por diversas fa

bricas aqui existentes.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 26 de outubro de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal
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Decretos de 1928

DECRETO N.o 1

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, usando da autorização contida

na Lei n.o 699, de 2de maio de 1927, combinada com as Leis

nrs. 706 e 718 do mesmo anno,

DECRET A:

Art. 1.0 - A actual Directoria de Obras.e Viação fica

desdobrada'em duas, assimconstituidas:

a) - Directoria de Obras, abrangendo os serviços de

edificações, arruamentos, pavimentação, parques, jardins e
cemiterios;

b) - Directoria de- Viação, comprehendendo os. servi.,.

ços de vehiculos, força e luz, telephones, limpeza publica e

particular e tombamento.

Art. 2.° - As Directorias de que trata o art. LO serão

organizadas com o seguinte pessoal, percebendo os venci

mentos fixados em Lei:

I l.
I
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- 65 -:-

DIRECTORIA DE OBRAS

I Engenheiro Director

I Engenheiro Ajudante

1 Engenheiro Chefe de Secção

1 Conductor Technico

I Au�iliar (premio á Faculdade de Engenharia)

2 Auxiliares Technicos '

2 Fiscaes de Obras

I Auxiliar do Fiscal de Obras

I Inspector de Estradas e Caminhos

I Desenhista de l.a Classe

1 Desenhista de 2.a Classe

1 2.0 Official

I Dactylographo

I Guarda Fiscal de l.a Classe

2 Guardas-Fiscaes de 2.a classe

I Continuo-Servente.

Inspectoria de Praças 'e Jardins

I Inspector

2 Guardas-Portões para o Passeio Publico

Almoxarifado

I Almoxarife

1 Auxiliar

1 Servente

Officinas

1 Mechanico Chefe
1 Ajudante

...

1 Engenheiro Chefe�de-Secção

I Conductor Technico

2 Auxiliares Technicos

1 Desenhista

I 2.° Officiál

I Dactylographo

I Guarda Fiscal de l.a Classe

2 Guardas-Fiscaes de 2.a Classe

1 Servente

Secção do Tombamento

I Chefe de Secção

1 2.° Official

Inspeetoria de Limpeza Publica e Particular

IInspeetor

1 Auxiliar de l.a Classe

I Auxiliar de 2.a Classe

Inspectoria de Vehiculos

1 Inspector Geral

1Inspeçtor

1 Ajudante

1 Fiscal de Bondes.

Art. 3.° - Os novos cargos assim creados serão pre

enchidos de accórdo com a conveniencia do serviço, apro

veitando, o tanto quanto possivel, os actuaes funccionarios

do Municipio..

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 2 de Janeiro de 1928.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

"
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DIRECTORIA DE VIAÇÃO

1 Engenheiro-Director

1 Engenheiro-Ajudante

II ")
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I

,;

Considerando que retardar a hygiene é favorecer o

despopulam�.to, e, consequentemente, seria indefensavel e

até mesmo lmpatriotico demorar o activamento de provi

dencias que se impõem em ordem a bem acautelar a saude

de nossos conterraneos;

Considerando que por isso mesmo é dever imperioso

promover, desde logo, a necessaria remodelação dos servi

ços sanitarios do Municipio, resolve se utilizar da autoriza

ção contida na Lei n.o 712 de 4 de novembro do anno findo,

e nessa conformidade,

DECRETA:

Art. 1.0 -- A actual Directoria de Hygiene Municipal

passa. a denominar-se Directoria de Fiscalização Sanitaria

de Curityba, e fica desdobrada em 3 Inspectorias, assim

constituidas:

a) Inspectoria de Fiscalização Sanitaria da Alimenta

ção Publica, tendo como attribuição o policiamento de todos

os estabelecimentos onde se produzam, fabriquem, manipu

lem, acondicionem, guardem ou exponham á venda alimen

tos ou bebidas destinados ao consumo publico, e bem assim

lhe competirá a vigilancia do estado de saude das pessoas

incumbidas de lidar com esses alimentos ou bebidas.

b) Inspectoria de Fiscalização Sanitaria Domiciliar e

Profilaxia, que terá a seu cargo o policiamento do asseio das

casas, da limpeza dos quintaes, da hygiene das barbearias e

das lavanderias, e a applicação das vaccinas contra o typho

e contra a variola. I

c) Inspectoria de Hygieue do Trabalho e de Educação

Sanitaria, que fará a vigilancia sanitaria das fabricas, o££i

cinas e a propaganda em prol da formação de habitos hy

gienicos individuaes e collectivos na criança e no adulto.

Art. 2.° - No Regulamento que for expedido para a

execução do presente Decreto serão estabelecidas as dispo-

DECRETO N.o 2

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, usando da autorização conti
da na Lei n.o 702 de 25 de outubro do anno proximo findo,

resolve abrir um credito extraordinario no valor de ....

1 :200$000 (um conto e duzentos mil réis), para attender ao

pagamento da subvenção requerida pela Senhorinha Mar

garida Silva.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 2 de Janeiro de 1928.

( a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

,

I
f
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DECRETO N.O 3

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÃ, considerando que a actual Di

rectoria de Hygiene Municipal, por sua organização anti

quada, restricta e, portanto precaria, não mais corresponde

com efficiencia á alta finalidade de zelar pela saude da col

lectividade Curitybana;

Considerando que o serviço de hygiene por sua impor

tanciâ social não deve ser falho nem retardado no acompa

nhamento das conquistas scientificas;

Considerando que o progresso de Curityba, com tão

intensivo augmento de população, creou situações novas e

t;rabalhpsas em todos os dominios da hygiene publica;

Considerando que as administrações conscientes não

podem descurar esse magno problema, que indubitavelmen

te constitue elemento basico e decisivo na evolução civili

zadora dos povos cultos;

I'
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sições attinentes á fiel observancia dos preceitos de hygiene

.e bem assim as penalidades applicaveis aos infractores.

Art. 3.° - A Directoria da Fiscalização' Sanitaria de
Curityba terá o pessoal e vencimentos annuaes constantes

da seguinte especificação:

1 Inspector Director .. .. .. .. .. .. .. .. 8:400$000

2 Inspectores Sanitarios (cada um) .. .. .. .. 7:200$000

2 Veterinarios (cada um) .. .. .. .. .. .. .. 5:400$000

1 Agronomo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3:600$000

1 2.° Official ., ... , .. .. .. .. .. .. .. ., 4:800$000

2 Guardas de 2.a classe (cada um) .. .. .. .. 3:000$000

Art. 4.0 - Revogam-se as disposições em contrario.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 20 de Janeiro de 1928.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

.. i

DECRETO N.o 5

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista a insufficien

cia da verba consignada no � 33.0 do art. 2.° da Lei orça

mentaria vigente e usando da autorização contida no art.

2.° das Disposições Transitorias da mesma Lei, resolve abrir

um credito supplementar de quator�e contos quinhentos e

seis mil e seiscelltos e quatorze réis (14:506$614) á referida

verba, para attender ao pagamento de porcentagens esta..

belecidas pela Lei n.° 638 de 29 de outubro de 1924.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do :paraná, 'em 22 de Fevereiro de 1928.

�

).,c� ill
"

(t
,r

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

" I
DECRETO N.o 6

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve abrir um credito ex

traordinario de 19:712$475 (dezenove contos, setecentos e

àoze mil e quatrocentos e setenta e cinco réis) para àtten

der ao pagamento das porcentagens a que têm direito o Sr.

Arthur Ribeiro de Macedo, Fiscal Geral do Gado para Con

sumo, e outros funccionarios, nos termos da Lei n.o 686, de

2 de maio de 1927 .

Palácio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 22 de Fevereiro de 1928.

DECRETO N.o 4

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, usando da autorização conti

da na Lei n.o 712, de 31 de outubro de 1927, resolve abrir

um credito extraordinario de sete contos e duzentos mil réis

(7:200$000) para attender no exercicio 'vigente, ás despe

sas decorrentes do Decreto n.o 3 de 20 de janeiro ultimo,

que reforma o Serviço Sanitario do Municipio.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 15 de Fevereiro de 1928.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

�
I
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( a) J. Moreira Garcez

Prefeito Munic�pal
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DECRETO N.o 7

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista a communica

ção do Exmo. Snr. Presidente da Camara Municipal e usan

do da autorização contida no art. 2.° da Lei n.o 709 de 29 de

outubro de 1927, resolve abrir um credito extraordinario

de 6:086$666 (seis contos oitenta e seis mil seiscentos ses

senta e seis réis), para attender durante o corrente exerci

cio, ao pagamento a que tem direito o archivista aposenta

do da Camara Municipal, Snr. José Euripedes Gonçalves a

parqr de 1.0 do mez de fevereiro proximo findo.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 3 de Março de 1928.

(a) Eurides Cunha

Pr2feito Municipal

DECRETO N.o 8

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, tomando em consideração o

officio das "Emprezas Electricas Brasileiras S. A." que pre

tendem apresentar á Camara Municipal um requerimento

propondo contractos substitutivos dos actualmente existen

tes entre o Municipio de Curityba e a South Brasilian Rail

ways Company Ltd., tendo em vista que a nova companhia

pretende empregar energia hydro-electrica, de cuja apro

veitamento muito terá a lucrar a população curitybana e

tratando-se de assumpto que deve ser resolvido com urgen

cia, por isso que da solução desse proble.na depende de mo

do decisivo o progresso de Curityba,

l ! it:
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RESOLVE:

convocar, extraordinariamente, a Camara Municipal,

para o dia 16 do corrente, á hora e no logar de costume, pa

ra tomar conhecimento da referida petição, em ordem a fi

carem acautelados os interesses do Municipio conjugados

com os do Estado, nos contractos a serem lavrados.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 13 de Março de 1928.

( a) Em.ides Cnnha

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 9

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, usando das attribuições de seu

cargo e de accordo com o disposto no art. 2.° do Decreto n.O

3 de '20 de janeiro de 19�8, combinado com o art. 278.° do

Codigo de Posturas, resolve adoptar para a Directoria da

Fiscalização Sanitaria de Curityba, o seguinte

REGULAMENTO

Capitulo I

Attribuições Geraes do Serviço

Art. 1.°.- A' Directoria da Fiscalização Sanitaria de

Curityba compete os seguintes serviços de hygiene e saude

publica:

a) - A fiscalização Sanitaria dos a�imentos destinados

ao consumo publico;

b) - a vigilancia medica das pessoas incumbidas de

lidar com esses alimentos;

J
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c) - a fiscalização das casas de toda natureza - es

pecialrpepte dos domicilios - dos logares e logradouros pu

blicos;i

d) -', a vigilancHa hygienica dos quintaes e dos terre

nos baldios;

e) - a fiscalização sanitaria do ambiente do trabalho

nas fabricas e oHiCinas;

f) - a profilaxia da variola e do typho pela vaccina

ção;

,

I.

f.

1 Inspector-Director,

2 Inspectores,

2 Veterinarios,

1 Agronomo,

1 2.° OHicial,
2 Guardas-Fiscaes.

Art. 4.° - Ao Inspector-Director compete:

a) - orientar, dirigir e fiscalizar technica e adminis

trativamente os serviços da Directoria bem como attender

os trabalhos de Inspectoria em que tiver funcção;

b) - dar parecer sobre todas as questões de hygiene

e saude publica que lhe forem apresentadas pelo Prefeito;

c) - apresentar semestralmente ao Prefeito um Rela

torio detalhando os serviços feitos e suggerir as medidas

que julgar conveniente como melhores acauteladoras da

saude Publica.

d) - corresponder-se por intermedio do Prefeito com

as autoridades Sanitarias estadoaes e federaes;

e) - impor penas disciplinares como Director do Ser

viço;

f) - tomar conhecimento de todos os processos de in

fracção sanitaria, informando-o para despacho do Prefeito;

g) - assignar editaes sanitarios, abrir, rubricar e en

cerrar os livros que tiverem de ser escripturados no Serviço;

h) - cumpir e fazer cumprir todas as determinações

verbaes ou escriptas do Prefeito;

i) - dar expediente diariamente e providenciar para

adquirir os materiaes necessarios ao Serviço;

j) - resolver os casos omissos neste Regulamento de

accordo com a legislação sanitaria em vigor, observando as

disposições legaes.

Art. 5.° - Aos Inspectores Compete: -

g) - a fiscalização sanitaria das barbearias e das la

vanderias;

h) - a propaganda para formação de habitos hygie

nicos individuaes e collectivos na ériança e no adulto;

i) - a fiscalização sanitaria dos cemiterios;

j) - a vigilancia medica dos conductores de vehicll

los de aluguel e dos de transporte de generos alimenticios.

Capitulo n

l,

� l
j�
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Organização do Serviço. Attl'ibuição do Pessoal

Art. 2.° - Os serviços da Directoria da Fiscalização

Sanitaria de Curityba ficam distribuidos por 3 Inspectorias:

Inspectoria da Fiscalização Sanitaria da Alimentação Pu

,blica, Inspectoria de Hygiene Domiciliar e Profilaxia e Ins

.pectoria de Hygiene do Trabalho e de Educação Sanitaria,

todas subordipadas a uma Directorianas suas attribuições

administrativas e technicas.

Art. 3.° - A Directoria da Fiscalização Sanitaria de

Curityba terá o seguinte pessoal:
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a) - effectuar, distribuir e dirigir todos os serviços a

cargo das Inspectorias;

b) - substituir o Inspector-Director nos seus impedi

mentos, sob designação do Prefeito;

c) - apresentar mensalmente ao Prefeito o boletim

dos trabalhos executados;

d) - comparecer diariamente ás Inspectorias despa

chando os papeis que lhes forem affectos.

Art. 6.° - Aos Veterinarios compete:

a) - zelar pela saude dos rebanhos de gado do Muni

cipio;

b) - determinar o afastamento do rebanho de todo o

animal atacado de doença contagiosa;

c) - vigiar o estado de saude das vaccas destinadas a

fornecer leite para o consumo publico e determinar o afas

tamento das que não estiverem em condições phisiolpgicas

normaes;

d) - examinar antes e depois de mortos os animaes

destinados a fornecer carne ao consumo publico;

e) - fiscalizar os estabelecimentos que trabalham ou

commerciam com carnes;

f) - apresentar mensalmente ao Inspector da Fiscali

zação Sanitaria da Alimentação Publica o boletim dos ser,

viços feitos.

Art. 7.° - Ao Agronomo compete: -

a) - superintender a matricula das vaccas destinadas

ao fornecimento de leite para o consumo publico e só cOÍl

sentil-a quando se tratar de animaes de perfeita saude;

b) - cassar a matricula temporaria ou definitivameJ,l

te aos animaes doentes ou grandemente emagrecidos que

estiverem fornecendo leite para o consumo publico;

.
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c) - aconselhar sempre as medidas de asseio dos ani

maes e de limpeza dos estabulos afim de conseguir constan

temente melhoria hygienica do meio onde o leite é produzido;

d) - interessar-se junto a todos os proprietarios de

gado leiteiro para a plantação de forragens nas proprieda

des productoras de leite;

e) - fazer a propagandà da ensilagem para a solução

do problema de forragens no inverno;

f) - apresentar mensalmente ao Inspector da Fisca

lização Sanitaria da Alimentação Publica um boletim dos

serviços feitos.

Art. 8.0 - Ao 2.° Official compete: -

a) - escripturar os livros, fazer a correspondencia,

protocolar os papeis e executar com zelo os serviços de ex

pediente que lhe forem distribuidos;

b) - receber as partes, encaminhar os pedidos ou re

clamações ás respectivas Inspectorias e prestar as infor

mações que lhe fOI:em pedidas.

Art. 9.° - Aos Guardas F,iscaes compete:

a) - acompanhar os Inspectores nos trabalho de fis

ca:lização;

b) - cumprir as determinações recebidas dos Inspe

ctores.
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Capitulo lU

Attribuições das Inspectorias

Art. 10.° - A Inspectoria da Fiscalização Sanitaria da

Alimentação Publica, compete:

a) - fiscalizar a producção, venda e consumo dos ge

neros destinados para a alimentação publica, bem como os

estabelecimentos ou logares onde se produzam, fabriquem,
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c) - aconselhar' sempre as medidas de asseio dos ani

maes e de limpeza dos estabulos afim de conseguir constan

temente melhoria hygienica do meio onde o leite é produzido;

d) - interessar-se junto a todos os proprietarios de

gado leiteiro para a plantação de forragens nas proprieda

des productoras de leite;

e) - fazer a propaganda da ensilagem para a solução

do problema de forragens no inverno;

f) - apresentar mensalmente ao Inspector da Fisca

lização Sanitaria da Alimentação Publica um boletim dos

serviços feitos.

Art. 8.° - Ao 2.0 Official compete: -

a) - escripturar os livros, fazer a corresponqencia,

protocolar os papeis e executar com zelo os serviços de ex

pediente que lhe forem distribuidos;

b) - receber as partes, encaminhar os pedidos ou re

clamações ás respectivas lnspectorias e prestar as infor

mações que lhe forem pedidas.

Art. 9.° - Aos Guardas Fiscaes compete:

a) - acompanhar os lhspectores nos trabalho de fis

calização;

b) - cumprir as determinações recebidas dos Inspe

etores.

a) - ef£ectuar, distribuir e dirigir todos os serviços a

cargo das Inspectorias;

b) - substituir o Inspector-Director nos seus impedi

mentos, sob designação do Prefeito;

c) - apresentar mensalmente ao Prefeito o boletim

dos trabalhos executados;

d) - comparecer diariamente ás Inspectorias despa

chando os papeis que lhes forem affectos.

Art. 6.° - Aos Veterinarios compete:

a) - zelar pela saude dos rebanhos de gado do Muni

cipio;

b) - determinar o afastamento do rebanho de todo o

animal atacado de doença contagiosa;

c) - vigiar o estado de saude das vaccas destinadas a

fornecer leite para o consumo publico e determinar o afas

tamento das que não estiverem em condições phisiol9gicas

normaes;

d) - examinar antes e depois de mortos os animaes

destinados a fornecer carne ao consumo publico;

e) - fiscalizar os estabelecimentos que trabalham ou

commerciam com carnes;

f) - apresentar mensalmente ao Inspector da Fiscali

zação Sanitaria da Alimentação Publica o boletim dos ser

viços feitos.

Art. 7.° - Ao Agronomo compete: -

a) - superintender a matricula das vaccas destinadas

ao fornecimento de leite para o consumo publico e só con

sentil-a quando se tratar de animaes de perfeita saude;

b) - cassar a matricula temporaria ou definitivamen

te aos animaes doentes ou grandemente emagrecidos que

estiverem fornecendo leite para o consumo publico;

I'

,J.

li'"

".,1

... /�I
I' •
II 'I

I

li

I I •

\i
I

I I

( .I,: I

\

Capitulo IH

Attribuições das Inspectorias

Art. 10.° - A Inspectoria da Fiscalização Sanitaria da

Alimentação Publica, compete:

a) - fiscalizar a producção, venda e consumo dos ge

neros destinados para a alimentação publica, bem como os

estabelecimentos ou logares onde se produzam, fabriquem,



'1

'(f'

-76-

di'I II

,li Il
-77-

acondicionem, manipulem, guardem ou exponham á venda

taes generos;

b) - submetter ou mandar subnietter á analyse qual:.

quer genero ali:menticio;

c) _. aprehender e inutilizar, observadas as disposições

legaes, os generos improprios ao consumo;

d) - fiscalizar os matadouros, açOJlgues, .frigorificos e

quaesquer outros estabelecimentos destinados ao commer

cio de carnes verdes ou preparadas;

e) - fiscalizar os estabulos, leiterias e, em geral, os

estabelecimentos e locaes onde se produzam, manipulem ou

exponham ao consumo leite ou lacticinios;

f) - exercer a policia sanitaria nos mercados, hoteis,

restaurantes, estabelecimentos de venda e consumo de ge

neros alimenticios, quer quanto a saude das pessoas em con

tacto nesses estabelecimentás com substancias ou produc-

tos destinados á alimentação publica. .

Art. 11.0 - Consideram-se generos alimenticios quaes

quer substancias, excluidos os medicamentos, que s,e des

tinem a ser ingeridos pelo homem.

Art. 12.0 - Só e permittida a producção, guarda, ar

mazenagem e exposição á venda de taes generos, quando

forem considerados proprios para o consumo.

Art. 13.0 - Proprios para o consumo serão unicamen

te os que se acharem em perfeito estado de conservação e

que por sua natureza não sejam nocivos á saude, nem al

terados, nem deteriorados, nem falsificados.

Art. 14.0 - Considerar-se-ão alterados os generos ali

menticios quando tiverem sido misturados ou addicionados

com substancias que lhes modifique a qualidade, ou quan

do se lhes retirar elementos çle sua constituição normal, ou

..
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quando contiverem ingredientes conservadores não auto

rizados, salvo os preparados dieteticos approvados pela au

toridade sanitaria .

Art. 15.0 -, Considerar-se-ão deteriorados os generos

alimenticios em estado de putrefação, de rancificação ou de

decomposição, ou que por qualquer natureza se tiverem

tornado imprestaveis para o consumo.

Art. 16.0 - Considerar-se-ão falsificados os generos

alimenticios quando tiverem sido substituidos no todo ou

em parte por outra de qualidade inferior ou occultarem

qualquer fraude na composição.

Art. 17.0 - E' interdita a venda de café torrado ou

moido que não seja o producto constituido exclusivamente

pelas sementes do café, tolerada a addição, na torrefação, de

3% de assucar e de 1% de substancia gordurosa, que não

seja oleo mineral.

Art. 18.0 - Nos estabelecimentos de torrefação ou

moagem de café não poderão existir productos que pela sua

natur�za possam servir á contrafacção do café.

Art. 19.0 - Sob a denominação de leite só é permitti

do vender e dar ao consumo leite de vaccas, colhido em con

dições de asseio, procedente de animaes sãos e transpor

tado em vasilhame adequado e limpo.

Art. 20.0 - O leite de vacca que tiver soffrido qual

quer manipulação ou processo permittido só poderá ser da

do á venda com declaração expressa da manipulação ou

processo que tiver soffrido.

Art. 21.0 - Todas as fabricas de generos alimenticios

ficam obrigadas a remetter, dentro do prazo que lhes for

concedido pelo Inspector, á Inspectoria da Fiscalização Sa

nitaria da Alimentação Publica uma copia da analyse dos

productos que fabricarem, afim de servir de estalão ás ana-

..,' .1

/�
I

'JJ '� U,.;,

I

I

.1
I

1\1

r

i� I
r. ->�

I J

: I '
I



fi
',I

�I!

-78 --
�J

-79-

�
'\

lyses posteriores toda vez que para fins de fiscalização a

Inspectoria julgar opportuno mandar proceder.

Art. 22.0 - Só até ás 13 horas de cada dia poderá per

manecer nos açougues a carne verde destinada a venda a

retalho de animaes abatidos na vespera, devendo, depois

dessa hora, ser toda removida para a limpeza do estabele

cimento e recepção de carne nova.

Art. 23.0 - Nenhuma pessoa poderá dirigir, empre

gar-se ou trabalhar em estabelecimentos onde se produ

zam, fabriquem, acondicionem, manipulem, guardem ou

exponham á venda alimentos sem possuir a Carteira de

Saude, respondendo o proprietario do estabelecimento nos

casos de infracção.

� unico - Aos aetuaes directores, empregados ou tra

balhadores fica marcado o prazo de um anno para muni

rem-se do referido documento, que deverá ser visado pela

autoridade que tiver expedido toda a vez que o portador

mudar de estabelecimento.

Art. 24.0 - A' Inspectoria de Hygiene Domiciliar e de

Profilaxia compete:

a) - visitar periodicamente -as casas de todas as na

turezas fiscalizando-as sob o ponto de vista do asseio inter

no e das condições hygienicas dos aposentos ou alcovas;

b)-' fiscalizar os serviços de esgotto � abasteci:Qlento

de agua domiciliares;

c) - vigiar a limpeza dos quintaes, logares e logra

douros publicos e dos terrenos baldios;

d) - conceder o "habite-se" ás casas novas ou vagas;

e) - vaccinar contra typho e contra a variola e fazer

constantemente, nas visitas domiciliares, a propaganda des

ses dois processos de immunisação;

�! I
1,

f) - fiscalizar as lavanderias e as barberias no sentido

de evitar a transmissão de doenças infecto-contagiosas de

que podem vir a ser fócos;

g) - fiscalizar a hygiene dos cemiterios;

h) - expedir ou visar as Carteiras de Saude.

Art. 25.0 - Nenhuma casa poderá ser habitada ou re

habitada sem a visita preliminar do Inspector de Hygiene

Domiciliar e de Prophilaxia que expedirá o respectivo "ha

bite-se" uma vez que esteja em condições de ser occupada.

Art. 26.0 - Só poderá ser visada ou expedida Cartei

ra de Saude ás pessoas que não soffram de doenças infecto
contagiosas.

� unico - Para os conductores de vehiculos de aluguel
alem das exigencias deste art. é necessario mais que não te

nha defeito physico que reduza a sua capacidade de tra
balho.

Art. 27.0 - As lavariderias e as barbearias só poderão

funccionar uma vez que possuam apparelhos esterilizadores

ou uzem processos capazes de assegurar a limpeza dos ob

jectos de seu commercio e de seu trabalho.

Art. 28.0 - Para exercer o officio de barbeiro, cabel

leireiro ou de trabalhador em lavanderia é necessario pos
suir a Carteira de Saude.

Art. 29.0 -' Os barbeiros e os cabelleireiros não servi

rão nos seus salões ás pessoas que soffram de doenças dos

cabellos ou do couro cabelludo, dermatoses ou doenças pa

rasitarias nem attenderão a £reguez algum sem lavar cui

dadosamente as mãos. Usarão sempre, no trabalho aven

taes de cores claras, que substituirão com frequencia.

Art. 30.0 - A" Inspectoria de Hygiene do Trabalho e
de Educação Sanitaria compete:

I
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à) - Inspeccionar systhematica e regularmente tõdos

os estabelecimentos de trabalho: fabricas e officinas, veri..

ficando as condições hygienicas, a natureZa do trabalho,

pref3crevendo as medidas necessarias para a correcção de

todos os defeitos a fim de garantir a saude dos operarias;

b) - examinar quando achar conveniente OS operarios,

providenciando para o afastamento dos que estiverem ata

cados de doenças infecto-contagiosas, aconselhando o afas

tamento temporario ou definitivo dos que o estado de saude

não for compativel com o serviço que estivérem executan

do, interessando-se para que sejam approveitadosem ou

tros trabalhos.

c) -' fazer a educação sanitaria individual ou collecti

va, segundo convier, lJ.as fabricas e officinas, e da, popula

ção em geral, approveitando quanto possivel a opportuni

dade que se ma;nifesta na infancia e na mocidade para im

primir ou desenvolver habitas hygienicos;

d) - aconselhar os methodos praticos a observar na

educação hygienica pre-natal, infantil e da idade escolar;

e) - promover, interessar-se pela cultura physica nas

praças de sport, fazendo propaganda intensiva das vanta

gens, principalmente para as crianças debeis, desnutridas

ou que apresentarem defeitos physicos.

Art. 31.0 - Nenhuma fabrica ou officina ou praça de

sports poderá funccionar sem que já tenha sido visitada pe

lo Inspector de Hygiene do Trabalho e da Educação Sanita

ria, que concederá "ou negará sua permissão, conforme en

contrar as condições hygienicas.

S unico - As actuaes fabricas, officinas e praças de

sports,cujas condições hygienicas forem defeituosas ou

precarias fica marcado o prazo nunca superior a 90 dias pa

ra se effectuarem as obras de correção; contados da data

da notificação.

..

I
J I

.- 81 -

Capitulo IV

.I,

Disposições Geraes

Art. 32.0 - O pessoal da Directoria da Fiscalização

Sanitaria de Curityba terá a seguinte distribuição:

a) - Directoria: 1 Inspector Director e 1 2.0 Official;

b) - Inspectoria da Fiscalização Sanitaria da Alimen

tação Publica: 1 Inspector, 2 Veterinarios, 1 Agronomo e 1

Guarda Fiscal;

c) - Inspectoria de Hygiene Domiciliar e de Prophi

laxia: 1 I;nspector e 1 Guarda Fiscal;

d) - Inspectoria de Hygiene do Trabalho e da Edu

cação Sanitaria: 1 Inspector e � Guarda Fiscal;

S unico. - O medico auxiliar, premio á Faculdade de

Medicina, trabalhará na Inspectoria que for designado pelo

Prefeito.

Art. 33.0 - Aos ihfractores das disposições do presen

te Regulamento serãoapplicadas penas de aprehensão e

inutilização do producto em se tratando de generos alimen

ticios e as multas de 20$000 a 200$000 em outros casos, po

dendo ser, aos reincidentes, caçada a licença de commer

ciar por certo prazo ou definitivamente.

Art. 34:0 - Os c asos omissos neste Regulamento serão

resolvidos de accordn com o Codigo de Posturas e, na de

ficiencia deste, ,de accordo, com o Regulamento Nacional de

Saude Publica, ficando revogadas as Leis anteriores de hy

giene e saude publica, não mandadas observar expressa

mente neste Regulamento.

� unico - Quando o caso for resolvido de accordo com

este art. as penalidades serão sempre as do art. 24.0•

I
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Art. 35.0 - As Inspectorias respectivas caberá a exe

cução dos dispostos nas Leis nrs. 350 de 2 de dezembro de

1912, 371 de 25 de abril de 1913 e 713 de 3 de novembro de

1927.

Art. 36.° - As cintas de protecção ou envolucros de

garantia de que cogita a alinea B do art. 1.0 da Lei 713 de 3

de novembro de 1927, só poderão ser collocadas por lavan

derias mechanicas que preencherem as condições hygieni

cas a juizo deste Serviço.

Art. 37.° - O Inspector-Director poderá exonerar-se

de Director ficando apenas como Inspector.

Art. 38.° - Sempre que as circumstancias aconselha

rem poderá o Inspector Director expedir instruções espe

ciaes para a execução de qualquer serviço de hygiene ou

saude publica, as quaes, uma vez approvadas pelo Prefeito,

entrarão em vigor.

Att. 39.0 - Revogam-se as disposições em contrario.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 23 de abril de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

]1 Palacio da Prefeitura MuniCipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 4 de maio de 1928. '

DECRETO N.o 11

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, usando da autprisação contida

na Lei n.o 722 de 30 de abril findo, combinada com a Lei

n.o 718 de 1927,

DECRETA:

Art. 1.0 - As actuaes Directorias de Obras e de Viação

ficam reunidas em uma só, denominada de Obras e Viação,

assim subdivididas:

a). - Secção de Obras, abrangendo os serviços de edi

ficaçõe�, ,alinhamentos e nivelamentos, pavimentação, par

ques, jardins, cemiterios e almoxarifados;

b) - Secção de Viação, comprehendendo os serviços

de vehiculos, força e luz, telephones, limpeza publica e par""

ticular, arruamentos, numeração de predios e tombamento.

Art. 2.° - A Directoria de Obras e Viação fica orga

nizada com o seguinte pessoal e vencimentos:

I
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(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal
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DECRETO N.o 10

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista a insufficien

cia da verba consignada n.o � 29.° do art. 2.° da Lei orça

mentaria vigente, e usando da autorisação contida no art.

2.° das Disposições Transitorias da mesma Lei, resolve abrir

um credito supplementar de cinco contos de réis .

(5:000$000) á verba Eventuaes.

"

�

SECÇAO DE OBRAS:

1 Engenheiro Director .. .. .. .. .. ..

1 Engenheiro Auxiliar .. .. .. .. .. ..

1 Chefe de Secção .. .. .. ., ., ., ..

1 Conductor Technico ., .. .. ., .. ..

1 Auxiliar technico de La classe .. .,

1 Auxiliar (premio á Faculdade Engenharia)

qr

I, \

14:400$000

12:000$000

10:800$000

7:200$000

6:000$000

5:000$000
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1 Auxiliar Technico de 3.a classe ..

1 2.° Official .. .. .. .. .. .. .. ..

1 3.° Official .. .. .. .. .. .. .. .. ..

2 Fiscaes de Obras, a 5:400$000 ....

1 Desenhista .. .. .. .. .. .. .. .. ..

1 Dactylographo .

1 Guarda Fiscal de La classe .. .. .. ..

2 Guardas Fiscaes de 2.a classe a 3:000$000

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

Inspectoria de Praças e Jardins

1 Inspector .. .. .. .. .. ., .. .. ., .. .. ..

2 Guardas Portões para o Passeio Publico a

2:160$000 .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Almoxarifado

1 Almoxarife .. .. .. .. .. .. .. .. ..

1 Auxiliar .. .. .. .. ., .. .. .. ..

1 Servente .

Officinas

1 Mechanico Chefe

1 Ajudante .. .. ..

Secção de Viação:

1 Engenheiro Director .. .. .. ..

1 Conductor Technico .

1 Auxiliar Technico de 2.a classe ..

1 2.° Official .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

1 3.° Official .. .. .. .. .. ., .. .. .. ..

1 Desenhista .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

1 Dactylographo .

2 Guardas Fiscaes de 2.a classe a 3:000$000

,.

,

3:600$000

4:800$000

3:600$000

10:800$000

4:800$000

3:000$000

3:600$000

6:000$000

3:000$000

4:800$000

4:320$000

4:200$000

3:000$000

2:100$000

4:200$000

3:000$000

14:400$000

7:�00$000

4:800$000

4:800$000

3:600$000

4:800$000

3:000$000

6:000$000

.,
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Sub-Directoria do Tombamento:

1 Engenheiro Sub-Director .. ..

1 Chefe de Secção .. .. .. .. ..

1 2.° Official .. .. .. .. .. .. .. ..

1 3.° O££icial .. .. .. .. .. .. .. ..

Inspectoria de Limpeza !Publica e Particular

1 Inspector .• .. .. ..

1 Auxiliar de 1.a classe .. .. .. .. ..

1 Auxiliar de 2.a classe .. .. .. .. ..

'6:000$000

4:200$000

3:600$000

10:800$000

7:200$000

4:800$000

3:600$000

'�.. 11 ('"
"\ I . "

'i
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Inspectoria de Estl'adas e Caminhos

1 Inspector .. .. .. " .. .. .. .. .. .. .. 4:200$000

Inspeetoria de Vehiculos e Fiscalizaçào de Bondes

1 Jnspector .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6:000$000

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

1 Fiscal de Bondes .. .. .. .. .. .. .. .. 3:600$000

Art. 3.° - A Secção do Contencioso da Directoria do

Patrimonio fica reorganizada com o seguinte pessoal e ven

cimentos:

1 Pro�urador Fiscal (Director) .. .. .. .. 6:000$000

1 Auxiliar (premio á Faculdade de Direito) .. 5:000$000

2 2.Ps O££iciaes a 4:800$000 .. .. .. .. .. .. 9:600$000

ª unico - Tanto o Director como os 2.Os Officiaes te
rão direito a porcentagem estabelecida no art. 4.° da Lei n.o

GOl de 1921, sendo a destes ultimos dividida entre elles em
partes iguaes.

1\rt. 4.° - Revogam-se as disposições em contrario.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 4 de maio de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito MunicipaI
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DECRETO N.o 12

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURI'Í'YBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, usando da autoi'isação contida
no art. 2.° da Lei n.o 732 de 4 do corrente, resolve abrir um

credito extraordinario de Seiscentos Noventa e Seis mil e

Seiscentos Sessenta e Seis réis (696$666) para attender ao

pagárt1ento no corrente exercicio do operario municipal José

Joaquim de Freitas, aposentado por Acto n.o 44 de 7 de no

vembro de 1927.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 21 de maio de 1928.

k

DECRETO N.o 1,1

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista a insuf£icien.:.

cia da verba consignada no S 29.° do art. 2.0 da Lei orça

mentaria vigente, e usando da autorisação contida no art.

2.° das Disposições Transitorias da mesma Lei, resolve abrir

um credito supplementar de dez contos de réis .

(10:0000$000) á verba Eventuaes.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 29 de maio de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

I
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(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal
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DECRETO N.o 15

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista que o Governo

do Estado estudou com as "Emprezas Electricas Brasilei

ras S. A." .0 con,tracto de luz e força e que esta Prefeiturà.

discutiu o contracto de bondes, fazendo-se por isso necessa-:

rio a Camara Municipal, de accordo com a Lei n.o 719 de 28

de março de 1928, approvar os mesmos contractos, para que

sejam immedintamente ata.cados os serviços; considerando,

além disso, que a situação financeira do Municipio, com as

rendas ordinarias que se arrecada e coD1 a divida £luctuan

te que ainda resta a pagar, não permitte fazer os serviços

publicos necessarios ao progresso desta Capital, pelo que

esta Prefeitura julga que deve ser contrahido um empres

timo até dez mil contos de réis, tornando-se portanto indis

pensavel a Camara autorisar essa operação; considerando

finalmente, que ha outros assumptos urgentes a serem es'"

tudados

DECRETO N.o 13

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PA,RANA, usando da autorisação con

tida no art. 2.0 da Lei n.o 732 de 4 do corrente, resolve abrir

um credito extraordinario de um conto de réis (1:000$000)

para attender durante os mezes de março a dezembro do

corrente exercicio ao pagamento do operario municipal sr.

Alcides Ferreira da Costa, aposentado por Acto n.o 51 de

23 de fevereiro do corrente anno.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal
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Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 28 de maio de 1928.
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RESOLVE:

convocar, extraol,'dinariamente, a Camara Municipal,

para o dia 25 do corrente, á hora e no logar do costume, afim

de tomar conhecimento desses assumptos.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 22 de junho de 1928.

(a) Eurjdes Cunha

Prefeito Municipal

"

DECRETO N.o 16

O PREFEITO MUNICIP1\L pE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA" considerando que, em data de

27 de junho, foi assignado o contracto para a construcção e

exploração de UIl1 Matadouro Modelo nesta Capital, con

tracto esse que, de accordo com a Lei n.o 721 de 30 de abril

do corrente anno, só poderá entrar em vigor depois de ap

provado pelo Poder Legislativo, pelo que o inicio das obras

de construcção do referido Matadouro está dependendo da

rapida solução do assumpto e considerando, outrossim, que

conviria aos interesses do Municipio o Poder Legislativo to

mar conhecimento do assumpto constante da petição apre

sentada pelo Snr. Eugenio Pinto Rebello relativamente a

hygienização do leite

RESOLVE:

convocar a Camara Municipal para uma 2.a sessão ex

traordinaria que terá logar no dia 7 do corrente, á hora 16,

no logar do costume, afim de tomar conhecimento dos as

sumptos mencionados.
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Palacio da Prefeitura Municipal ele Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 2 de julho de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal
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DECRETO N.O 17

O PREFEITO MUNICIpAL DE CURITYBA, ÇAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, considerando que 110 contra

cto firmado com o Mwlicipio em data de 7 de janeiro deste

anno, pelo Engenheiro Snr. Arthur Liguori,em sua clausu

la 4.ao ficou estipulado o prazo a terminar a 7 de julho do

corrente anno para o concessionario "submetter á approva

ção da Prefeitura, o projecto detalhado dos serviços a rea

lizar, com o plano da canalização, indicando a posição, o

diametro e todas as especificações possiveis sobre as cana

lizações, bem assim, o projecto do gazometro e plantas de

todos os apparelhos a empregar no serviço, com o respecti

vo memorial";

�onsiderando que expirando a sete do corrente mez o

prazo alludido, o concessionario não deu cumprhnento ti

clausula citada;

considerando que é disposto na clausula 29.a do mes

mo contracto que, salvo motivo de morça maior, a juizo ex

clusivo da Prefeitura caducará o presente contracto: a) si

não for observado qualquer dos prazos estabelecidos na

clausula 4.a";

considerando que o concessionario, em petição datada

de 9 de junho, pr9curou justificar, como motivo de força

maior, o não ter recebido da Europa os planos, etc., que de

veria apresentar;
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considerando, porem, que não podem ser considerados

de força maior os motivos apresentados, visto serem per.

feitamente previsiveis;

considerando que, assim, incorreu o concessionario na

pena a que se refere a clausula 29.a do contrado;

,

�i'

RES'OLVE:

nos termos do S unico da clausula 29.a do referido con

tracto, declarar caduca a concessão e rescindido o contracto

alludido de 7 de janeiro deste anno lavrado com o conces

sionario.

1,(\

I 111(1

I
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1Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em lp de julho cÍe. 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

f.

DECRETO N.o 18

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atiendendo ao requerido pelo

Snr. Arthur Nisio, alumno de pintura do professor Sr. Fre

derico Lange de Morretes, desta Capital, e usando da au

torização contida na Lei n.o 736 de 4 de maio do corrente

anno, resolve abrir um credito extraordinario no valor de

1:200$000 (um conto e duzentos mil réis) para attender ao

pagamento da subvenção a que se refere a mesma Lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 16 de julho de 1928.

(3') Eurides Cunha

Prefeito Municipal
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DECRETO N.o 19

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, para melhor regularidade dos
serviços a cargo da Directoria de Fiscalização Sanitaria de
Curityba, resolve dividir o Municipio nas seguintes zonas

de fiscalização sanitaria que ficam limitadas pelos eixos es
tabelecidos no art. 3.° do Decreto n.o 14 de 31 de dezembro

de 1927:

1.a zona - Noroeste.

2.a zona - Nordeste.

3.a zona -. Sudeste.

4.a zona - Sudoeste.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 16 de julho de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 20

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, usando da autorização contida

na Lei n.o 735 de 4 de maio do corrente anno, resolve abrir

um credito extraordinario de 7:006$459 (sete contos seis

mil e quatrocentos e cincoenta e nove réis), para attendel

ao pagamento a que tem direito o 2.° Of£icial da Directoria

do Patrimonio, Sr. Manoel Vaz Lobo, proveniente de por

centagem sobre a arrecadação da Divida Activa, no periodo

comprehendido entre 8 de janeiro de 1926 a 30 de abril de
1928 e durante o qual esteve afastado do seu cargo em vir

tude do Acto n.o 1 de 8 de janeiro de 1926 .
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Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 17 de julho de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 21

O PREFEITO MÚNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, usando da autorização contida

no art. 3.° da Lei n.o 719 de 28 de março do corrente anno,

resolve adoptar para a exploração do serviço de auto-omni

bus, nestE;' Municipio, o seguinte

REGULAMENTO

Art. 1.0 - A exploração do transporte conectivo em

auto-omnibus dependerá da assignatura de um termo de

contracto na Prefeitura, com observancia das disposições

do presente Regulamento.

Art. 2.° - As linhas de auto-omnibus serão de trez es

pecies:

a) - Linhas com inteira independencia das linhas de

bondes;

b) - Linhas tendo commUllS com as linhas de bondes

os pontos de chegada e de sahida;

c) - Linhas com o mesmo trajecto das linhas de bon

des em trafego.
,

Art. 3.° - O serviço de auto-omnibus, no caso da ali..

nea C da clausula anterior, pertencerá exclusivamente á

Companhia Concesl?ionaria do serviço de bondes e terá o

caracter de complementar desse serviço, quando este não

for su£ficiente e adeqtJ,ado, podendo, entretanto, a todo o
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tempo, ser exigidó pela Prefeitura, tudo na forma da clau
sula 2.a do respectivo contracto assignado em 18 de julho
ultimo.

� 1.0 - Aos proprietarios dos actuaes auto-omnibus
em trafego poderá ser concedida licença para a continuação
dos serviços nas linhas ora trafegadas, até 30 de junho de
1929.

� 2.° - No caso da Companhia concessionaria não for
necer serviço de bondes sufficiente e adequado, a Prefeitu
1'1;1, observado o disposto na clausula 2.a do respectivo con
tracto, poderá permittir que o serviço complementar seja
feito por auto omnibus de terceiros.

Art. 4.° - As linhas de auto-omnibus à que se referem
as alineas A e B do art. 2.° serão estudadas e planejadas pe
la Prefeitura ou serão propostas a esta, pelos pretendentes á
concessão para a exploração do serviço, dependendo, neste
caso, de approvação pela Prefeitura,

Art. 5.° - Nas linhas a que se refere o art. anterior,
o serviço de auto-omnibus será de livre concurrencia, sen
do que, nas licenças concedidas, figurará o prazo da explo
ração,' o qual não poderá exceder de 5 annos.

Art. 6.° - Na concessão serão fixados o typo e nume
ro de omnibus a adoptar, além das demais condições dos ar
tigos seguintes, sendo essencial a prova de idoneidade pa
ra manutenção de um serviço regular e permanente, capaz
de satisfazer ao publico, para cuja garantia serão feitas pe
la Prefeitura as exigencias convenientes.

Art. 7.° - Nos contractos que forem' assignados para
a exploração do serviço de auto-omnibus, serão consigna
das condições referentes a: horarios, numero de vehiculos,
preços de passagem, commodidade e segurança para o pu
blico, velocidade, hygiene, policia e multas, observadas as
disposições deste regulamento .
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Art. 8.0 - Os horarios serão os estabelecidos pela Pre
feitura ou 'por ella approvados e em qualquer tempo alte
rados, ficando estabelecida a multa de 20$000 por viagem

supprimida.

Art. 9.0 - O numero de vehiculos, para cada linha,
será estabelecido pela Prefeitura, de accordo com as exi

gencias do trafego.

Art. 10.0 - Os preços de passagem não poderão exce
der de 400 réis para trechos de 3 kilometros, sendo que, em
se tratando do serviço complementar a que �e refere o art.
3.0 o preço a vigorar será o estabelecido para os bondes, no
contracto com a Companhia Força e Luz do Paraná.

Art. 11.0 - Os vehiculos deverão ser de typo previa
mente approvado pela Prefeitura e possuir todas as condi
ções de commodidade e segurança para o publico.

� 1.0 _ Nenhum auto-omnibus poderá trafegar sem a

previa matricula e sem seu exame completo, por parte do
pessoal designado pela Prefeitura.

� 2.0 _ Os auto-omnibus deverão obedecer ás seguin-

tes prescripções technicas:
1) - A largura da carroceria não excederá, em hypo-

these alguma, a 2m,20;
2) -' Os carros serão providos de 2 portas, uma para

entrada e outra para sahida dos passageiros, sendo que, só
mente nos carros manobrados por um unico operador (one
man-car), será permittido a dopção de uma unica porta;

3) - Os 'assentos deverão offer�cer o maior conforto
aos passageiros e a elles se applicam as dimensões minimas

seguinte:
a) - o espaço reservado a cada passageiro será de

0.40;
b) - a distancia de encosto à encosto será de Om,70;

�
l'

4) - O corredor central de circulação de passageiros

não poderá ter largura inferior a .Om,40;

5) - As janellas deverão ser devidamente resguarda

das, de modo a imp�dir que os passageiros se debrucem so

bre as mesmas.

,.

..

Art. 12.° - Os concessionarios ficam obrigados a col

locar em seus vehiculos os avisos que a Prefeitura julgar

convenientes para a observancia do presente regulamento.

Art. 13.0 - Os orgãos principaes e accessorios dos ve

hi,c'ulos serão mantidos em perfeito estado de conservação,

pela qual responderá o proprietario. Verificada a falta de

conservação do vehiculo, ou de algum de seus orgãos, será

elle immediatamente retirado do trafego, ao qual só pode

rá tornar após ter soffrido os respectivos reparos.

,Art. 14.0 - A velocidade maxima permittida será de

30 kilometros por hora nas ruas centraes, de 40 nas demais

ruas do quadro urbano e de 50 fóra desse quadro.

Art. 15.0 - Os auto-omnibus deverão ter dispositivo

espedal que impeça o derrame de lubrificante na via pu
blica.

Art. 16.0 - Os motoristas deverão ser legalmente ha

bilitados e tantoel1es como os conductores deverão ser ,de

vidamente uniformisados e usar chapas numeradas para

facilidade de indicação por parte do publico.

Art. 17.0 - Em hypothese alguma será permittido o

excesso de lotação, ficando estabelecida a multa de 20$000

porinfracção .

Art. 18.0 - Para o embarque e desembarque dos pas

sageiros, os vehiculos só poderão parar nos cruzamentos de

ruas, podendo a Prefeitura adoptÇlr outros pontos de para

da, para maior commodidade do publico.
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resolve abrir um credito extraordihario de 1:800$000 (um

conto e oitocentos mil réis) para attender ao pagamento a

que tem direito o Inspector da Limpeza Publica e Particu

lar, Snr. Feliciano Correia de Freitas Junior, proveniente

. de differença entre as gratificação para sua locomoção e os

augmentos feitos em seus vencimentos nos exercicios de

1921, 1925 e 1926.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 14 de agosto de 1928.

Art. 19.0 - Nos cruzamentos de ruas terão preferen

cia de transito os auto-omnibus que trafegarem pelas arte

rias principaes.

Art. 20.0 - Os concessionarios ficarão sujeitos ás pe

nalidades estabelecida,s nas demais leis e regulamentos em

vigor, pelas infracções que forem praticadas na exploração

do serviço.

� unico - Nos contractos serão estipuladas multas

convencionaes pelas infracções que não tiverem pena es

pecial cominada, as quaes poderão variar de 20$000 a ...

200$000, elevadas ao dobro nas reincidencias.

Art. 21.0 - A applicação da multa, no maximo, 3 ve

zes consecutivas, pela mesma infracçã'o, importará em ser

cassada a licença concedida aos concessionarios.

Art. 22.0 - A importancia das multas impostas pela

inobservancia das disposições do presente regulamento, ou

das clausulas contractuaes, será immediatamente recolhida

ao Thesouro Municipal, acompanhada da" respectiva guia

com a declaração do motivo.

Art. 23.0 - As multas serão applicadas pelo fiscal jun

to ao concessionario e pelos funccionarios competentes ou

designados pela Prefeitura.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 11 de agosto de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

" .,/"
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(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

I'

DECRETO N.O 23

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, em homenagem á data que é

hoje frqternalmente commemorada pelo Brasil e Argenti

na, pela passagem do centenario do tratado de paz entre as

duas Nações Unidas e Amigas, interpretando fielmente o

sentir da população curitybana e "ad-referendum" da Ca

mara Municipal de Curityba,

DECRETA:

Art. unico - Fica denominada avenida Republica Ar

gentina a actual avenida do Portão, revogadas as disposi

ções em contrario.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 27 de agosto dé 1928.

� li'

DECRETO N.o 22

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, usando da autorização conti

da no art. 2.0 da Lei n.o 734 de 4 de maio do corrente anno,
'J

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

\
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DECRETO N.O 24

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista a insufficiencia

da verba consignada no S 29.0 do art. 2.° da Lei orçamen

taria vigente, e usando da autorização contida no art. 2.° das

Disposições Transitorias da mesma Lei, resolve abrir um

credito supplementar de Dez Contos de Reis (10:000$000)

á verba Eventuaes.

Palaclo da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 28 de agosto de 1928.

li DECRETO N.o 26

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, considerando que, de accordo

com o Decreto n.O 13 de 31 de Dezembro de 1924, foram

emittidas 1.000 apolices no valor total de mil contos de réis

(1.000:000$000) ;

considerando mais que desse total foram empregados

cem contos de réis (100:000$000) na acquisição dos servi

ços e bens da antiga Companhia Telephonica do Paraná e

foram utilisadas duzentos e noventa e cinco contos de réis

(295:000$000) na acquisição das quédas dagua do Capivary;

considerando, finalmente, que, IQgo que fiquem con

cluidos as novas installações telephon,icas desta Capital e

sejam inauguradas as linhas interurbanas entre Curityba,

Ponta Grossa e iParanaguá, esta Prefeitura deverá entregar

á A. E. G. Companhia Sul Americ�na de Electricidade 1.900

titulos no valor total de mil e novecentos contos de réis ..

(1.900:000$000). tudo em conformidade com a clausula

10.a do respectivo contracto assignado, em 9 de março de

1927;

e, em face do disposto nas Leis nrs. 679 de 3 de no

vembro de 1926 e 700 de 2 de maio de 1927,

DECRETA:

Art. 1.0 - Fica elevado a dois mil duzentos e noventa

e cinco contos de réis (2.295:000$000) o total da emissão

a que se refere o Decreto n.o 13 de 31 de dezembro de 1924.

Art. 2.° - As apolices assim emittidas serão numera

das de mil e um (1.001) a dois mil duzentos e noventa e

cinco (2.295) e terão o valor nominal de um conto de réis,

cada uma, ao typo, juros e mesmas condições de resgate,

determinados no citado Decreto. .

Art. 3.° - Rev?gam-se as disposições em contrario.

'"

, .,
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(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 25

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, usando da autorização conti

da no art. 1.0 da Lei n.o 734 de 4 de maio do corrente anno,

resolve abrir um credito extraordinario de 2:400$000 (doIs

contos e quatrocentos mil réis) para attender ao pagamento

a que tem ,direito o ex-Encarregado do Deposito de Inflam

maveis, snr. Antonio Manoel da Silva, proveniente da gra

tificação para locomoção que deixou de receber nos exer

cicios de 1922 e 1925.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba,

do Estado do Paraná, em 4 de setembro de 1928.

,

I:

I

(a) Eurides Cwilia

Prefeito Municipal
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Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 19 de setembro de 1928.

(a) Eurides Cunha

Pref�ito Municipal

DECRETO N.o 27

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, usando das attribuições de

seu cargo e em face do disposto no art. 17.° da Lei n.° 725

de 4 de maio do corrente anno, resolve que as obras de pa

vimentação de vias publicas do Municipio obedeçam ao se

guinte

REGULAMENTO

Art. 1.� -'. As obras de pavimentação das vias publicas

do Municipio de Curityba serão executadas de conformida

àe com a Lei n.o 725 de 4 de maio deste anno, com este Re

gulamento e com as Instrucções que forem expedidas pelo

Prefeito.

Art. 2.° - Para a execução da pavimentação da cidade

de Curityba, fica estabelecida a seguinte classificação:

1.0 - Macadam, commum ou com "revestimento" su-
perficial;

2.° - Agglomerados;

3.° - Parallelepipedos;

4.° - Asphalto.,

(Art. 1.0 da Lei n.o 725 de 1928.)

Art. 3.° - O Prefeito determinará o typo, a qualidade

e o processo de calçamento a ser empregado, tendo em vista

as condições dos arts. seguintes, que deverão ser rigorosa

mente observadas.

f
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Art. 4.° - Para determinação do caracter de uma rua,

fica estabelecida a seguinte classificação.

a) - ruas "r�sidenciaes" de 1.a e 2.a classes,

b) - ruas "commerciaes" de 1.a e 2.a classes,

c) - "estradas de rodagem",

d) - "especial" e

e) - "parques e jardins" .

S 1.0 - A Prefeitura organizará outra 'classificação

differente da precedente, se assim ju�gar necessario, indi

cando na planta cadastral da cidade, de dois em dois annos,

as alterações que suggerir para mudança de caracter das

ruas.

S 2.0 - Em uma mesma rua o caracter poderá variar

de accordo com o seu des�nvolvimento ou trafego.

(Art. 2.0 da Lei n.o 725 de 1928.)

Art. 5.? - Para os eífeitos da applicação do presente

Regulamento ficam adoptados os seguintes caracteristicos

indicativos da natureza do transito:

a) -, pesado,

b) - leve.

S. 1.0 - Estes caracteristicos subordinam-se ao genero
do transito:

a) - de vehiculos a tracção animada ou mechanica,

com rodas de aros metallicos ou de borracha, massiços ou
elasticos;

b) - de vehiculos a tracção mechanica com rodas de

borracha pneumaticas.

S 2.0 - A natureza do transito poderá variar em uma

mesma rua, de accordo com o seu desenvolvimento.

(Art. 3.° 'da Lei n.o 725 de 1928.)
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Art. 6.° - A declividade maxima permittida nos typos

de pavimentação indicados no art. 2.° é a seguinte:

4% para o asphalto,

5% para o macadam com revest�mento superficial e

agglomerados,

6% para o macadam commum e

15% para o parallelepipedo.

(Art. 4.° da Lei n.o 725 de 1928.)

Art. 7.° - Quando forem usado!:; o asphalto, agglome

rado ou macadam com revestimento superficial em ruas on

de houver trilhos, é necessario o uso de uma faixa de paral

lelepipedos na entrevia e mais 50 centimetros de cada lado.

Esse parallelepipedos terão as juntas tomadas com mate

rial betumInoso.

( Art. 5.0 da Lei n.o 725 de 1928.)

Art. 8.0 - As pavimentações com lastro de concreto

só serão feitas depois de ultimadas as obras de construcção

ou reforma das canalizações subterraneas de agua, esgottos,

telephones, electricidade e gaz, sendo que essas canaliza

ções deverão, de preferencia, ser localizadas debaixo dos

passeios.

� u,nico - Nas ruas asphaltadas será obrigatorio ,a lo

calização das canalizações referidas debaixo dos passeios.

Art. 9.° - A natureza do solo será tambem levada em

conta, para a adopção das seguintes bases:

a) - de macadam,

b) - de concreto.

Art. 10.° - Quando a pavimentação, indicada para

uma certa rua, for de custo elevado, poderá ser, excepcional

mente, substituida por outra, no typo que mais se appro

ximar do indicado, quanto a sua conservação e duração.

(,n�1),
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, Art. 11.0 - Levadas em conta as exigencias dos arts.

anteriores quanto á escolha do typo de pavimentação a ser

adoptado em uma determinada rua, a sua applicação fica..

rá sujeita á seguinte classificação:

l.0_ MACADAM - a) typo commum,para ruas se..

cundarias e de transito moderado (caracteres C e D) ;

b) - com revestimento superficial, em ruas de cara

cteres A e B (2.a classe);

2.° - AGGLOMERADOS - de typos e condições va

riaveis para ruas de caracteres A e B (1.a classe);

3.° - PARALLELEPIPEDOS - de l.a e 2.a qualida

des, com lastro de macadam ou concreto e juntas tomadas,

para as ruas de caracter A, ou trechos de forte declividade,

e de 3.a qualidade, sem juntas tomadas, para as ruas de ca

racteres C e D;

4.° - ASPHALTO - de differente typos, para ruas

de caracteres A (l.a classe), B (l.a classe), e E arterias im

portantes de ligação e obras de arte.

5.° - MIXTO - para ruas onde haja diversidade de

caracter, transito e declividade, ou para grandes avenidas

em que o trafego se faça em secções parallelas.

Art. 12.° - A secção da Directoria de Obras e Viação,

que for especialmente encarregada das pavimentações, or

ganizará especificações rigorosas (caderno de encargos)

para cada uma das qualidades de calçamento dos quatro ty

pos geraes estabelecidos no art. 2.0, com as seguintes dis

criminações:

a) -' "material a empregar", com todos os requisitos

para recebimento e emprego;

b) - "instrucção para a sua execução", de accordo

com as regras da technica;

c) - "condições para recebimento";

d) - "garantias de duração e conservação";

');
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e) - "outras cO:t:ldições" que julgar conveniente e ne

cessarias.

� unico -'-" Essas especificações serão apptovadas por

Acto da Prefeitura que as poderá, tambem, alterar, de ac

cordo com as experiencias ou necessidades do momento.

Art. 13.° - A Prefeitura remetterá á Camara, annual

mente, um orçamento geral para a pavimentação de ruas ,e

organizará, para os fins do artigo seguinte, uma relação das

vias publicas a serem pavimentadas no decorrer de um ano.

Sarão preferidas:

a) - Para ruas não pavimentadas:

1.0 - as ruas que tiverem mais de 3/4 de sua extensão

bilateral edificada;

2.° - as arterias, ou vias de comwunicação da zona

urbana comas colonias.

b) - Para substituição de pavimentos já existentes:

1.° - as arterias de maior movimento;

2.° - as ruas mais centraes e

3.0 - as vias de descongestionamento.

(Art. 6.° da Lei n.o 725 de 1928.)

Àrt. 14.° - Nenhuma pavimentação nova ou substi

tuição de outra existente será executada sem que a Prefei

tura tenha approvado, por Acto especial, o projecto organi

zado pela Directoria de Obras e Viação e do qual consta

rão, aTem de outros elementos elucidativos, os seguintes:

a) - Perfil longitudinal e secções transversaes, estas

em numero sufficiente;

b) - largura dos passeios;

c) -locação dos trilhos de bondes (se houver);

d) - locação das canalizações subterraneas;

f/f'"{:II
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e) - posição das boccas de lobo e ralos para aguas plu

viaes;

f) - locação, typo e dimensões das galerias pluviaes;

g) - memorial, em que se especifiquem as disposições

dos arts. 4.0 a 11.0;'

h) - orçamento, abrangendo:

1.0 - custo e procedencia dos materiaes;

2.° - custo e natureza da mão de obra;

3.° -, custo dos transportes, inclusive ferrovIarios,

quando houver, com indicação das distancias, etc.

4.° - porcentagem para eventuaes e administração.

� 1.0 - Annualmente, a Directoria de Obras e Viação

organizará os projectos e orçamentos parciaes das ruas es

colhidas pelo Prefeito na forma do art. anterior, servindo

de base os preços correntes na occasião, para cada typo de

pavimentação'.

� 2.° - Para o primeiro programma annual, e enquan

to a Prefeitura não tiver producção propria de todos os ma

teriaes necessarios ao calçamento, os orçamentos s,erão cal

culados na base dos preços vigentes, para os materiaes a

empregar, seu transporte e respectiva mão de obra.

(Art. 9.° da Lei n.o 725 de 1928.)

Art. 15.° - As pavimentações serão executadas:

a) - por empreitada, mediante conctirrencia publica.

em sua totalidade, ou parcialmente;

b) -, por administração directa, pela secção compe

tente da Directoria de Obras e Viação;

c) - por administração contractada, quando se tratar

de pavimentações especiaes ou privilegiadas, ou quando a

Directoria de Obras e Viação não dispuzer do apparelha

mento para a sua execução.

11,:
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'd) - por systhema mixto (administração e emprei

tada. )

(Art. 7.° ,da Lei n.o 725 de 1928.)

Art. 16.° - Quando o numero' de metros dos lotes edi

ficados em cada trecho de via publica attingir a metade de

sua extensão bilateral, ou, se assim o requererem os inte

ressados, a Prefeitura mandará organizar os projectos e or

çamentos para a respectiva pavimentação e determinara a

realização desta, se for opportuno.

Art. 17.° - As 'despesas em cada quadra, inclusive a

quarta parte dos cruzamentos com as ruas transversaes, e

relativas aos serviços de terraplenagem, collocação de guias

ou meios fios, construcção de boeiros e caixas receptoras de

aguas pluviaes, preparo, compressão e revestimento do lei

to da rua, inclusive a porcentagem devida pela administra

ção directa ou contractada, se houver, correrão 1/3 por con

ta do Municipio e 2/3 por conta dos proprietarios ou forei

ros lindeiros, á razão de l/S por metro de testada dos re�

'pectivos terrenos.

(Art. 8.° da Lei n.o 725 de 1928.)

Art. 18.° - E' facultado aos proprietarios ou foreiros

lindeiros de qualquer trecho de .rua não contemplado no

programma a que se refere o art. 13.°, requerer á Prefeitu

ra a execução immediata dos melhoramentos, mediante o

pagamento integral do preço total orçado para a pavimen

tação, correndo, nesse caso, todas as despesas por conta dos

mesmos proprietarios ou fo�eiros.

. Art. 19.° - Para a mudança do typo de pavimentação

das ruas em que for realizado esse melhoramento, os pro

prietarios ou foreiros lateraes que tiverem contribuido pa

ra a pavimentação existente, concorrerão integralmente

com a differença de custo entre o typo antigo e o novo.
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S unico - As despes�s com os calçamentos novos' .fei
tos em substituição de antigos que se acharem em mau es

tado, ou que tenham contado o respectivo tempo normal de

duração, serão integralmente pagas pelos proprietarios ou

foreiros lindeiros.

(Art. 12.° da Lei n.O 725 de 1928.)

Art. 20.° - Nas ruas que forem pavimentadas ou em

que for mudado o respectivo revestimento os proprietarios

que contribuirem, respectivamente, com a quota mencio

nada no art. 17.° ou na forma do art. 19.° e seu S, .gozarão

durante 10 annos da isenção da taxa de calçamento referen

te aos typos 2.° a 4.° do art. 2.0 e durante 5 annos para o ma

cadam.

S unico - às pl'oprfetarios que concorrerem na forma
do art. 18.° gozarão da isenção dessa taxa de calçamento
por mais 5 annos.

(Arts. 10.° e 13.° da Lei n.o 725 de 1928.)

Art. 21.° - A quota que couber a cada proprietario o�
foreiro será paga em duas prestações, sendo a primeira no
inicio -da construcção do calçamento e a segunda decorridos
trez mezes'.

(Art. 11.° da Lei n.o 725 de 1928.)

Art. 22.° - A Prefeitura escripturará em livro proprio

as contribuições devidas, a que se refere o art. anterior, des

tinadas a auxiliar as despesas de pavimentação, creditando
a cada prop:rietario ou foreiro os pagamentos que por elles
forem effectuados,

Art. 23.° - Nesses livros figurarão, alem do nome do
proprietario ou foreiro e da via publica, a area, o typo e o

custo da quadra e do metro de testada, o valor das presta

ções, data do inicio e conclusão do calçamento, numero, data

e importancia dos talões de pagamentos effectuados pelo
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'd) - por systhema mixto (administração e emprei

tada. )

(Art. 7.oda Lei n.o 725 de 1928.)

Art. 16.° - Quando o numero' de metros dos lotes edi

ficados em cada trecho de via publica attingir a metade de

sua extensão bilateral, ou, se assim o requererem os inte

ressados, a Prefeitura mandará organizar os projectos e or

çamentos para a respectiva pavimentação e determinara a

realização desta, s� for opportuno. .

Art. 17.° - Af$ "despesas em cada quadra, inclusive a

quarta parte dos cruzamentos com as ruas transversaes, e

relativas aos serviços de terraplenagem, collocação de guias

ou meios fios, construcção de boeiros e caixas receptoras de

aguas pluviaes, preparo, compressão e revestimento do lei

to da rua, inclllsive a porcentagem devida pela administra

ção directa ou contractada, se houver, correrão 1/3 por con

ta do Municipio e 2/3 por conta dos proprietarios ou forei

ros lindeiros, á razão de 1/3 por metro de testada dos re�

'pectivos terrenos.

(Art. 8.° da Let n.o 725 de 1928.)

Art. 18.° - E' facultado aos proprietarios ou foreiros

lindeiros de qualquer trecho de rua não contemplado no

programma a que se refere o art. 13.°, requerer á Prefeitu

ra a execução immediata dos melhoramentos, mediante o

pagamento integral do preço total orçado para a pavimen

tação, correndo, nesse caso, todas as despesas por conta dos

mesmos proprietarios ou fo�eiros.

. Art. 19.° - Para a mudança do typo de pavimentação

das ruas em que for realizado esse melhoramento, os pro

prietariof$ ou foreiros lateraes que tiverem contribuido pa

ra a pavimentação existente, concorrerão integralmente

com a differença de custo entre o typo antigo e o novo.
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� unico - As despes�s com os calçamentos novos' fei
tos em substituição de antigos que se acharem em mau es

tado, ou que tenham contado o respectivo tempo normal de

duração, serão integralmente pagas pelos proprietarios ou

foreiros lindeiros.

(Art. 12.° da Lei n.o 725 de 1928.)

Art. 20.° - Nas ruas que forem pavimentadas ou em

que for mudado o respectivo revestimento os proprietarios

que contribuirem, respectivamente, com a quota mencio

nada no art. 17.° ou na forma do art. 19.° e seu �, ,gozarão

durante 10 annos da isenção da taxa de calçamento referen

te aos typos 2.° a 4.° do art. 2.° e durante 5 arlrtos para o ma
cadam.

� unico - às pl'oprfetarios que concorrerem na forma
do art. 18.° gozarão da isenção dessa taxa de calçamento
por mais 5 annos.

(Arts. 10.° e 13.° da Lei n.o 725 de 1928.)

Art. 21.° - A quota que couber a cada proprietario o�
foreiro será paga em duas prestações, sendo a primeira no
inicio -da construcção do calçamento e a segunda decorridos
trez mezes.

(Art. 11.° da Lei n.o 725 de 1928.)

Art. 22.0 - A Prefeitura escripturará em livro proprio

as contribuições devidas, a que se refere o art, anterior, des

tinadas a auxiliar as despesas de pavimentação, creditando
a cada proprietario ou foreiro os pagamentos que por elles
forem e££ectuados .

Art. 23.° - Nesses livros' £igUJ;,arão, alem do nom� do
proprietario ou foreiro e da via publica, a area, o typo e o

custo da quadra e do metro de testada, o valor das presta

ções, data do, inicio e conclusão do calçamento, numero, data

e importancia dos talões de pagamentos effectuados pelo
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proprietario ou foreiro e epoca em que terminará a isenção

concedida pelo art. 20.°, tudo conforme modelo A.

Art. 24.° - Os preços das obras de pavimentação se

rão publicados em forma de edital, pela Directoria de Obras

e Viação, obedecendo ao seguinte criterio:

a) - no caso de "empreitadas", de accordo com os pre

ços dos respectivos contractos; e

b) - no caso de "Administração, directa ou contracta

da", de accordo com os respectivos orçamentos.

Art. 25.° - As chamadas para a contribuição dos pro

prietarios ou foreiros serão publicadas pela Directoria Ge

ral, em forma de edital e com antecedencia de 30 dias.

Art. 26.° - Durante os 30 dias a que se refere o art.

anterior, serão lançados pela Directoria de abrase Viação,

individualmente, os proprietarios ou foreiros lindeiros, ob

servadas as disposições do presente Regulamento e Leis em
vigor, obedecendo o aviso de lançamento ao modelo B.

Art. 27.° - As contribuições que não forem pagas nos

prazos estabelecidos no art. 22.°, ficam sujeitas ás multas

de 10, 20 e 30 por cento pelo 1.0, 2.° e 3.° mez de mora, e

ao processo de cobrança estabelecido para a taxa de calça

mento.

(Art. 14.° da Lei n.o 725 de 1928, combinado com a Lei

n.o 515 de 1928.)

Art. 28.0 - Emquanto não for organizado o program

ma para o anno de 1929, poderá a Prefeitura determinar a

execução de qualquer pavimentação de accordo com as. dis

posições do presente Regulamento.

Art. 29.° - Ninguem poderá levantar o calçamento das

ruas sem ser pela forma prevista no Codigo de Posturas,

senc:lo que as recomposições da pavimentação serão feitas
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pela Prefeitura e por conta dos interessados que pagarão

as seguintes taxas:

Pavimento a asphalto .. .. ., 40$000 por m2.

Pavimento a agglomerado .. .. 15$000 por m2.

Pavimento a parallelepipedos . .5$000 por m2.
Pavimento a macadam .. .. ., 3$000 por m2.

(Art. 15.° da Lei n.O 725 de 1928.)

Art. 30.° - Pa�a as pavimentações não especificadas
no art. anterior, a Prefeitura estabelecerá taxa correspon

dente, sendo que, no caso de alteração de preços dos mate
riaes e mão de obra, o Prefeito poderá alterar as taxas des
se artigo, de accordo com as variações desses preços.

Art. 31.° -' 'Os chanframentos ou rebaixamentos de
guias só poderão ser feitos pela Prefeitura, mediante paga

mento adiantado de 50$000.

(Art. 16.° da Lei n.o 725 de 1928.)

Art. 32.° - Nas ruas de mais de 16 a 20 metros, exclu
sive, de largura, cada guia ou meio fio, em regra geral, será
collocada a uma distancia do eixo da rua correspondente a

30% da9.uella largura e os respectivos passeios lateraes se

rão arborizados, onde convier.

Art. 33.° - Nas ruas e alamedas de 20 a 25 metros,

exclusive, de largura, os passeios deverão ter ainda, em re

gra, 2/5 da largura total da via publica, ficando 3/5 restan

tes para o transito de'Cavallos e vehiculos.

� unico - A arborização, onde convier, poderá ser la
teral, sendo preferida, entretanto, a arborisação central, em
uma ou mais linhas de 'arvores e em um passeio éentral ou

uma linha de refugios isolados.

Art. 34.° - Nas avenidas de 25 metros ou mais de lar

gura, as guias e arborização obedecerão ao projecto especial
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que for estabelecido pela Directoria de Obras e Viação, com

approvação do Prefeito, levando-se em conta a existencia

de linhas de bondes e a situação urbana ou suburbana da

avenida.

S unico - Nas actuaes avenidas de 30 metros de largu

ra, as guias serão collocadas a 4 metros de distancia, dos ali

nhamentos prediaes, sendo, neste caso, o leito da rua dividi

do no centro por uma faixa de 5 metros de largura, 'lfmitada

por guias ao nivel do passeio, convenientemente 'arborisada

e, quando possivel, ajardinada.

Art. 35.° - Nas ruas de grande transito, em que exis

tam linhas de bondes, os passeios poderão ser estreitados de

modo que possa um vehiculo estacionar ou passar entre os .

bondes e as guias.

Art. 36.0 - O revestimento dos passeios ob,edecerá á

seguinte classificação:

1.0 - cimento em lençol, constituido por macadam,

areia e cimento;

2.0 - ladrilhos de cimento, em cor natural, sobre base

de concreto, com superficie quadriculada, larga ou estreita,
ou de outro typo approvado pela Prefeitura;

3.° - ladrilhos de cimento, em cores, com superficie

quadriculada;

4.° - ladrilhos de pedra de Om20 x Om20, bicolores,

sobre bas� de macadam ou concreto;

5.° - ladrilhos em fingimento de mosaico portuguez,

com base de macadam;

6.° - marmore;

7.° - mosaico;

8.0 - asphalto sobre base de concreto;

9.° - petit-pavé, de duas cores, com desenhos.

S unico - A construcção dos passeios obedecerá ás es

pecificações expedidas pela Directoria de Obras e Viação e

.1'

1\ tt'
, .,

I JI' -111-

�

approvadas pelo Prefeito, sendo reconstruidos pelos pro

prietarios ou foreiros os que não respeitarem essas especi

ficações.

. (Art. 26.° do Codigo de Posturas, combinado com a

Léi n.° 166 de 1906 . )

Art. 39.° - Logo após o assentamento das guias, a Di

rectoria de Obras e Viação notificará, por edital, os proprie

tarios ou foreiros para construcção do passeio, do typo de

terminado pela Prefeitura, na frente de seus predios, den

tro do prazo de 90 dias.

S unico - Esgottado esse, poderá o Prefeito conceder

novo prazo, nunca excedente de trez mezes, dentro do qual

deve o passeio ser revestido, sob pena de o ser pela Prefei

tura, sujeito o proprietario ou foreiro a pagar o custo res

pectivo e a multa de 10% sobre o seu valor.

(Art. 20. °do Codigo de Posturas.)

Art. 40.° - Decorrido o primeiro prazo do art. anterior

os foreiros ou proprietarios pagarão o imposto mensal de

300 réis por metro linear de frente, emquanto não revesti

rem O, passeio e não obtiverem a respectiva baixa.

(Art. 21.° do Codigo de Posturas, combinado com a lei

orçamentaria para 1927.)'

Art. 41.0 - Sempre que tiver de ser construido o re

vestimento dos passeios, em consequencia da alteração do

seu nivelamento, ou alinhamento, ou alargamento, ou em

virtude de qualquer deliberação da Municipalidade, esses

serviços correrão por conta do proprietario ou foreiro e o

Municipio o indemnizará do valor do calçamento antes exis

tente.

S 1.0 - No caso do proprietario ou foreiro negar-se á

execução desses serviços, no prazo que lhe for marcado, a

Prefeitura os mandará fazer, cobrando as respectivas des
pesas de accordo com as disposições legaes.
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S 2.° - Todos os proprietarios ou foreiros são �briga
dos a manter em perfeito estado de conservação e. limpeza

os passeios junto ás suas propriedades. Aquelles que a isso

se negarem incorrerão em multa de 10$000 a 20$000, ele

vada ao dobro nas reincidencias, sendo então os respectivos

serviços executados pela Prefeitura que os cobrará dos pro

prietarios ou foreiros, em conformidade com a disposições

legaes.

(Lei n.O 579 de 1920.)

Art. 42.° - Revogam-se as disposições em contrario.

Palacio da Prefeitura Municipal de CUJ;ityba, Capital

do Estado do Paraná, em 21 de setembro de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

Modelo A

(Nome do proprietario ou foreiro)
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Numero Prestação a Pagamentos
Quadra Pavimentação de metros Custo
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Modelo 8

A Directoria de Obras e Viação communica ao Snr .

.........................................., foreiro ou proprietario do predio ou terreno n.o .

da rua , entre as ruas e ,

• que foi lançado para o' pagamento da contribuição especial de 1/3 do

custo das respectivas obras de pavimentação ou sejam I , em

duas prestações i/{Uaes, a l.a em e a 2.a em .

As contribuições que não forem pagas nessas epocas estarão sujei

tas ás multas de 10, 20 e 30 por cento pelo 1.', 2.° e 3.° mez de mora

e a cobrança executiva.

Directoria de Obras e Viação, em de de .

DECRETO N�o 28

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO:bO PARANA, tendo em vista que os paga
mentos effectuados pela verba Obras Publicas, no corrente

exercicio, até 23 de fevereiro, attingiram a 481:843$659;

considerando que os pagamel}tos posteriormente ef

fectuados e ainda por effectuar por essa verba e relativos a

adminjstrações anteriores ou provenientes de contractos

por eIlas firmados quasi attingem ao resto da verba orçada

para todo oexercicio;

considerando, finalmente, que não seria licito esta Pre
feitura suspender completamente as obras publicas em ge

ral, e usando da autorIzação contida no art. 2.° das Dispo

sições Transitorias da Lei- orçamentaria vigente,

RESOLVE:

abrir um credito supplementar de 300:000$000 (tre

zentos contos de réis) á verba Obras Publicas consignada

no g 24.0 do art. 2.° da mesma Lei.
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Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, CaIJital

do Estado do Paraná, em 29 de setembro de 1928.

( a) Em"ides CW1ha

Prefeito Municipal

I

,
"

r' ,/
I/

I !

DECRETO N.O 29

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURlTYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista a insufficien

cia da verba consignada no � 30.0 do art. 2.° da Lei orça

mentaria vigente e usando da autorização contida no art.

2.0 das Disposições Transitorias da mesma Lei, resolve abrir

.um credito supplementar de 10:000$000 (dez contos de réis)

á verba Exercicios Findos.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 29 de setembro de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal
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DECRETO N.o 30

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista que na verba

Custeio do Serviço Telephonico, consignada na alínea A do
� 35.0 do art. 2.° da Lei orçamentaria vigente, só foi previs
ta a despesa até o mez de abril e considerando que a Com

panhia Telephonica Paranaense só assumiu a administração

dos serviços desta Capital, Paranaguá e Ponta Grossa em

31 de agosto p. findo, resolve abrir, "ad-referendum" do

Poder Legislativo, um credito supplementar de 32:500$QOO
(trinta e dois contos e qui�hentos mil réis) á referida verba.

" .� ,
j.

I

� t �
, .

.

/, "
IJ

�, 1\
'�

V

..... 115-

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do, Paraná, em 29 de setembro de 1928.

(a) Eurides CW1ha

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 31

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista a insufficien

cia da verba Placas para Numeração, consignada no � 34.0

do art. 2.° da Lei orçamentaria vigente, por isso que a des

pesa com as placas adquiridas anteriormente a 23 de feve

reiro para vehiculos e para a nova numeração da cidade at

tinge a: quasi o dobro da previsão para 1928, resolve abrir

"ad-referendum" do Poder Legislativo, um credito supple

mentar de 10:000$000 (dez contos de réis) á mesma verba.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capitai

do Estado do Paraná, em 29 d� setembro de 1928.,

(a) Eurides CW1ha

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 32

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista que é dever de

todo paranaense contribuir parà a formação do capital do

projectado Banco do Estado do Paraná e que, por isso mes

mo, o Municipio de Curityba não deve deixar de concorrer

para a fundação desse Banco que tantos e tão relevantes

serviços virá prestar ao desenvolvimento economico do Es

tado, resolve subscrever, em nome desta Prefeit1Jra e "�d-
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referendum" do Poder Legislativo, vinte acções desse Ban

co, no valor de 1:000$000 cada uma, e abrir, para attender

ao pagamento da primeira chamada, um credito especial no

valor de 10:000$000 (dez contos de réis).

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná� em 29 de setembro de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 33

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, usando da autorização contida

no art. unico da Lei n.° 742, de 26 de outubro findo, resolve

abrir um creditoextraordinario de 629$629 (seiscentos e

vinte e nove mil e seiscentos e vinte e nove réis), para at

tender durante o corrente exercicio, ao pagamento a que

tem direito o Inspector da Limpeza Publica e Particular,

aposentado, Sr. Feliciano Correia de Freitas Junior, a par

tir de 14 do mez de novembro proximo findo.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 7 de dezembro de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

i'-

DECRETO N.o 34

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, usando das attribuições de

seu cargo,

\'1-

..,�'I'
I'
., I

I J

! li

i !

,( I

I

....

,I"

�
"'/
j

•

. I

J1l

fI
I

I
I 'I

1 {I, I I,

I ';

'''--',1., '
1�1'

I

).1

fi
" 1

\
\

\
\

- ií7-

DECRETA:

Art. 1.0 - A cobrança dos impostos 'e taxas consigna

das nos SS LO, 2.°, 4.° a 12.° e 21.° do art. 1.0 da Lei orça

mentaria n.o 757, de 17 de novembro do corrente anno e

para o exercicio de 1929 será eHectuada nos seguintes me

zes:

JANEIRO - Matricula e marcação de vehiculos. Matricu
la de chau££eurs, cocheiros e carregadores. Taxa de esta

cionamento de vehiculos.

FEVEREIRO - 1.a prestação da taxa de calçamento. Pres

tação unica do imposto sobre guias sem passeio e casa sem

platibanda. La prestação do imposto sobre frentes não edi

ficadas, frentes não revestidas, casas em ruina e obras não

concluidas.

MARÇO - La prestação da taxa de limpeza particular. La

prestação do imposto de licença em geral. Prestação unica

do imposto de publicidade e, aferição de pesos e.medidas.

ABRIL - Matricula de cães e de vaccas.

JUNHO -'- Imposto de viação e fóros em geral.

JULHO - 2.a prestação da taxa de calçamento.

AGOSTO - 2.a prestação da taxa de limpeza particular.

2.a prestação do imposto sobre frentes não edificadas, fren

tes não revestidas, casas em ruina e obras não concluidas.

2.a prestação do imposto de licença em geral.

Art. 2.° - �evogam-se as disposições em contrar�o.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 28 de dezembro de 1928.

(a) Eurides Cunh�

1?refeito Municipal .
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DECRETO N.o 35

'O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista que foi verifi

cado nas verbas consignadas nos �� 10, 13, 16, 17, 20 a 22,

25, 28, 31 e 32, do art. 2.° da Lei orçamentaria para 1928 e

nos respectivos creditas supplementares um saldo global de

339:638$262 (trezentos e trinta e nove contos seiscentos e

trinta e oito mil e duzentos e sessenta e dois réis), e sendo

insu££iciente as verbas consignadas nos. �� 5 a 9, 11, 12, 14,

15, 18, 19, 23, 24, 26, 27 e 29, resolve, usando da faculdade

que lhe é concedida pelo art. 3.° da Lei n. 760 de 22 do cor

rente, mandar transpor daquelle saldo total para cada um

destes ultimas S�, respectivamente, 8:000$000, 3:150$001,

513$328, 5:252$228, '50:848$816, 16:453$152, 6:282$492,

15:640$200, 470$125, 3:968$700, 4:421$766, 52:697$678,

50:353$497, 34:589$800, 23:030$525, 20:514$940.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de janeiro de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal
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Actos de 1928

ACTO N.o 1

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO, DO PARANA, resolve approveitar no cargo

de Engenheiro Director de Viação o Snr. Engenheiro Civil
e Industrial Adriano Gustavo Goulin, que exerceu o cargo

de Engenheiro Director da Directoria de Obras e Viação,

desdobrada nos termos do Decreto n.o 1 de hoje datado, per

cebendo os vencimentos estabelecidos em lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 2 de Janeiro de 1928.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

ACTO N.o 2

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, nomeia o Snr. Engenheiro Ci

vil Epaminondas de Araujo Amazonas, para exercer o car

go de Engenheiro Director de Obras, percebendo os venci

mentos estabelecidos em Lei.
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Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 2 de Janeiro de 1928.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Mupicipal
,.

ACTO N.o 5

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, promove o Guarda Fiscal de

l.a classe,Snr. Manoel de Oliveira Cravo a Ajudante da

Inspectoria de Vehiculos, percebendo os vencimentos fixa

dos em lei.

Palacio da Prefeitura Municip'al de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 2 de Janeiro de 1928.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

ACTO N.o 3

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

.DO ESTADO DO PARANA, nomeia o Snr. João Lourenço

de Araujo para exercer o cargo de Inspector de Estradas e

Caminhos, creadopela Lei n.o 706, de 27 de outubro de

1927, percebendo os vencimentos marcados na mesma lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 2 de Janeiro de 1928.

�'

. ,

ACTO N.o 6

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, nomeia o Snr. Albano Cunh.1

para exercer o cargo de Auxiliar do Fiscal de Obras, creado

pela Lei n.o 706, de 27 de outubro de 1927, percebendo os

vencimentos marcados na mesma lei. .

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, CapitaI

do Estado do Paraná, em 2 de Janeiro de 1928.

(a) J.Moreira Garcez

Prefeito Municipal

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

ll"
If

ACTO N.o 4

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

• DO ESTADO DO PARANA, nomeia o Snr. Odilon Vianna

de Araujo para exercer o cargo de 3.° O££icial da Secção do

Contencioso da Directoria do Patrimonio, creado pela Lei

n.o 706, de 27 de outubro de 1927, percebendo os vencimen

tos marcados na mesma lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 2 de Janeiro de 1928.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

,. '
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ACTO N.o 7

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, nomeia o Snr. João Francisco

Vieira para exercer o cargo de Ajudante de Mechanico,
creado pela lei n.o 706, de 27 de outubro de 1927, perceben

do o.s vencimentos marcados na mesma lei.
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Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 2 de Janeiro d� 1928.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal jl�

AC1;'O N.o �

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista a indicação fei

ta pelo Exmo. Snr. Dl'. Director da Faculdade de Medicina

deste Estado, nos termos do Decreto n.o 1 de 10 de janeiro

de, 1923, nomeia o Snr. Dl'. Alô Ticoulat Guimarães, para

exercer o cargo de Auxiliar da Directoria de Hygiene Muni

cipal.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 2 de Janeiro de 1928.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

,
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ACTO N.o 9

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, resolve approveitar no cargo

de Engenheiro Ajudante da Directoria de Obras o Snr. João

Americo de Oliveira, que exerceu o cargo de Engenheiro

Ajudante da Directoria de Obras e Viação, desdobrada nos

termos do Decreto n.o 1 de hoje datado, percebendo os ven

cimentos estabelecidos em lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 2 de Janeiro de 1928.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal
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ACTO N.o 10

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve aproveitar no cargo de

Engenheiro Chefe de Secção da Directoria de Obras o Snr.

Engenheiro Civil Odilon Maeder, que exerceu igual cargo

no Directoria de Obras e Viação, desdobrada nos termos' do

Decreto n.° 1 de hoje datado, percebendo os vencimentos

estabelecidos em lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 2 de Janeiro de 1928.

( a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

" .

il1

ACTO N.o 11

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve approveítar no cargo

de Inspector de Vehiculos da Directoria de Viação o Snr.

Jeremias Prestes Branco, que exerceu igual cargo na Di

rectoria de Obras e Viação, desdobraçla nos termos do De

creto n.o 1 de hoje datado, percebendo os vencimentos es

tabelecidos em Lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 2 de Janeiro de 1928.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

)' �

ACTO N.o 12

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve approveitar no cargo

de Inspector de Limpeza Publica e Particular o Snr. Feli-

\
I
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ciano Correia de Freitas Junior, que exerceu igual cargo

na Directoria de Obras e Viação, desdobrada nos termos do

Decreto n.o 1 de hoje datada, percebendo os vencimentos

estabelecidos ern lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Çurityba, Capital

do Es�ado do Paraná, em 2 de Janeiro de 1928.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

ACTO N.o 13

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, resolve approveitar no cargo

de Auxiliar Technico da Directoria de Obras o Snr. João

Schleder Sobrinho, que exerceu o cargo de Auxiliar Techni

co de l.a classe da Directoria de Obras e Viação, desdobra

da nos termos do Decreto n.o 1 de hoje datado, percebendo

os vencimentos �stabelecidos em lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 2 de Janeiro de 1928.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

ACTO N.o 14

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, resolve approveitar no cargo

de Fiscal de Obras da Directoria de Obras o Snr. Bernardi

no Siqueira Cunha, que exerceu igual cargo na Directoria

de Obras e Viação, desdobrada nos termos do Decreto n.o 1

de hoje datado, percebendo os vencimentos estabelecidos

em lei.
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Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 2 de Janeiro de 1928.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

ACTO N.o 15

O PREF�ITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve approveitar no cargo

de Inspector de Praças e Jardins da Directoria de Obras o

Snr. Jotto Casadio de Riolo, que exerceu igual cargo na Di

rectoria de Obras e Viação, desdobrada nos termos do De

creto n. °1 de hoje datado, percebendo os vencimentos esta

belecidos em lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 2 de Janeiro de 1928.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

ACTO N.o 16

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PA.RANA, resolve approveitar no cargo

de Desenhista de l.a classe da Directoria de Obras o Snr.

Valentim Maria de Freitas, que exerceu igual cargo na Di

rectoria de Obras e Viação, desdobrada nos termos do De

creto n.o 1 de hoje datado, percebendo os vencimentos es

tabelecidos em lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 2 de Janeiro de 1928.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito MUJlicipal l..
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ACTO N.o 17

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve approve�tar no cargo

de Almoxarife da Directoria de Obras o Snr. Flavio Ribei

ro, que exerceu igual cargo na Directoria de Obras e Via

ção, desdobrada nos termos do Decreto n.O 1 de hoje data

do, percebendo os vencimentos estabelecidos em lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estaô'o do Paraná, em 2 de Janeiro de 1928.

( a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

ACTO N.o 18

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve approveitar no cargo

de 2.° O££icial da Directoria de Viação o Snr. Manoel Vaz

Lobo, que exerceu igual cargo na Directoria de Obras e

Viação, desdobrada nos termos do Decreto n.O 1 de hoje

datado, percebendo os vencimentos estabelecidos em lei.

Palacio da Prefeitura Municipa� de Curityba, Capital

do Estado Q.o Paraná, em 2 de Janeiro de 1928.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

ACTO N.o 19

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, nomeia o Snr. Nicolau Ca

chenski para exercer o cargo de Encarregado do Deposito
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de Inflammaveis e Estatistica, durante a disponibilidade

do respectivo serventuario, percebendo os ve�cimentos

marcados em lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 2 de Janeiro de 1928.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal
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ACTO N.o 20

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve approveitar para exer

cer o cargo de Dactylographo, na Directoria de Viação o Sr.

Amazonas Souza Azevedo, que exerceu igual cargo na Sec

ção de Tombamento da Directoria do Patrimonio, perce

bendo os vencimentos marcados em lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 2 de Janeiro de 1928.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

,
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ACTO N.o 21

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve approveitar no cargo

de Fiscal de Bondes da Directoria de Viação o Snr. Hum

berto Munhoz da Rocha, que exerceu igual cargo na Direc

toria de Obras e Viação, desdobrada nos termos do Decre

to n.o 1 de hoje datado, percebelldo os vencimentos estabe..

lecidos em lei.
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Palacio da Prefeitura Municipal de Curitybat Capital
do Estado do Paranát em 2 de Janeiro de 1928.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

-
)
,
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ACTO N.o22

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBAt CAPITAL
DO ESTADO DO PARANAt resolve approveitar no cargo
de Auxiliar do Almoxarifado da Directoria de Obras o Snr.
Mario Ribeirot que exerceu igual cargo na Directoria de
Obras e Viação, desdobrada nos termos do Decreto n.O 1 de
hoje datadot percebendo os vencimentos estabelecidos e�
lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curitybat Capital
do Estado do Paranát em 2 de Janeiro de 1928.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

ACTO N.o 23

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBAt CAPITAL
DO ESTADO DO PARANAt resolve approveitar no cargo
de Auxiliar de l.a classe da Inspectoria de Limpeza Publica
e Partic1,llar da Directoria de Viação o Snr. Bento Manoel
de Ramos Taborda Rib/lS, que exerceu igual cargo na Di
rectoria de Obras e Viação, desdobrada nos termos do De
creto n.o 1 de hoje datado, percebendo os vencimentos es-
tabelecidos em lei.

-129'-

Palacio da Prefeitura Municipal de Curitybat Capital

d!> Estàdo do Paraná, em 2 de Janeiro de 1928.

(a) J. Moreira Gatcez

Prefeito Municipal

ACTO N.o 24

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURI'fYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve approveitar no Gargo

de Auxiliar de 2.a classe da Inspectoria de Limpeza Publi
ca e Particular da Directoria de Viação, o Snr. Julio �ich

ter Filho, que exerceu igúàl cargo na Directoria de Obras e

Viação, desdobrada nos termos do Decreto n.O 1 de hoje

datado, percebendo os vencimentos estabelecidos em lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capitàl

do Estado do Paraná, em 2 de Janeiro de 1928.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

ACTO N.o 25

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, promove á 2.° Official da Di

rectoria de Obras, oSnr. Oscal' José de Gracia que exerceu

o cargo de 3.° Of£icial da Direotoria de Obras e Viação ex

tincta nos termos do Decreto n.o 1 de hoje datado, perce

bendo. os vencimentos D,larcados em lei.

Palaçio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 2 de Janeiro de 1928.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal
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ACTON.o 26

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve approveitar no cargo

de Mechanico Chefe das Off,icinas da Directoria de Obras o

Sr. Antonio Pontarolla, que exerceu igual cargo na Directo

ria de Obras e Viação, desdobrada nos termos do Decreto n.

1 de hoje datado, percebenqo os vencimentos estabelecidos

em lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 2 de Janeiro de 1928.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

ACTO N.o 27

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve approveitar no cargo

de Continuo-Servente da pirectoria de Obras o Snr. Ricar

do Bigatto, que exercep. igual cargo ria Directoria de Obras

e Viação, desdobrada nos termos do Decreto n.o 1 de hoje

datado, percebendo os vencimentos estabelecidos em lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 2 de Janeiro de 1928.

( a) J. Moreira Garcez

PrefeÍto Municipal

-
ACTQ N.o 28

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

no ESTADO no PARANA, r.esolve promov.er a Guarda de

l.a classe, da Directoria de Viação, o actual Guarda de 2:a

.classe, Snr. Alvaro Costa, percebendo m; vencimentos mar

cados em lei.

.1" j

- 131-

r ;1

Palacio da Prefeitura. Municipal ,de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 2 de Janeiro de 1928.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

I
,I

ACT,O N.o29

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, nomeia o Snr. Paulo Noguei

rapara exercer o cargo de Guarda Fiscal de 2.a classe, per

cebendo os vencimentos marcados em lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 2 de Janeiro de 1928.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

I,

ACTO N.o 30

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, nomeia o Snr. Antenor Rodri

gues para exercer o cargo de Guarda Fiscal de 2.a classe,

p�rcebendo os vencirp.entos marcados em lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de C1Jrityba, Capital

do Estado do Paraná, em 2 de Janeiro de 1928.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

11

11
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ACTe N.o 31

O PREFEITO MUNICJPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve promover a Guarda

de 1.a classe o actual Guarda de 2.a classe, snr. Romulo Luiz

Cardoso, percebendo ,os vencimentos marcados em lei.
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P1:l1acio da Prefeit\lra Municipal "de' Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 2 d� Janeiro de 1928.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

ACTO N.o 3'2

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, nomeia o Snr. Frederico Weiss

para 'ex�rcer o cargo de Guarda Fiscal de 2.a classe, perce

bendo os vencimentos marc,ados em lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 2 de Janeiro de 1928.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

" ACTO N.o 33

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO ÉSTADO DO PARANA, nomeia o Sftr. Waldemir Cos

ta Lima para exercer o cargo de Guarda Fiscal de 2.a clas

se, percebendo os vencimentos marcados em lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado doParaná, em 2 de Janeiro de 1928.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito MurticipáJ

ACTO N.o 34

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, nomeia o Sr. Angelo Scuissiat

to para exerce,r o cargo de Guarda Fiscal de 2.a classe.per

cebendo os vencimentos marcados em lei.
11.
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Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, ,em 2 de Janeiro de 1928.

" (a) J. Moreira Garcez,
Prefeito Municipal

ACTO N.o 35

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, resolve promover a Guarda
de 1.a classe o actual Guarda de 2.a classe, Snr. Estevam
Secundino Feijó, percebendo os vencimentos mar�ados
em lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 2 de Janeiro de 1928.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

ACTO N.o 36

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, nomeia o Snr. Ulysses J. Ri
beiro para exercer interinamente o cargo de Guarda Fiscal
de 2.a classe, percebendo os vencimentos marcados em lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 2 de Janeiro de 1928.

(a) J. Moreira Garcez
Prefeito Municipal

ACTO N.o 37

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, nomeia o Snr. Eurico Pletz
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Espindola para exercer interiIlamente o cargo de Guarda

Fiscal de 2.a classe percebendo os vencimentos marcados

em lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 2 de Janeiro de 1928.

(a) J. Moreira, Garcez

-Prefeito Municipal

ACTO N.o 38

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, nomeia o SUl'. David da Rosa

para exercer interinamente, o cargo de Guarda Fiscal de

2.a classe da Directoria de Viação, percebendo os vencimen

tos marcados em lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Par'aná, em 2 de Janeiro de 1928.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

ACTO N.o 39

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, nomeia o Snr. HercuIes de
Azevedo para exercer interinamente o cargo de Guarda Fis

cal de 2.a classe da Directoria de Viação, percebendo os ven

cimentos marcados em lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná,em 2 de Janeiro de 1928.

( a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal
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ACTO N.o 39A

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADÓ DO PARANA, resolve approveitar no' cargo
de Auxiliar Technico da Directoria de Obras o Snr. Frede
rico Kirchgassner, que exerceu o cargo de Auxiliar Techni
co de 2.a classe da Directoria de Obras e Viação, desdobr�
da nos termos do Decreto n.o 1 de hoje datado, percebendo
os vencimentos estabelecidos em lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 2 de Janeiro de 1928.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Mq,nicipal

ACTO N.o 40

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, resolve approveita:r o actual
Director da Hygiene Municipal, Snr. Dl'. Eduardo Virmond
Lima para exercer o cargo de Inspector da Inspectoria de
Hygiene do Trabalho e de Educaçao Sanitaria e Director da
Directoria de Fiscalização Sanitaria de Curityba, creada nos
termos do Decreto n.o 3 de 20 do corrente, percebendo os
vencimentos fixados em lei.

Palllcjo da Prefeiturll Mllnicipal de Curityba, Capital
do Estado po Paraná, em 27 de Janeiro de 1928.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

ACTO N.o 41

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, nomeia Q Snr. Dr. Aluizio
França para exercer o cargo de Inspector Sanitario da Ins-
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ACTO N.O 47

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPIrAL

DO ESTADO DO PARANA, nomeia o Snr. Engenheiro

Agronomo Romario Martins Junior, para exercer o cargo

de Conductor Technico da Di�ectoriade Viação, perceben

do os vencimentos marcados em le�.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 22 de Fevereiro de 1928.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal
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Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 22 de Fevereiro de ;1.928.

( a) J. Moreira Garcez

:prefeito Muniçipal

ACTO N.o 48

O PREFEITO MUNICIPAL,DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, ,resolve approveitar o actual

Auxiliar da Directoria de Hygiene Municipal,Snr. Dr. Alô

Ticoulat Guimarães para exercer o cargo de Inspector de

Fiscalização Sanitaria Domiciliar e Prophylaxia da Direc

toria da Fi�calização Sanitaria de Curityba, clieada nos ter

mos ,do Decreto n. 3 de 20 de janeiro do corrente anno, per

cebendo os vencimentos fixados em lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 22 de Fevereiro de 1928.

(a) J. Mor�ira Garcez

Prefeito Municipal

\11

ACTO N.o 50

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, concede, na forma do Regu

lamento em vigor, ao :;;nr. Fioravante Garcez Marques, 2.°

Official da Inspectoria de Rendas e Fiscalização, sessenta

dias de licença para tratamento de saude, conforme reque

reu.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 23 de Fevereiro de 1928.

(a) J. Moreira Garcez

Prefeito Municipal

''';

,li

ACTO N.o 51

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA tendo em vista o requerido pe

lo interessado e de accordo com o calculo procedido pela

Directoria de Contabilidade e Thesouro, concede a aposen

tadoria solicitada pelo operario municipal Alcides Ferreira

da Costa, cpm os vencimentos annuaes de um conto e du

zentos mil réis (1:200$000), por contar mais de vinte e cin

co annos de bons e reaes serviços ao Municipio, na forma

da Lei n.o 559 de 2 de abril de 1920.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 23 de Fevereiro de 1928.

(a) J. Moreira Garc�z

Prefeito Municipal

,I
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ACTO N.o 49

O PREjfEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve promover o Auxiliar

Technico da Directoria de Obras, sr. João Schl'eder S0

brinho, a Conductor Technico da mesma Directoria, per

cebendo os vencimentos marcados em lei.
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ACTO N.o 52

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, nomeia o Snr. Bernardo Kirch

gassner, para exercer o cargo de Secretario do Prefeito, per

cebendo os vencimentos marcados em lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 25 de Fevereiro de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

......--

ACTO N.O 53

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, nomeia o Snr. Valfrido Bue

no Ferreira para exercer interinamente o cargo de Guarda

Fiscal de 2.a classe, percebendo os vencimentos marcados

em lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 28 de Fevereiro de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

ACTO N.o 54,

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL.

DO ESTADO DO PARANÁ, nomeia o Snr. Ailnibal Perei

ra para exercer o cargo de Guarda Portão do Passeio Publi

co, percebendo os vencimentos fixados em lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em r.o de Março de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

'� 1
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ACTO N.O" 55

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANÁ, nomeia o Snr. Jovito Gomes

para exercer o cargo de Veterinario, percebendo os venci
mentos fixados em lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 6 de Março de 1928.

h
,

{

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

I
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ACTO N.o 56

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, tendo em vista a necessidade

de ser organisada a escripta do Thesouro em ordem a satis

fazer plenamente seus fins, o que só poderá ser'conseguido

empr�gando o systhema por partidas dobradas, convenien

temente adaptado, e considerando que o Director Contador

se acha actualmente licenciado, resolve encarregar da mes

ma reforma os Srs. Moacyr Nogueira como Chefe e Eucli

des Rocha como ajudante, em cujo trabalho serão coadju

vados pelos actuaes funccionarios da Contadoria; conse

quentemente, o actual Director Contador Interino, rever

terá para o seu cargo de Fiscal do Quadro Urbano.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 6 de Março de 1928.

.,

j I

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal
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ACTON.O 57
"

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO DO PARANA, compartilhando do pro

fundo pezar que co�sterna a alma curitybana pelo f�lleci
mento do venerando paranaense Dl'. Generoso Marques, e

considerando os relevantes serviços que o mesmo prestou

ao Estado, resolve, como homenagem ao eminente morto,

suspender por hoje o expediente desta Prefeitura, mandar
hastear a Bandeira Nacional em funeral, durante trez dias,
no edificio do Paço Municipal, e convidar os funccionarios

municipaes para acompanharem o enterramento do illustre

patricio, o qual se realisará hoje á hora 17 .

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 8 de Março de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

�{.

I

ACTO N.o 59,

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTAD ODO PARANA, tendo.�m vista a indicação fei
ta pelo Exmo. Snr. Dl'. Director da Faculdade de Direito

deste Estado, rios termos do Decreto n.o 1 de 10 de janeiro

de 1923, nomeia o Snr. Francisco Trevisani Beltrão, para

exercer o cargo de Auxiliar da Procuradoria Fiscal.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 15 de Março de 1928.

(a) Eurid�s Cunha

Prefeito Municipal

." ."
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ACTO N.o 60

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO pARANA, concede, na forma do Regula
mento em vigor, ao Snr. Luthegardes Ferreira da Costa,

Guarda Municipal, trinta dias de férias para tratamento da

saude conforme requereu.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 20 de Março de 1928.

(a) Eurides Cun�a

Prefeito Municipal

ACTO N.O 58

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPIT�
DO �STADO DO P�RANA, tendo em vista que, em cOIl

sequencia do acto n.o 56 de 6 do corrente, ficou o Snr. Elbe
Pospissil sem logar, resolve design�l-o para substituir o se
gundo official da Inspectoria de Rendas, Snr. Fioravante
Garcez Marques, durante a licença que foi concedida a este
ultimo por acto n.o 50 de 23 do mez p. passado.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 9 de Março de 1928.

(a) Eurides Cunha

PrefeJtO' Municipal

'�J :
I I
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J ACTO N.o 61

O PREFEITO MUNICIP�L DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista a indicação fei

ta pelo Exmo. Snr. Dr. DJre,ctQr da ,Faculdade de Engenha

ria deste Estado, nos termos .d9 Decreto n.o 1 de 1'0 de ja-

II
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neiro de 1923, nomeia o Snr. Engenheiro Civil Augusto Bel

trão Pernetta, para exercer o cargo de Auxiliar Technico

da Directoria de Obras.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 24 de Março de 1928.
.'

.....

fl -

ACTO N.o 64

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, designa o Auxiliar Technico

da Directoria de Obras, Snr. Engenheiro Civil Augusto Bel

trão Pernetta, para exercer, interinamente, o cargo de Che

fe de Secção da mesma Directoria.

Palacio da Prefeitura Municipal ele Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em :31 de Março de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal "

ACTO N.o 62

O PREFEITO MUNICIPAL DE.CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, exoriera, a pedido, o Snr. En

genheiro Civil �paminondas de Araujo Amazonas, do car

go de Engenheiro Directorde Obras.

Palaeio da Prefeitura Mpnicipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de Março de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

li
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ACTO N.o 65

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAl:

DO ESTADO DO PARANA, nomeia o Snr. J. Estevam San

tos, para exercer, interinamente, o cargo de Agronomo da

Directoria de Fiscalização Sanitaria de Curityba, perceben

do os vencimentos fixados em lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 4 de Abril de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

ACTO N.o 63

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, designa o Chefe de Secção da

Directoria de Obras, Snr. Engenheiro Civil Odilon Mader,
para exercer, interinamente, o cargo de Engenheiro Direc

tor de Obras, percebendo os vencimentos marcados em lei.

Palaeio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de Março de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal
h

ACTO N.o 66

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve designar o Ajudante

da Inspectoria de Vehiculos da Directoria de Viação Snr.

Manoel de Oliveira Cravo, para servir na mesma Directoria

durante o impedimento do 2.° Official Manoel Vaz Lobo,
continuando a perceber os vencimentos actuaes.

l
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Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 9 de Abril de 1928,

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

ACTO N.o 67

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPiTAL

DO ESTADO DO PARANA, nomeia o Snr. Antonio Alber

to Branco para exercer o cargo de Ajudante da Inspectoria

de Vehiculos, percebendo os vencimentos marcados em lei.

Palacioda Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 9 de Abril de 1928.

(a) Eurid,es Cunha

Prefeitp Municipal

ACTO N.o 68

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, nomeia o Snr. Armando da

Cunha Tramujas para exercer o cargo de servente da Dire

ctoria Geral, percebendo os vencimentos fixados em lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 9 de Abril de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

ACTO N.o 69

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, exonera, a pedi.do, o Snr. Eu

rico Pletz Espindola, do cargo de Guarda Fiscal de 2.a classe.

�I

i'l
J'
�
;�i

I

r

. -147-

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 19 de Abril de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

ACTO N.o 70

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, exonera, a pedido, o Snr. João

de Alencar Guimarães do cargo de Inspector Geral de Vehi

cuIas.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do estado do Paraná, em 25 de Abrir de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

"
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ACTO N.o 71

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, nomeia o Snr. Raphael Mu

nhoz de Moraes' para exercer em commissão o cargo de Ins

pector Geral de Rendas e Fiscalização, percebendo os ven

cimentos fL"Cados em lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 26 de Abr�l de 1928.

(a) Eurides Ounha

Prefeito MunicipalII

"
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ACTO N.o 72

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve remover da Directoria

I
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de Vfação para a Directoria de Fiscalização Sanitaria de
Curityba, o Guarda Fiscal de l.a classe, Snr. Alvaro Costa.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 27 de Abril de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

,li
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ACTO N.o 75

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, nomeia o Snr. Carlos Cunha

para exercer em commissão o cargo de O££icial de Gabi:nete,

percebendo os vencimentos fixados em lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 4 de Maiop.e 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

ACTO N.o 73

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, concede na forma do Regula
mento em vigor, ao Snr. alivio Pereira de Andrade, Conti
nuo do Gabinete do Prefeito, trinta dias de ferias na forma
do art. 8.° da lei n.o 226 de 22 de janeiro de 1908, conforme

requereu.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 30 de Abril de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal
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ACTO N.o 76

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, nomeia o Snr. Engenheiro Ci

vil Odilon Mader, para exercer, o cargo de Engenheiro Di

rector da Secção de Obras da Directoria de Obras e Viação,

percebendo os vencimentos marcados em lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estàdo do Paraná, em 4 de Maio de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

ACTO N.o 74

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, nomeia o Snr. Reynaldo Mion
para exercer o cargo de Ajudante de Chauffeur, perceben
do os vencimentos fixados em lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 2 de Maio de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

"""
• ACTO N.o 77

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve approveitar no cargo

de Chefe de Secção da Secção de Obras da Directoria de

Obras e Viação, o Snr. João Americo de Oliveira, que exer

ceu o extincto cargo de Engenheiro Ajudante da Directoria

de Obras, percebendo os vencimentos fixados no Decreto

'n.o 11 desta data.
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 4 de Maio de 1928.

(a) 'Eurides ,Cunha

Prefeito Municipal

�. J'

ACTO N.o 80

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve approveitar no cargo

de Fiscal de Obras da Secção de Obras da Directoria de .

Obras e Viação, o Snr. Frederico Kirchgassner, que exerceu

o cargo de Auxiliar Technico da Directoria de Obras, per

cebendo os vencimentos marcados em lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 4 de Maio de 1928.

(a) Eurides ,Cunha

Prefeito Municipal

ACTO N.o 78

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, resolve approveitar no cargo

de Conductor Technico da Secção de Obras da Directoria
de Obras e Viação o Snr. João Schleder Sobrinho que exer
ceu igual cargo na Directoria de Obras, percebendo os ven-

cimentos estabelecidos em Lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 4 de Maio de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Munici�al

I
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ACTO N.o 79

O PREFEITO MUNICIPAb DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, resolve approveitar no cargo

de Fiscal de Obras da Secção de Obras da Directoria de
Obras e Viação o Snr. Bernardino Siqueira Cunha que exer
ceu igual cargo na Directoria de Obras, percebendo os ven-

cimentos estabelecidos em lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 4 de Maio de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefe�to Municipal

I
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ACTO N.o 81

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve approveitar no cargo

de Desenhista da Secção de Obras da Directoria de Obras e

Viação, o Snr. Valentim. Maria de Freitas, que exerceu o

cargo de Desenhista de l.a classe da Directoria de Obras,

percebendo os vencimentos estabelecidos em lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 4 de Maio de 192,8.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal
�
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ACTO N.o 82

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÚRITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve approveitar no cargo

de 2.0 Official da Secção de Obras da Directoria de Obras e

Viação, o Snr. Oscar José de Gracia, que exerceu o cargo

•
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de 2.° O£ficial da Directoria de Obras, percebendo os ven

cimentos marcados em lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 4 de Maio de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

Ir

ACTO N.o 85

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve approveitar no cargo

de Conductor Technico da Secção de Viação da Directoria

de Obras e Viação, o Snr. Engenheiro Agronomo Romario

Martins Junior que exerceu igual cargo na Directoria de

Viação, percebendo os vencimentos estabelecidos em lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado. do Paraná, em 4 de Maio de 1928.

(a) Eurides CW1ha

Prefeito Municipal

I
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1\.CTO N.o 83

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve' approveitar no cargo

de Dactylographo da Secção de Obras da Directoria de

Obras e Viação, o Snr. Albano Cunha, que exerceu o cargo

de Auxiliar do Fiscal de Obras da Directoria de Obras, per

cebendo os vencimentos marcados em lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 4 de Maio de 1928.

(a) Eurides CW1ha

Prefeito Municipal
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ACTO N.o 86

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, promove a 2.0 Official da Sec

ção de Viação da Directoria de Obras e Viação, o Snr. Ama
zonas Souza Azevedo, que exerceu o cargo de Dactylogra

pho da Directoria de Viação, percebendo os vencimentos

estabelecidos em lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 4 de Maio de 1928.

ACTO N.o 84

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARAN.A., resolve approveitar no cargo

• de Continuo-Servente da Directoria de Obras e Viação o

Snr. Ricardo Bigatto, que exerceu igual cargo na Directoria

de Obras, percebendo os vencimentos fixados no Decreto

n.o 11 desta data.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 4 de Maio de 1928.

(a) Eurides CW1ha

Prefeito Municipal

(a) Eurides CW1ha

Prefeito Municipal
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ACTO N.o 87

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, resolve approveitar o Dese

nhista interino da Directoria de Viação, Snr. Albano de Car-

\
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valho, para exercer, interinamente, o cargo de Desenhista
da Secção de Viação da Directoria de Obras e Viação, per

cebendo os vencimentos marcados em lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 4 de Maio de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal
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Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 4 de Maio de 1928.

(a) Eurides CWlha

Prefeito MuniCipal
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ACTO N.o 88

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve approveitar no cargo

de 3.° Official da Secção de Viação da Directoria de Obras

e Viação, b Snr. Odilon 'Vianna de Araujo, que exerceu o

extincto cargo de 3.° Official da Secção de Contencioso da

Directoria do Patrimonio, percebendo os venc�entos mar

cados em lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 4 de Maio de 1928.

Ilj

ACTO N.O 90

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve approveitar o chefe de"

secção do Tombamento da Directoria de Viação, Snr. Ar

thur Marques da Silva, para exercer igual cargo na Sub-Di

rectoria do Tombamento da Secção de Viação da Directoria

de Obras e Viação, percebendo os vencimentos marcados

em lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 4 de Maio de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal
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(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipàl

1.1
ACTO N.o 91

O PREFEITO MUI\lICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve approveitar no cargo

de 2.° Official da Sub-Directoria do Tombamento da Sec

ção de Viação da Directoria de Obras e Viação o Snr. Ber-'

nardo Sabatke, que exerceu igual cargo na Directoria de

Viação, percebendo os vencimentos marcados em lei.

Palacio da Prefeitura MuniCipal de Cuntyba, Capital

do Estado do Paraná, em 4 de Maio de 1928.

(a) Eurides ,Cunha

Prefeito Municipal

�� (,

ACTO N.o 89
.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, resolve approveitar para exer

cer o cargo de Engenheiro Sub-Director do Tombamento

da Secção de Viação da Directoria de Obras e Viação o Snr.

Engenheiro Civil Augusto Beltrão Pernetta, actual Auxiliar
da Directoria de Obras, percebendo os vencimentos fixados
no Decreto n.o 11 de hoje datado.
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ACTO N.O 92

O PREFEITO MUNICIPA1.. DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve nomear o Snr. Manoel

de Oliveira Cravo para exercer o cargo de 3.° OIficial da

Sub-Directoria do Tombamento da Secção de Viação da

Directoria de Obras e Viação, percebendo os vencimentos

marcados em lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 4 de Maio de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

:
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Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 4 de Maio de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

',li I

�I;
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ACTO N.o 95

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve approveitar no cargo

de Auxiliar Technico de l.a classe da Secção de Obras da

Directoria de Obras e Viação o Snr. João Fagundes Barbo

sa, que exerceu o cargo de auxiliar da Contadoria da Dire

ctoria de Contabilidade e Thesouro, percebendo os venci

mentos estabelecidos no Decreto n.o 11 de hoje datado.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 4 de Maio de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

ACTO N.O 93

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

no ESTADO DO PARANA, resolve approveitar no cargo

de 2.° Official da Secção do Contencioso da Directoria do

Patrimonio o Snr. Manoel Teixeira Machado, percebendo os

vencimentos marcados em lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 4 de Maio de 1928.

(a) Eutides Cunha

Prefeito Municipal

I) I \1

ACTO N.o 94

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBi\, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve approveitar no cargo

de 2.° Official da Secção do Contencioso da Directoria do

Patrimonio o Snr. Manoel Vaz Lobo, que exerceu igual car

go na Directoria de Viação, percebendo os vencimentos

marcados em lei.
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ACTO N.o 96

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, nomeia o Snr. Elbe Pospissil

para exercer o cargo de àuxiliar da Contadoria da Directo

ria de Contabilidade e Thesouro, percebendo os vencimen

tos marcados em lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 4 de Maio de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal
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ACTO N.o 97

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ÉSTADO DO PARANA, resolve approveitar para exer
cer interinamente, o cargo de Guarda Fiscal de 2.a classe da

Secção de Viação da Directoria de Obras e Viação, o actual

Guarda de 2.a classe da Directoria de Viação, Snr. David

da Rosa, percebendo os vellcimentos marcados em lei.

P,alacio da ,Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Est�do do Paraná, .em 4 de Maio de 1928.

(a) 'Eurides Cunha

Prefeito Municipal

r

I

-t

Sanitaria de Curityba, o Snr. Brasílio Pery Moreira, que

exerceu igual cargo na Inspectoria Geral de Rendas e Fis

calização, percebendo os vencimentos marcados em lei,

Palacioda Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 4 de Maio de 1928.

(a) 1Eurides CtlIlfut

Prefeito Municipal
t

I

III l-'

ACTO N�o 98

O-PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, resolve approveitar para exer

cer, interinamente, o cargo de Guarda Fiscal de 2.a classe

da Secção de Viação da Directoria de Obras e Viação, o Sr.

Hercules de Azevedo actual Guarda de 2,a classe da Dire

ctoria de Viação, percebendo os vencimentos marcados em

lei,

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

ào Estado do Para,ná, em 4 'de Maio de 1928.

I I.

I ::
III_:j,

ACTO N.o 100

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, nomeia o Snr. Cezar Conrado

de Souza para exercer o cargo de Guarda Fiscal de 2.a clas

se, perceben�o os vencimentos marcados em lei,

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 4 de Maio de 1928,

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

.'

,�

ACTO N.o 101

O' PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPI,TAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve approveitar no cargo

de Inspector de Praças e Jardins da Secção de Obras da Di

rectoria de Obras e Viação o Snr. Jotto Casadio de Riolo,

que exerceu igual cargo na Directoria de Obras, perceben

do os vencimentos marcados em lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do EstadO do Paraná, em 4 de Maio de 1928.

(arEurides Cunha

Prefeito Municipal

(a) EuridesCunha

Prefeito Municipal

�

1
ACTON.O 99

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve approveitar no cargo

de Guarda Fiscal de 2.a classe da Directoria de Fiscalização

I

I r

_I
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ACTO N.o 102

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, resolve approveitar no cargo
de Almoxarife da Secção de Obras da Directoriq. de Obras
e Viação o Snr. Flavio Ribeiro, que exerceu igual cargo na
Directoria de Obras, percebendo os vencimentos estabele-
cidos em lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 4 de Maio de 1928.

(a) EuridesCunha

Prefeito Municipal

ACTO N.o 103

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, resolve aproveitar no cargo

de Auxiliar do Almoxarifado da Secção de Obras da Direc
toria de Obras e Viação o Snr. Mario Ribeiro, que exerceu

igual cargo na Directoria de Obras, percebendo os venci
mentos estabelecidos em lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 4 de Maio de 1928.

(�) EuridesCunba

Prefeito Municipal

ACTO N.o 104

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, resolve approveitar no cargo

de Mechanico Chefe das Officinas da Secção de Obras da

t
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Directoria de Obras e Viação o Snr. Antonio Pontarolla, que

exerceu igual cargo na Directoria de Obras, percebendo os

vencimentos estabelecidos em lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 4 de Maio de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

ACTO N.o 105

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve approveitar no cargo

de Inspector de Limpeza Publica e Particular da Secção de

Viação da Directoria de Obras e Viação o Snr. Feliciano

Correia de Freitas Junior, que exerceu igual cargo na Di

rectoria de Viação, percebendo os vencimentos estabeleci

dos em lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 4 de Maio de 1928.

(a) Eurides ,Cunha

� Prefeito Municipal

ACTO N.o 106

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve approveitar no cargo

de Auxiliar de l.a classe da Inspectoria de Limpeza Publi

ca e Particular da Secção de Viação da Directoria de Obras

e Viação o Snr. Bento Manoel de Ramos Taborda Ribas,

que exerceu igual cprgo na Directoria de Viação, perceben

do os vencimentos estabelecidos em lei.

I
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Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba,

ão Estado do Paraná, em 4 de Maio de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

ACTON.O 107

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL,

DO ESTADO DO PARANA, resolve approveitar no cargo

de Auxiliar de 2.a classe da Inspectoria de Limpeza Publica

e Particular da Secção d.e Viação da Directoria de Obras e
Viação o Snr. Julio Richter Filho, que exerceu igual cargo

na Directoria de Viação, percebendo os vencimentos esta

belecidos em lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 4 de Maio de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

ACTO N.o 108

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve approveitar no cargo

de Inspector de Vehiculos da Secção de Viação da Directo

ria de Obras e Viação, o Snr. Jerenüas Prestes Branco, que

exerceu igual cargo na Directoria de Viação, percebendo os

vencimentos estabelecidos em lei. '

Palacio da Prefeitura Municipal de Curitybaj Capital

do Estado do Paraná, em 4 de Maio de 1928.

(a) Eurides Cunha

, Prefeito Municipal

.,... 163 -
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ACTO N�o 109

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve approveitar no cargo

de Fiscal de Bondes da Secção de Viação da Directoria de

Obras e Viação o Snr. Humberto Munhoz da Rocha, que

exerceu igual cargo na Directoria de Viação, percebendo os

vencimentos estabelecidos em lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

dó Estado do Paraná, em 4 de Maio de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal
I1

, ,

ACTO N.O 110

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, nomeia o Sr. Tobias L. Gomes

para exercer o cargo de Auxiliar Technico de 3.a classe da

Secção de Obras da Directoria de Obras e Viação, perceben

do os vencimentos fixados no Decreto n.O 11 de 4 do cor

'rente.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 15 de Maio de 1928. '

(a) Eurides 'Cunha

Prefeito Municipal

"
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ACTO N.o 111

O P�EFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, nomeia o Snr. LOl�rival Por

tella Natel para exercer o cargo de 3.° Official da Secção

de Obras da Directoria de Obras e Viação, percebendo os

vencimentos fixado� no Decreto n.o 11 de 4 do corrente..I'i;.j
j;\
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Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 15 de Maio de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

y.

ACTO N.o 114

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, nomeia a sra. D.a Mercedes
Mendes Moraes para exercer o cargo de dactylographa da

Secção de Viação da Directoria de Obras e Viação, perce
cebendo os vencimentos fixados no decreto n.o 11 de 4 do

corrente.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 15 de Maio de 1928.

ACTO N.o 112

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, nomeia o Snr. Angelo Gottar

di para exercer, interinamente, ,o cargo de Guarda Fiscal

de 2.a classe da Secção de Obras da Directoria de Obras e

Viação, percebendo os vencimentos estabelecidos em lei.

. Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 15 de Maio de 1928.

i'� I
:1':

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

111
I

ACTO N.o 115

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL;
DO ESTADO DO PARANA, resolve nomear o Snr. Domin

gos Petrelli para exercer o cargo de Administrador do Ce

miterio denominado Protestante percebendo os vencimen

tos mensaes de 300$000.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 15 de Maio de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

.1:

ACTO N.o 113

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, nomeia o Snr. João Ribas pa

ra exercer o cargo de Auxiliar Technico de 2.a classe da

Secção de Viação da Directoria de Obras e Viação, perce

bendo os vencimentos fixados no Decreto n.o 11 de 4 do

corrente.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 15 de Maio de 1928.

I I
I

!,ri !
i

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal
i'i

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal
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ACTO N.o 116

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve nomear o Snr. João

Gomes para exercer o cargo de Administrador dos Cemite

rios de Santa Felicidade e Nova Orleans, percebendo os
vencimentos mensaes de 150$000. ;
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Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 15 de Maio de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal
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�CTO N.o 119

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolv.e remover o Snr. Do

mingos Petrelli do actual cargo de Adm'inistrador do Cemi
terio denominado Protestante, para o de Administrador do
Cemiterio de Campo Comprido, continuando a perceber os

mesmos vencimentos.

Palacio .da Prefeitura Municipal de Curityba, Cap�tal

do Estado do Paraná, em 25 d� Maio de 1928.

(a) Eurjdes Cunha

Prefeito Municipal

(a) Eurides Cunha

. Prefeito Municipal

I
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ACTO N.o 117

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, resolve nomear o Snr. Bento

Dias de Gracia para exercer o cargo de Administrador dos

Cemiterios de Abranches e Pilarsinho, percebendo os ven

cimentos mensaes de 150$000.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 19 de Maio de 1928.
ACTO N.O 120

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAf.,.

DO ESTADO DO PARANA, resolve nomear o Snr. Ber

nardo Amhof para exercer, a titulo gratuito, o cargo c;le

Administrador do Cemiterio denominado Protestante.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Es.tado do Paraná, em 25 de Maio de 1928.ACTO N.o 118

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve nomear o snl'. Bene

dicto Candido de Lara para exercer o cargo de Adminis

trador do Cemiterio de Santa Candida percebendo os ven

cimentos mensaes de 100$000.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 19 de Maio de 1928.

�

'.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

III
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ACTO N.o 121

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve nomear o Snr. José

Wenceslau Braz para exercer o cargo de Ad:rn..inistrador do

Cemiterio de Agua Verde, percebendo os venci.rnentos men

saes de 300$000.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

l
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Palacio da Prefeittlra Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 25 de Maio de 1928.

•

. (a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal
...

\

,I I {
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taria Domiciliar e Prophylaxia da Directoria da Fiscaliza

ção Sanitaria de Curityba, percebendo os vencimentos fif{a

dos em lei .

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 6 de Junho de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

ACTO N.o 122

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, nomeia o Snr. Engenheiro Ci

vil Nelson de Souza Pinto, para exercer o cargo de Enge

nheiro Director da Secção de Viação da Directoi'ia de Obras

e Viação, percebendo os vencimentos marcados em lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 1.0 de Junho de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

ACTO N.o 125

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, concede na forma do Regula

mento em vigor, ao Snr. Valentim Maria de Freitas, Dese

nhista da Secção de Obras da Directoria de Obras e Viação,

trinta dias de ferias, a contar de 1.0 do corrente, na forma

do art. 8.° da Lei n.o 226 de 22 de janeiro de 1908, confor

me requereu.

Palado da Prefeitura Municipal de Curityba, Capjtal

do Estado dQ paraná, em 7 de Junho de 1928.

ACTO N.o 123

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYB�, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, exonera, a pedido, o Snr. Dl'.

Alô Ticoulat Guimarães do cargo de Inspector de Fiscali

zação Sanitaria Domiciliar e Prophylaxia da Directoria de

Fiscalização Sanitaria de Curityba.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 6 de Junho de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

ACTO N.o 124

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, nomeia o Snr. Dl'. Cyro Vello

zo para exercer o cargo de Inspector de Fiscalização Sani-

ACTO N.o 126

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, concede na forma do Regula

mento em vigor, ao Snr. Lufrido da Costa Cabral, Ajudante

do Contador desta Prefeitura, trinta dias de ferias a contar

do dia 5 do corrente mez, na forma do art. 8.° da Lei n.p 226

de 22 de janeiro de 1908, conforme requereu.

l j



-170 -

Palacioda Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do IEstadd do Paraná, em 7 de Junho de 1928. :.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

ACTO N.o 127

O PREfEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANÁ, resolve remover o Guarda Fis

cal de 2.a classe Snr. Angelo Gottardi para Guarda Portão

do Passeio Publico.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 6 de Julho de. 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

ACTO N.o 128

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, resolve nomear o Snr. Abilio
Rodrigues dos Santos para exercer, interinamente, o cargo

de Guarda Fiscal de 2.a classe, percebendo os vencimentos

marcados em lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 6 de Julho de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

ACTO N.o 129

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANÁ, concede na forma d,o Regula-
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mento em vigor, ao Snr. Albano Cunha, Dactylographo da

• Secção de Obras, treis mezes de licença, para tratamento

. de sua saude, conforme requereu.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 6 de Julho de 1928.

(a) Eurides' Cunha

Prefeito Municipal

4

ACTO N.o 130

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANÁ, nomeia o Snr. Engenheiro Ci

vil João Macedo Souza, para exercer o cargo de Engenhei

ro Auxiliar da Secção de Obras da Directoria de Obras e

Viação, percebendo o� vencimentos fixados no D.ecreto n.o

11 de 4 de Maio do corrente anno.

Palado da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 17 de Julho de 1928.

(a) Eurides Cuilha

Prefeito Municipal

ACTO N.o 131

O' PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, exonera, a pedido, o Snr. Ben

to Dias de Gracia, do cargo de Administrador dos Cemite

rios de Abranches e Pilarsinho.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de Julho de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal
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ACTO N.O 132

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, concede na forma do Regula

mento em vigor, ao Snr. Adriano Garcia dos Santos, Guar

da Municipal de l.a classe, trinta dias de ferias, de accordo

com o art. 8.° da Lei n.o 226 de 22 de janeiro de 1908, con

forme requereu.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 4 de Agosto de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

ACTO N.o 133

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO :ESTADO DO PARANA, de accordo com a proposta do

Snr. Chefe do Serviço Telephonico e nos termos do Art. 50

do Regulamento, resolve dispensar o telephonista nocturno

da Secção da Capital Clemente Ribeiro Dias e designar pa

ra substituil-o o Snr. Tito Ribeiro Dias.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 6 de Agosto de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

"'1,
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ACTO N.o 134

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, dispensa, a pedido, de prati

cante da Secção da Capital, a Senhorita Sophia Ribeiro Dias

e designa para substituil-a a Senhorita Nahir de Oliveira ..
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Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 6 de Agosto de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

ACTO N.O 135

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, por conveniencia do serviço
e de accordo com o despacho exarado por esta Prefeitura
no respectivo inquerito administractivo resolve remover

para a Secção de Viação da Directoria de Obras e Viação o

actual administrador do Cemiterio Municipal, Snr. Heitor
de Souza Azevedo, percebendo os mesmos vencimentos.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 22 de Agosto de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

ACTO N.o 136

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, resolve designar o actual ad
ministrador do Cemiterio de Campo C9'mprido, snr. Do
mingos Petrelli, para exercer, interinamente, o cargo de ad
ministrador do Cemiterio Municipal, continuando a perce-
ber os mesmos vencimentos. j

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 22 de Agosto de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

'�"
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ACTO N.O 137

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, concede na forma do Regula

mento em vigor, ao Snr. Arthur Marques da Silva, Chefe

de Secção da Sub-DireCtoria do Tombamento, trinta dias de

ferias ,de accordo com. o Art. 8.° da Lei n.o 226 de 22 de ja

neiro de 1908, conforme requereu.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 24 de Agosto de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

� y

ACTO N.o 138

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, exonera, a pedido, o Snr. Be

nedicto Candido de Lara, de> cargo de Administrador do

Cemiterio de Santa Candida.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 24 de Agosto de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

\

'""I

AiCTO N.o 139

O PREFEITO MUNICIPAr." DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, concede na forma do Regula

mento em v�gor, ao Snr. Luiz Ribeiro de Andrade, 2;° Offi

cial Aferidor, trinta dIas de ferias, de, �ccordo com o Art.

8.° da Lei n.o 226 de �2 de janeiro de 1908,- conforme re

quereu .

l,� ..�
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Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba,. Capital

do Estado do Paraná, em 31 de agosto de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal
,J

I
I

ACTO N.O 140

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista, que, eJJl data

de hoje, a Companhia Telephonica Paranaense Ltda. fez

funccionar a nova central telephonica de Curityba, e que,

por isso mesmo, embora não estejam concluidas todas as li

gações urbanas e interurbanas, essa Companhia passou a

explorar os serviços telephonicos, aproveitançlo o actual

pessoal em sua quasi totalidade, resolve dispensar esse mes

mo pessoal tanto desta Capital como de Ponta Grossa e Pa

l'anaguá.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de Agosto de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

I
I'
I
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ACTO N.o 141

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, exonera, a pedido, o Snr. João
Gomes, do cargo de Administrador dos Cemiterios de San

ta Felicidade e Nova Orleans.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 5 de Setembro de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

�
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ACTO N.o 142

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, concede na forina do Regula

mento em vigor, ao Snr. Carlos Weigert Filho, Administra

dor do Matadouro Municipal, trinta dias de ferias, de accor

do com o Art. 8.° da Lei n.o 226, de 22 de janeiro de 1908,

conforme requereu.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 5 de Setembro de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

:t
!
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ACTO N.o 143

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve nomear o vigario Pa

dre Jorge Bertolero para exercer, a titulo gratuito, o cargo

de Administrador dos Cemiterios de Santa Felicidade e

Campo Comprido.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 10 de Setembro de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

'.I�f
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ACTO N.o 144

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve nomear o vigario Pa

dre Anselmo de Saline para exercer, a titulo gratuito, o

cargo de Administrador dos Cemiterios de Umbará e Tatu

quara.

I'
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'" Palacio da ,Prefeitura Municipal de Curity}Ja, C€lpital

do Estado do Paraná, em 10 de Setembro de 1928. .

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

ACTO N.o 14!)

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

no ESTADO DO PARANA, concede na forma do Regula

mento em vigor, ao Snr. Heitor d� Souza Azevedo, Admi

nistrador do Cemiterio Municipal, sessenta dias de licença,

a contar de 22 de agosto p. p., conforme requereu.

Palacioda Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 17 de Setembro de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

ACTO N.o 146

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, exonera, a pedido, o Snr. José

Wenceslau Braz, do cargo de Administrador dos Cemiterios

de Agua Verde e Israelitas.

Palaçio da Prefeitura lVJ\micipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 26 de Setembro de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

ACTO N.o 147

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve nomear o Snr. João

ZaniolIo para exercer o cargo de Administrador dos Cemi-

�
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ACTO N.o 150

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, resolve effectivar no cargo de

agronomo da Directoria de Fiscalização Sanitaria de Curi

iyba, o Snr. J. Estevam dos Santos.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 20 de Outubro de 1928.

( a) Em'ides Cunha

Prefeito Municipal

ACTO N.o 151
.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, concede na forma do Regula

mento em vigor, ao Sl1r. Dl'. Odilon Mader, Director da Sec

ção de Obras da Directoria de Obras e Viação, sessenta dias

de licença para tratamento de sua saude, conforme re

quereu.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 22 de Outubro de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

ACTO N.o 152

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, resolve designar o Director

Geral, Engenheiro Civil Adriano Gustavo Goulin, para

exercer, cumulativamente, o cargo de Director da Secção de

Obras da Directoria de Obras e Viação, durante o impedi

mento do Directoreffectivo.

r
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terias de Agua Verde e Israelitas, percebendo os vencimen

tos mensaes de 150$000.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 29 de Setembro de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

iI

�.

ACTO N.o 148

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITM
DO ESTADO DO PARANÁ, exonera, a pedido, o Snr. Dl'.

Francisco Trevisani Beltrão, do cargo de Auxiliar da Pro

cudoria Fiscal.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 29 de Setembro de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

ACTO N.o 149

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, resolve nomear o Snr. Frede

rico Stamm para exercer o cargo de Servente do Almoxa

rifado, percebendo os vencimentos marcados em lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 20 de Outubro de 1928.

�l.
j�

( a) Eurides Cunha.

Prefeito Municipal
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Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 29 de Outubro de 192,8.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal r 1
"\

ACTO N.o 155

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

no ESTADO DO PARANA, resolve designar ,em commis

são os Snrs. Engenheiro Nelson de Souza Pinto, Engenheiro

Augusto Beltrão. Pernetta, Frederico Kirchgassner e João

E'agundes Barbosa para representar na planta geral da ci

dade os terrenos arruados até a presente data,' estudap.do

além disso o systhema de viação rural, devendo o serviço

ficar concluido até 31 de de�embro do corrente anno.

Opportunamente será fixada a respectiva gratificação

por esses trabalhos que deverão ser feitos fora das horas de

expediente e sob a presidencia do primeiro.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 8 de Novembro de 1928.

ACTO N.o 153

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, concede de accordo com a Lei
n.o 624 de 5 de novembro de 1923,. ao Snr. Carlos Weigert
Filho, Administrador do Matadouro Municipal, mais cinco
mezes de ferias, a contar de 5 de outubro p. findo, conforme
requereu.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de Outubro de 1928.

(a) Eurides CWlha

Prefeito" Municipal

�

\i�
t

) (a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

ACTO N.o 154

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, concede na forma do Regula
mento em vigor, ao Snr. Theophilo Moreira Garcez, 2.0 Of

ficial da Direetoria Geral, 30 dias de ferias, para tratamen
to de sua saude, conforme requereu.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 6 de Novembro de 1928.

ACTO N.o 156

() PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, attendendo ao requerido pelo

Snr. Feliciano Correia de Freitas Junior, Inspector da Lim

peza Publica e Particular, desta Prefeitura, e usando da

autorização contida na Lei n.o 742 de 26 de outubro proxi

mo findo, resolve aposentar o mesmo funccionario, com os

vencimentos annuaes de quatro contos oitocentos e vinte e

dois mil e setece:p.tos sessenta reis, (4:822$760).

Palacio da Prefeitura Muniçipal de Curityba, Capital

do EstadQ dQ Paraná, em 13 de Novembro ci� t�2.�.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

'"
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(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal
I
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AlCTO N.o 157

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, promove o Auxiliar de l.a

classe da Inspectoria de Limpeza Publica e Particular da
Secção de Viação da Directoria de Obras e Viação, Snr. Ben

to Manoel de Ramos Taborda Ribas, a Inspector da mesma

Inspectoria, percebendo os vencimentos estabelecidos em
lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 13 de Novembro de 1928.

)

rector da Hygiene Municipal, 15 dias de ferias, conforme

requereu, a contar do dia 8 do corrente mez.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Parana" em 14 de Novembro de 1928.

�"

'\

),

(a) En,rides Cunha

Prefeito Municipal

'I •
ACTO N.o 160

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, exonera, a pedido, o Snr. Al

bano Carvalho, do cargo de Desenhista, interino, da Secção

de Viação, da Directoria de Obras e Viação.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 20 de Novembro de 1928.

(a) Em'ides Cunha

Prefeito Municipal

ACTO N.o 158

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, nomeia o Snr. José Wences

lau Braz, para exercer o cargo de Auxiliar de l.a classe da

Inspectoria de Limpeza Publica e Particular da Secção de

Viação da Directoria de Obras e Viação, percebendo os ven

cimentos estabelecidos em lei.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 13 de Novembro de 1928.

,1
I

� .
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(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

,
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ACTO N.o 161

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, resolve nos termos da Lei n.o

753, considerar effectivo, a contar do dia 7 do corrente, no

cargo de Director Geral da Prefeitura o Snr. Engenheiro

Civil e Industrial Adriano Gustavo' Goulin.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 20 de Novembro de 1928.

( a) Eurides Cnnha

Prefeito Municipal

ACTO N.o 159

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, concede na forma do Regula

mento em vigor, ao S�r. Dl'. Eduardo Virmond Lima, Di-
! li

I� r
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ACTO N.o 162

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO'ESTADO DO PARANA, resolve, nos termos da Lei n.o
753, considerar effectivo, a contar dó. 8ia 7 do corrente, no
cargo de Inspector Geral de Rendas e Fiscalização o Snr

Raphael Munhoz Moraes.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do EstSldo do Paraná, em 20 de Novembro de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

A:CTO N.o 163

O PREFEITO MUNICIP1\L DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, epl conformidade com as dis

posições legaes em vigor, resolve organizar as commissões

que deverão proceder ao lSl:nçÇlro.�nto dos impostos e taxas

municipaes para o exer"cicio de 1929, fazendo para isso as

seguintes designações:

Imposto de Licença do Quadro Urbano inclusive Pesos e

Medidas

Raphael Munhoz de Moraes, Alvaro de Andrade e Tito

Pospissil.

Imposto de 'Licença do Rocio:

Silfredp de Moura Pe_drosa e Jovito Gomes.

�

----:r
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Imposto de Publicidade:

Alvaro Luiz Picheth e Clodoaldo Portugal.

Taxas de Limpeza .pãrticular e Calçamento e Impostos de
Guias sem'FáSseio, Casas sem Platibanda, Frentes
não edificadas le outras:

Arthur Marques da Silva, Bernardo Kirchgass
ner, Bernardo Sabatke, Luirido da Costa Cabral e
Manoel Teixeira Machado.

Os serviços de lançamentos e respectiva escripturação
serão iniciados a 21 do corrente e deverão estar concluidos
antes da respectiva arrecadação, devendo as commissões
observar fielmente as prescripções legaes em vigor, attinen
tes ao crite�io a ser adoptado na execução desses trabalhos.

Essas commissões perceberão as porcentagens estabele
cidas em Lei e os respectivos serviços deverão ser feitos sem
prejuizo do expedientE; nOJ.:mal da Prefeitura.

, Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 20 de Novembro de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

ACTO N.o 164

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, concede na forma do Regula
mento em vigor ao Snr. Fernando Brunkow, Chauffeur
dessa Prefeitura, 30 dias de ferias, de accordo com o art. 8.0
da Lei n.o 226 de 22 de janeiro de 1908, conforme requereu.
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Palacio da P�efeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 23 de Novembro de 1928.

(a) Eurides C�

Prefeito Municipal'

ACTO N.o165

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO 'ESTADO DO PARANA, concede na forma do Regula

mento �� vigor ao Snr. Albano Cunha, Dactylographo da

Secção de Obras, 90 dias de licença, conforme requereu.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 26 de Novembro de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal

ACTO N.o 165A

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve designar o Snr. Dr.

Aluizio França, Inspector $anitario da Alimentação Publi

ca, para estudar, em São Paulo, o Serviço de Hygienização

do Leite, sem remuneração especial.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital

do Estado do Paraná, em 20 de Dezembro de 1928.

(a) Eurides Cunha

Prefeito Municipal
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ACTO N.o 166

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITYBA, CAPITAL
DO ESTADO DO (PARANA, determina que o Inspector de
Fiscalização Sanit�,[�a Domiciliar e Prophylaxia, Snr. Dr.
Cyro Vellozo, attenaa ao serviço da Inspectoria de Alimen
tação Publica, enquanto estiver ausente o respectivo Ins
pector.

Palacio da Prefeitura Municipal de Curityba, Capital
do Estado do Paraná, em 20 de Dezembro de 1928.

(a) Eurides Cu,nha

Prefeito Municipal

�
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criturário da Secção de Dívidà Ativa do Departamento Ju

ridico, com os vencimentos>.de 5:400$000 anuais.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curit�ba, -Capital

do Estado do Paraná,em 31 de dez'embro de 1940.

(a) Rozaldo G.,.de Mello Le�tão

e'tendo, até esta data, 5 anos, 6 meses e 20 días de serviços
prestados -ao Municipio.

Pàlácio da .Pré�eitura lViunicipal de Curitiba, Capital
do Estado do Parana, 'em: 31 de. dezembro de 1940.

(�) Rozaldo 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,

ATO N..O 257

.. O P�EF�lTO 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
ç�es de Engenheiro da Di.visão de Viação, Sanea�ento e
Lrmp�a Pública, com os ven�imentosde.12:000$000, par
exercer o ,c�go 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

f
J

ATO�N.O 255

O PREFEITO MUNICIPAli DE CURITIBA, C�ITAL

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.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


