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De,cretos de 1932

-'-

DECRETO N.o 1

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, em face do Decreto n.O 2.633

do Snr. Interventor Federal no Estado do Paraná,

1

I

DECRETA:

Art. único - Fíca prorrogado até 31 de dezembro do

corrente ano o orçamento da Receita e Despesa do exercicio

de 1931, inclusive a alteração constante do Decreton.o 39,

de 5de setembro últímo; revogadas as disposições em con

trário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 2 de janeiro de 1932.

(a) Joaquim Pereira de Macedo

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 2

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

operário desta Prefeítura Manoel Virgilio da Silva, e em
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face do laudo médico da Diretoria Geral de Saúde Pública
do Estado, e de acôrdo com o art. 283 do Regulamento em

vigor, RESOLVE aposenta-lo com os salários integrais de:

Rs. 2:448$000 (dois contos, quatrocentos e quarenta e oito
mil réis) por ano, visto contar mais de trinta anos de ser

viço, conforme calculo procedido pela Diretoria de Conta
bilidade e Tesouro.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 5 de janeiro de 1932.

(a) Joaquim Pereira de Macedo

Prefeito Municipal

.t

DECRETO N.o 4

b PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPI'rAí.
DO ESTADO DO PARANA, usando das atribuições legais

que lhe são conferidas e considerando que, pelo Decreto n.o

19 de 31 de dezembro de 1930, que estabeleceu o orçamento

municipal para o exercicio de 1931, ficaram consignadas em

diversas verbas da Despesa as mesmas quantias do exerci

cio anterior, porquanto dificil, senão impossivel, seri� pre

ver-se o montante exáto ou mesmo aproximado do dIspen

dio com serviços inadiáveis, reclamados pela população

curitibana ou estipulados em contrátos firmados com admi

nistração anterior;

considerando igualmente a epoca anormal que a cida

de atravessou durante o ano findo, quer sob ponto de vista

social, quer financeiro, a qual obrigou esta Prefeitura não

só a .manter todos os seus operários, como tambem, até a

pedido do Governo do Estado, a aumentar consideravel

mente o número deles,. cooperando, assim, para a diminui

ção dos "sem- trabalho" para a pacificação do� animos e pa

ra a manutenção da ordem pública;

considera�do, entretanto, que esses operários foram
empregados em serviços não só de real utilidade ao Muni- .
cipio, mas que redundam, com a contribuição resultante do

calçamento das ruas 15 de Nove:mbro, Paula Gomes, Xavier

,da Silva, Conselheiro Laurindo, .João Manoel, Silva Jar

dim, Sete de Setembro, Barão do Rio Branco, Avenida João

Gualberto e praça Padre Sotomaior, em nova fonte de ren

da a majorar em mais de tresentos e cincoenta contos de

réis a Receita do corrente exercicio;

" considerándo que se impupha o prosseguimento e final
execução da pavimentação a asfalto da rua Barão do Rio

Branco não só por ser uma: obra inadiável como tambem

pela n�cessidade de dar cumprimento ao contráto firmado

DECRETO N.o 3

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA,atendendo ao requerido pelo

Ajudante de Mecanico das oficinas da Prefeitura, João

Francisco Vieira, e tendo em vista que o mesmo completou

em abril de 1930 dez anos efetivos de exercicio, fazendo

jús, por conseguinte, á gratificação adicional de 10% de

que o art. 280 do Regulamento Geral, RESOLVE abrir um

créciito suplementar de:

Rs. 800$000 (oitocentos mil réis) á verba 6.a sub-con

signação n.o 5, da lei orçamentária vigente, afim de atender

ao pagamento da aludida gratificação relativamente aos

exercicios de 1930, 1931 e corrente.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 9 de janeiro de 1932.

i

,;.

..

(a) Joaquim Pereira de Macedo

Prefeito Municipal
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DECRETO N.O 5

O PREFEITO .MUNICIPAL DE CURITI.BA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Diretor de Contabilidade e Tesouro, Benignq Lima Junior,

aposentado por Decreton,.o 32 de 1.0 de agôsto do ano fin

do, e em face do lª,udq de inspeção de saúd,e n.O 1095 da Di

retoria Geral de Saúde Pública do .Estado, RESOLVE re

integra-lo naquele c�r'go, passando, entretanto, o referido
funcionário a prestar seus' serviços na Procuradoria Muni

cipal, onde se achava adido antes de ,�er aposentado.

Paláci,o da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 28 de janeiro de 1932.

com a Cia. Auxiliar de Viação e Obras, p�vimentação essa

cuja importancia se não havia previsto no orçamento e a

qual importou em seiscentos e quatro contos, oitocentos e

dois mil e onze réis (604:802$011);

considerando ainda que nas sub-consignações nrs. 1 e

2 da verba 9.a, representadas apenas pela quantia de ....

4:600$000 do exercicio anterior, não se achavam incluidas

as despesas decorrentes dª explôração do Matadouro por

conta do Municipio, as quais atingiram á soma de .

51:277$300, contrastando, naturalmente, com a reduzidi�

sima despesa da epoca do Matadouro Modelo, mas excessi

vamente compensadas pela renda resultante do Matadouro

de Guabirotuba;

consideraIldo, finalmente, que, agindo dessa fórma, o

gov�rno municipal, compreendendo a missão que o momen

to lhe indicava, cumpriu estritamente com seu dever em

face das circunstancias,

(a) Joaquim Pereira de Macedo

Prefeito Municipal

DECRETA:

Art. 1.0 - E' aberto o credito suplementar de mil e

cincoenta e seis contos, tresentos e oitenta e sete mil e vinte

e nove réis) 1.056:387$029, as seguintes verbas orçámen-

tarias: 3.a -, 21:128$000; 7.a -' 2:597$800, 9.a - ' .

46:677$300; 14.a - 85:825$650; 15.° - 13:294$144, 16;a

-,.. 102:573$488; e 17.a - 784:390$647, para serem por ele

escriturados os excessos verificados nas referidas verbas

durante o exercicio de 1931.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estadô do Paraná, em 27 de janeiro de 1932.

DECRETO N.o 6

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Guarda Municipal Ildefonso Penaforte Marques, queéom

pletou em jan.e.iro de;> ªno últim� dez anos efetivos de exer

cicio. o que lhe dá dir�ito á gratificação adicional de 10%

sobre seus vencimentos, de acôrdo com o art. 280 do Regu

lamento Geral; tendo em vista -que no orçamento de 1931 o

mesmo foicontemplªdo apenas ç0!Il a gratificação corres

pondente á segunda quinzena do mês de dezembro, e que

aquele orçamento fof prorrogado para o atual .exercicio fi

nanceiro RESOLVE abrir UII). credito suplementar á ve.rba

9.a, sub-consignação ,n.o 11, d�:

(a) Joaquim Pereira de Macedo

Prefeito Municipal

�',
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Rs. 705$000 (setecentós e cinco mil réis), para aten

der ao pagamento em ref�rência, relativamente a 11 mêses

e 15 dias de 1931 e ao corrente exercicio.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 28 de janeiro de 1932.

- (a) Joaquim Pereira de Macedo

Prefeito Municipal

dar incorporar ao tempo de serviços prestados á Prefehurã

pelo mesmo, para os efeitos legais, o periodo de 1.0 de ja

neiro de 1928 a 15 de abril de 1931, em que serviu como

diarista na Diretoria de Viação.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do E'stado do Paraná, em 4 de fevereiro de 1932.

(a) Avelino Lopes

Prefeito Municipal, interino

DECRETO'N.O 7

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITmA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Auxiliar da Secção de Obras da Diretoria de Obras, João

Américo de Oliveira, que, a 2 qo corrente, completou dez

anos efetivos de exerciçio, pelo que faz jús á gratificação

adicional de 10% de que trata o art. 280 do Regulamento

em vigor, RESOLVE abrir_um�credito suplementar de: Rs.

1:074$000 (um conto e setenta e quatro mil réis), á verba

6.a, sub-consignação n.05, da lei orçamentária vigente, pa

ra atender ao pagamento da referida gratificação no corren

te exercicio.

Palácio d'a. Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 28 de janeiro de 1932.

(a) Joaqu� Pereira de Macedo
Prefet�o Municipal

fÓ ,.,..
. ,

DECRETO N.o 9

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista que o snr. In

terventor Federal no Paraná, pelo Decreto n.o 353, de 12

do corrente, alterou o horát.:io de trabalho de todas as re

partições públicas do Estado; e

considerando que a Prefeitura deve tomar por norma

o horário instituido pelo decreto em referência, por isso

que se acha subordinada ao Estado,

DECRETA:

Art. 1.0 - Fica estabelecido, desta data em diante. o

seguinte horário de serviço: das 8,30 ás 11,30 e das 13,30 ás

17,30 horas.

Art. 2.° - Aos sabados haverá apenas o primeiro ex-

pediente. .

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 15 de fevereiro de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.O 8

O PREFEITOMUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

no ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Servente da Diretoria Geral, Lauro Silva, RESOI,NE man-
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DECRETO N.O 10

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, at�ndendo ao requerido por

Frederico Stamm, Feitor da Secção de Obras, e em face das

informações, RESOLVE mandar incorporar ao tempo de

serviços prestados a esta Prefeitura pelo mesmo. funcioná

rio, para todos os efeitos legais, o periodo decorrido de 1.0

de janeiro de 1920 a 20 de outubro de 1928, em que serviu

como feitor mensalista naquela Secção.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 16 de fevereiro de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

I
I

!

'DECRETO N.O 11

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO EStADO DO PARANA, tendo em vista que a comissão

nomeada pelo Decreto n.o 42 de 15 de setembro de 1931.

para constituir a Secção do Imposto Municipal, apesar de

decorridos cinco mêses desde o inicio de seus trabalhos, ain

da não ultimou os lançamento de todos os impostos relati

vos ao exercicio vigente, sendo que os de alguns deles, e

dos mais importantes, nem siquer iniciados foram;

considerando que, assim, ficou demonstrada a inefi

ciencia do novo sistema de'lançaro.�ntos apesar de jffi. sensi

velmente excedidos os pt�zos estipulados no Decreto.n.o

36 de 29 de agôsto de 1931 e muito embora a mesma comis

são utilizasse elemeIltos de lançamentos de exercicios an

teriores;

-ii-

considerando, ainda, que disso tudo está resultando
um.a situação- de efeitos incalculaveis para o Municipio,

efeitos que -urge evitar com medidas de emergência acon
selhadas pela experiencia;

considerando, finalmente, que o melhor alvitre é o da

organisação de comissões de lançamentos, constituidas de

funcionários idoneos e de capacidade de trabalho já de

monstrada, adotado o critério da sub-divisãó das 'comissões,

tendo-se, para isso, em vista a urgência dos lançamentos e

uma vês que daí não resultará aumento da despesa fixada
em lei,

DECRETA:

Art. 1.0 - Fica revogado o Decreto -n.o 36 de 29 de
agôsto de 1931 e ficam exonerados os funcionários nomea
dos pelos Decretos n.o 42 de 15 de setembro de 1931 e pelo
áto n.o 69 de 8 de outubro do mesmo ano.

Art. 2.0 -- Os lançamentos para o exercicio vigente
serão feitos por tantas comissões, quantas forem necessa
rias para a urgente conclusão do trabalho que obedecerá

ás prescrições, legais em vigor e ás instruções baixadas por
esta Prefeitura.

Art. '3.0,,-"-- O pagamento da primeira prestação de im

postos ou taxa lan.,çadopara o corrente -exercicio deverá ser

feito dentro de �8 dias contados do recebimento do aviso e
o das outras três será realizado nos mêses de abril, julho e
outubro, em conforrtüdade com o Decreto n.o 57 de 29 de
dezembro de 1931.

� 1.0 - O contribuinte .que pagar adeantadamente as

quatro prestações gozará do abatimento de 5% sobre o total.

� 2.0 - Os tributos de importancia inferior a 40$000
deverão ser pagos em uma unica prestação vencivel duran

te o mês de abril, gozando das vantagens estabelecidas no
'paragrafo anterior.
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Àrt. 4.° - Os contribuintes que tiverem efetuad.o ôd
ainda efetuarem o pagamento de acôrdo com os avisos ex

pedidos pela Secção hoje extinta ficarão sujeitos á revisão

a que vão proceder as novas comissões.

Art. 5.° - As comissões trabalharão diariaPlente, com

prejuizo dos dois expedientes desta Prefeitura, perceben

do, em conjunto, a quantia fixada na lei orçamentária vi

gente, proporcionalmente aos vencimentos dos respectivos

funcionários e deduzidos os que corresponderem ao tempo

que durarem os trabalhos.

Art. 6.° - Dos lançamentos das comissões caberá aos

interessados o direito de reclamar verbalmente á Inspeto

ria de Rendas e Fiscalização dentro de 8 dias da data do

recebimento do aviso e o de recorrer por escrito ao Prefei

to dentro de 10 dias, contados da solução dadà pela mesma

Inspetoria.

Art. 7.° - As novas comissões utilizarão em seus tra

balhos os materiais da extinta -Secção, suscetiveis de apro

veitamento.

Art. 8.° - O presente decreto entrará em vigor nesta

data. �. .;t_i
Art. 9.° - Revogam-se as disposições em- contrárió.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 18 de fevereiro de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal.

DECRETO N.o12

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, atendendo ao requerido pelo

Auxilial,' da Secção de Obras, Edmundo.de Oliveira Sapors-

,'-
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ki, e em face das informações, RESOLVE mandar incorpo

rar ao tempo de serviço prestado á Prefeitura pelo mesmo

funcionário, para todos os efeitos legais, .0 periodo decorri

do de 28 de janeiro de 1913 a 25 de maio de 1916,

em que exerceu as 'funções de Agrimensor da então Co

missão de Melhoramentos.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 19 de fevereiro de 1932.

(a) Jorge L. Meissller

P,refeito Municipal

DECRETO N.o 12-A

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições legais

de seu cargo,

DECRETA:

Art. único - Fica extinta a Diretoria Geral da Prefei

tura, cabendo á Secção de Protocolo e Arquivo a parte do

expediente que estava aféto á mesma Diretoria e ficando

as demais atribuições a cargo do Prefeito, revogadas as dis

posições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal ,de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 22 de fevereiro de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 13

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, considerando que 'em virtude

da lei n.o 733 de 4 de maio de 1928, passou para o Gover-
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no do""Estado, alem de outras atribuiçõ"es, o serviço de fis

calização do transito público, ficando assim sensivelmente

diminuidos os encargos da Inspetoria de Veículos do Mu

nicipio;

considerando que a fiscalização do serviço de trans

porte coletivo poderá ser feito atualmente pelo proprio Ins

petor de Veículos, sem prejuizo "de suas demais atribuições;

considerando' que com a supressão do cargo de Fiscal

de Bondes o Municipio economizará anualmente a quantia

correspondente á quóta de fiscalização recolhida ao Tesou

ro Municipal pela Cia. Força e Luz do Paraná.

DECRETA:

Art. 1.° - Fica extinto na "Diretoria de Viação o cargo

de Fiscal de Bondes, sendo exonerado o seu atual serven

tuário.

Art. 2.° - As funções do cargo ora extinto serão, a

partir desta data, desempenhados pelo Inspetor de Veículos

sem direito a perceber qualquer gratificação alem de seus

vencimentos.

Art. 3.° - Revog!im-se as disposições em contrário.

Palácio- da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 23 de fevereiro de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Múnicipal

considérando, tambem, ser de toda justiça, mais tar

de, preencher as vagas que se for�m verificando, "COIP. fun
cionários que no exercicio de suas Junções demonstraram
zelo e competência.

DECRETA:

Art. 1.0 - Fica creado um quadro suplementar, que

será composto dos funcionários já dispensados ou que- vie

rem a' ser, e-cujas :nomeações tenham preenchido as res-

pectivas exigêncIas regulamentares.. .

Art. 2.° - Para o pre�nchimento de cargos que forerr
ficando vagos, serã"o apro'veitados, oportunamente os fun
cionários do quadro Suplementar, seguindo-se o c;iterio da
competência.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 23 de fevereiro de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

I i

I I

I
DECRETO N.o 14

O PREFEITO MUNICIPAL bE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA. considerando que, em virtude

da situação financeira do Municipio, torna-se necessário

restringir a despesa, suprimindo cargos e dispensando os

respectivos serventuários, mas

DECRETO N.o 15

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO 'PARANA, tendo em vista a premente

necessidade- de diminuir, por todos os meios, os gastos, sem

que, todavia, importe isso emprejuizo do serviço; e

c�msidetando que as funçôes de Oficial de Gabinete
podem perfeitamente ser exercidas pelo Secr�tárjo, poden

do, assim; ser suprimido aquele cargo, o que proporcionará
ao Municipio a economia da respectiva verba,

I •

II :,



-16-

DECR'ETA:-

Art. 1.0 - Fica extinto o cargo de oficial de Gabinete.

Art. 2.° - As atribuições do cargo Qra ex�iJ;lto passa

rão a ser desempenhadas pelo Secretário, sem direito a per

ceber qualquer gratificação além de seus vencimento�.

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

Palácio da Prefejtura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 23 de fevereiro de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 16

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPIT�

DO ESTADO DO PARANA, tendo presente que os serVI

ços de conservação de praças e jardins ficaram a cargo do

snr. Gastão Poplade, em virtude de contrato que com o

mesmo celebrou o Municipio em data de 30 de janeiro ul

timo; e

considerando que as atribuições da Inspetoria de .Pra

ças e Jardins pódem, agóra, ser ex.ecutad�s pela Prefeitura

com a economia da verba a esse fIm destmada e. sem pre

juizo do serviço,

DECRETA:

Art. 1.0 - Fica extinta a Inspetoria de Praças é Jar

dins e dispensados os respectivos serventuários .

Art. 2.° - As funções da Inspetoria óra extinta passam

a ser exercidas pelo snr. Engenheiro Auxiliar de Obras, com

exclusão do policiamento, que ficará a cargo da Inspetoria

de Rendas e Fiscalização.

'-I

l
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Art. 3.° - As acumulações de que trata o Artigo an
terior serão exercidas sem que isso dê direito á percepção
de qualquer gratificação.

Art. 4.° - Rev9gam-se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 25 de fevereiro de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 17

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Inspetor de 3.a classe da Limpeza Pública e Particular, José
Olinto dos Santos, e em face das informações. resolve man
dar incorporar ao acêrvo de serviços prestados a esta Pre
feitura pelo. mesmo funcionário, para todos os efeitos legais,
o periodo decorrido de 1.° de junho de 1926 a 6 de maio de
1931, em que serviu como feitor mensalista da Inspetoria
de Limpeza Pública � Particular.

Palácio da :prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estadõ do Paraná, em 26 de fevereiro de 1932.

(a ) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 18

O PREFEITO lVIUNICIPAL l)E CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Feitor da Secção de Obras, Vitor Benato, e em face das in
formações resolve mandar incorporar ao acêrvo de servi
ços prestados a esta Prefeitura pelo mesmo funcionário, pa-
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l'a todos os éfeitoslegáis, o periodo decorrido de 1.° de mar
ço de 1920 a 3"0 de janeiro de 1929, em que serviu êonío

feitor mensalista naquela secção.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado �o Paraná, em 26 de fevereiro de 1932.'

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito :Municipal

embora se torne necessaria a creação de outros para aten

der a nova distribuição dos serviços, da qual porem nãpre

sultará aumento de despesas, e usando, assim da autoriza
ção contida na letra c) do art. 10 do Decreto n.o 20.348 de

29 de agosto de 1931,

1.

DECRETO N.o 19

O PREF.EITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendend� a necessidade de
reorganizar -o serviço áféto á Inspetoria de Veículos,

DECRET A:

Art.. 1.°,,_ A atuar Inspetoria de Veículos passa a ser

constituida de um Inspetor de La classe e um 3.° oficial. fi

cando extip.to o éargo de Inspetor de 4.a classe e dispepsa

do o respectivo serv��ltuário.

Art. 2.° - Revogam-se as disposições em contráriQ ,e

as alineas c) do artigo 7da lei n.O 638, de 29 de outubro de

1924, e do, artig� 3.° da lei orçamentária, vigente.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 27 de fevereiro de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Mup.Ícipal

DECRET A:

Art. 1.0 - Ficam extintos os cargos de 3.° oficial da

Secção de Viação e de Inspetor de 4.a classe da Inspetoria

de Limpeza Pública e Particular, ambos da Diretoria de

Viação, e o de 1.0 ofIcial da Consultoria Juridica e Procu

radoria Municipal, ficando exonerados os respectivos ser
ventuários.

DECRETO N.o 20

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CÁPITAL
DO ESTADO DO PARANA, telldo em vista a conver:l.iên
cia do serviço quê aconselha a e){tinção de diversos cargos,

I

I
I

I

)
"li

r
,

I

Art. 2.° - Fica extinto o cargo de 1.° oficial da Secção

de Obras, da Diretoria de Obras, e creado o de 1.° oficial da

sub-Diretoria, do Tombamento; da Diretoria de Vi�ção.

Art. 3.° - Fica extinto o cargo de 3.° oficial da Dire

toria de Obras, dispensado o respectivo serventuário. e crea

do o cargo de 3.° oficial do Gabinete do Prefeito'.

Art. 4.0 - Ficam creados os cargos de telefonista, com
os vencimentos mensais de 220$000, que atualmente per

cebe em folha, e de Auxiliar de 1.a classe na sub-Diretoria
do Tombamento, da Diretoria de Viação, ao qual incümbi
rá especialmente a organização das folhas parciais do ca

dastro, com os vencimentos prévistos em lei.

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

Pálácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do. Paraná, em 27 de fevereiro de 1932.

r

(a) Jorge L. MeissIler

Prefeito Municipal
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DECRETO N.o 21

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendend-o ao requerido pelo

snr. Angelo Gottardi, Inspetor de La classe da Fiscalização
de Obras e Calçamento, da piretoriade Obras, e em face

das informações, resolve mandar incorporar ao tempo de
serviços prestados á Prefeitura pelo referido funciohário,

para todos OS efeitos legais, o periodo decorrido de 1.0 de

julho de 1913 a 15 de màio de 1928. em que exerceu funções

diversas como funcionário extra-numerário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 8 de março de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

considerando, por conseguinte, que o credito de que

trata o aludido Decreto n.o 4 é- insuficiente para á perfeita

legalisação do balanço relativo ao exercicio de 1931,

DECRETA:

Art. 1.0 - Fica aberto o credito suplementar de

197:769$828 (cen,to e noventa e sete contos, setecentos e

sessenta e nove mil e oitocentos e vinte e oito réis) á verba

orçamentária 16.a - Obras Públicas - do exercicio finan

ceiro de 1931, para -por ele serem escriturados os excessos

verificados na referida verba.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

ào Estado do Paraná, em 28 de março de 1932.

• I

DECRETO N.O 22-

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista que pelo De

creto n.o 4 de 27 de janeiro do corrente ano, ainda penden

te de solução no Conselho Consultivo, foi aberto um cre

dito suplementar de 1. 056:387$029 (mil e c�ncoenta e seis

contos, tresentos e 'oitenta e sete mil e vinte e nove réis),
para cobrir excessos havidos em diversas verbas orçamen

tárias do exercicio financeiro de 1931;

considerando, porém, que agora, por ocasião de ser
efetuado o balanço de encerramento daquele exercicio, fi
cou constatado que. os excessos em apreço montam exata

mente na iínpõrtanc'ia de 1.254:156$857 (mil duzentos e

cincoenta e quatro contos, cento e cincoenta e seis mil e oi

tocentos e cincoenta e sete réis) ao envez de apenas ....

1.056:387$029;

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 23

O PREFE1TO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo presente o montante da

divida flutuante e consolidada do Municipio, e que a situa

ção financeira da Prefeitura, atualmente, não é de molde

a permitir o serviço regular de amortização desses .compro

missos;

considerando que, deante de tal contingência, não se

ria aconselhavel proceder, agora, ao sorteio de apolices, vis

to como isso viria prejudicar aos possuidores das que fos

sem sorteadas, porquanto estas deixam de vencer juros;

. j
________..... J ��_

, .

. ,
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considerando, finalmente, que do retardamento do sor

teio nenhum prejuizo real advirá aos possuidores de apoli

ces, por isso que não cessará a contagem dos respectivos

juros de lei,

Gabinete

1 Diretor .. _.. .. .. .. .. .. ..

1 Datilógrafa .. .. .. .

1 Servente .

DECRETA:

Art. 1.0 - Ficam suspensos. durante o prazo de seis

mêses, os sorteios de apolices das diferente� emissões da

divida pública municipal.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 30 de março de 1932.

Contabilidade

1 Chefe de Contabilidade .. ..
1 Chefe de Seéção .. .. .. .. .. ..

2 Guarda-Livros a 6:000$ .. .. ..

2 Ajudantes de GUárdà-Livros a

4:800$ .. .. .• .. ..

2 Auxiliares de Escrita a 3:600$

3 Praticantes a 1:800$000 .

(a) Jorge L. Meissner

Pr�feito Municipal
Tesouro

1 Tesoureiro .. .. .. .. .. .. ..

1 Fiel .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
--

DECRETO N.o 24

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

no ESTADO" DO PARANA, usando da autotisação conti�

da na letra c) do artigo 10.° do Decreto D.o 20.348 do Go
verno Provisório da República, e aproveitando o resultado

da Coinissão de verificação e reorganização da Diretória de

Contabilidade e Tesouro, nomeada por áto n.° 11 de 17 dê

fevereiro do corrente ano,

._-.•.•.•_-.-2

10:800$

3:000$

3:000$ 16:800$000

7:800$

7:200$

12:000$

9:600$

7:200$

5:400$ 4�:200$000

9:600$

6:000$ 15:000$000

81:600$000

- .

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

o disposto na letra a) do Art. 4.° da lei n.O 638 de 29 de ou
tubro de 1924, e bem assim as alineas a) e b) do Art. 3.0

das Disposições Pe�anentes da lei orçamentária vÍgente

suprimindo-se assi� as percentagens a que tinham direito

o Diretor de Contabilidade, o Tesoureiro e seu Fiel.

Paláéio da PrefeItura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 1.° de abril ae 1932.DECRETA:

Art. 1.0 - Ficà' reorganizada a Diretoria de Contabi
lidade é Tesoüro com o quadro de pessoal e respectivos ven

cimentos anuais comó abaixo se discrimina:

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

I
L l
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DECRETO N.o25

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, usando da autorização conti
da na letra c) do artigo 10.° do Decreto n.o 20.348 do Go
verno Provisório da República, e atendendo á exigência do

serviço,

DECRETA:

,Art. 1.° _... Ficam creados os cargos de 3.° oficial na

COJ:lsultoria Juridica e Procuradoria Municipal, o de Ser
vente na Secção de Protocolo e Arquivo e 'o de Praticante
no Gabinete do Prefeito, com 0ê vencimentos de cargos

identicos.

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

Palácio da Prefétura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná. em 1.0 de abril de 1932.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do ParaJ:lá, em 11 de abril de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito MUJ:licipal

(a) Jorge l�. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 27

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao req�erido pelo
Servente da extinta Camara Municipal Antonio José Nu

nes, e em .£acedo laudo de inspeção de saúde sob n.O 1.199

da Diretoria Geral de Saúde Pública do Estado e na con.
formidade do art. 282 do Regulamento em vigor, resolve
aposenta-lo com os vencimentos anuais de 1:778$400 (um

c?nto setecentos e setent,? e oito mil e quatrocentos réis),

VIsto contar 18 anos, 5 meses e 23 dias de serviço, conforme

calculo procedido pela Diretoria de Contabilidade e Te

souro.

I

, !

,

l.

DECRETO N.o 26

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao reqt\e:rido pelo
óperário da Limpeza Pública e Particular Brazilio Triska,
e em face do laudo de inspeção de saúde sob n.O 1.073 da
Diretoria Geral de Saúde Pública do Estado, e na confor-
midade do Art. 283 do Regulamento em vigor, resolve apo
senta-lo com os salários anuais de 833$500 (oitocentos e
trinta e três mil e quinhentos réis), visto contar vinte anos
e dois .mêses de serviço, conforme calculo procedido pela
Diretoria de Contabilidade e Tesouro.

Palácio da Prefeitllra Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 12 de abril de 1932.

(a) JorgeL. Meissner

Prefeito Municipal

I

I
j

I
I

DECRETQ N.o 28

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Adm�nistrador do Depósito de Inflamáveis, em disponibi
lidade, Antonio Manoel da .Silva, e em face do laudo de ins-
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peção de saúde sob n.° 1.220 da Diretoria Geral de Saúde

Pública do Estado, e ná conformidade do art. 282 do Regu

lamento em vigor, resolve aposenta-lo com os vencimentos

anuais de 2:896$400 (dois contos, oitocentos e noventa e

seis mil e quatrocentos réis), visto contar 20 anos, 11 mê

sese 7 dias de serviço, conforme calculo procediq.o pela

Diretoria de Contabilidade e Tesouro .

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 26 de abril de 193?

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 30

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

Inspetor de 1.a classe da Inspetoria de Limpeza Pública e

Particular, Bento Manoel de Ramos Taborda Ribas, e em

face das informações exarq.das na petição sob n.O 1.119, de

4 de março último, resolve mandar incorporar ao acêrvo de

serviços prestados a esta Prefeitura, para todos os efeitos

legais, o periodo decorrido de 1.0 de abril de 1909 a 22 de

janeiro de 1914, em que o mesmo funcionário serviu como

mensalista. e bem assim, para exclusivo efeito de aposen

tadoria, mais um ano, por' não haver gosado férias durante

um decênio (art. 277 e 279 do Regulamento em vigor) .

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 26 de abril de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 29

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido, pelo

Administrador do Cemitério Municipal, Ocrisio Guimarães,
e tendo em vista as informações exaradas em sua petição

sob n.o 1.174, de 8 de março p. passado, resolve mandar

incorporar ao acêrvo de serviços prestados a esta Prefei

tura. o tempo em que o referido funcionário serviu quer co

mo mens�lista quer como funcionário interino, ficando,

nesta data, calculado o seu tempo de serviço, para todos os

efeitos legais, em 9 (nove) anos, 10 (dez) mêses e 8 (oito)

dias.

Palácio da Prefeitura Municipa1 de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 26 de abril de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 31

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista que são fale
cidos os guardas municipais Eduardo Eleutério da Silva e

Sebastião Veloso, aposentados pelos Decretos n.o 119 de

16 de agôsto de 1917 e n.o 122 de 1.0 de outubro do mesmo

ano, pelo que, na verba 11.ada lei orçamentária para 1931,

prorrogada para o fluente exercicio, se acha disponivel a

importancia de 2:788$400;

tendo em vista, mais, que não consta dessa lei o cre

dito necessário para atender o pagamento aos funcionários

Antonio Augusto Schleder e Antonio Herderico da Costa e

operário José Longo, aposentados por Decretos nrs. 28, 33 e
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49 do ano p. passado, com as importancias anuais respecti

vamentede 6:900$000, 8:280$000 e 702$000; e

tendo em vista. finalmente,. que, por Decretos nrs. 2

de 5 de janeiro e 26, 27 e 28 de 11, 12 e 26 do mês andante,

foram aposentados os operários Manoel Virgilio da Silva e

Brazilio Triska e os funcionários Antonio José Nunes e An
tonio Manoel da Silva, com vencimentos anuais respectiva

mente de 2:448$000, 833$500, 1:778$400 e 2:896$400, para

cujo pagamento, no atual exercicio, se tornam necessárias

apenas as quantias de 2:414$000, 599$700, 1:274$500 e

1:963$400,
DECRETA:

Art. 1.° - Fica aberto o credito suplementar de

19:345$200 (dezenove contos, tresentos e quarenta e cinco

mil e duzentos r�is) á verba 11.a - Aposentados _. do ,art.

2.° da lei orçamentária vigente, para fazer face, neste exer

cicio. ao pagamento de parte dos vencimentos dos aludidos

funcionários e operários, sendo, para a outra parte, apro

veitada a importancia de 2:788$400 a que faz referência o

presente decreto, em seu primelro considerando.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 28 de abríl de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito MunIcipal

DECRETO N�o 32

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, ÇA.PITAL

DO ESTAbO DO Pt\.RANA, tendo em vista que em diver

sas verbas da lei orçamentária para 1931, prorrogada para

este imo, existem creditos destinados a pagar gratificações

� 29 =-

adicionais de 10% prêvistas apenas para partes do ano, não

suportando, portanto, os pagamentos totais do exercicio,

DECRETA:

Art. 1.0 - Ficam abertos creditos suplementares para

completar, no corrente exercicio o pagamento de gratifi-t

cações adicionais de diversos funcionários. sendo: 47$500 á

verba 2.a, sub-consignação n.o 2,. para o Servente 'Olivio

Pereira de Andrade; 450$000 á verba 5.a, sub-consignação

n.02, para o Chefe .de Secção Manoel Teixeira Machado;

35$000 á verba6.a, sub-consignação n.o 5, para o Mecanico

Chefe Antopio Pontarola; 275$000 á verba 6.a, sub-consig

nação n�o 5, para o Continuo Ricardo Bigato; 40$840 á ver

ba 8.a, sub-consig�ação n.o 5, para o Servente Francisco

Lopes Vieira; e 40$840 á verba 9.a, sub-consignação n.o 11,

para ó Servente Florido G. de Castro.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 28 de abril de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 33

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista que diversos

funcionários já completaram dez anos efetivos de exerci

cio, pelo que, de acôrdo com o art. 280 do Regulamento em

vigor, lhes assiste o direito á gratificação adicional de 10%;

e considerando que na lei orçamentária de 1931, pror

rogada para 1932, não foi consignada nas respectivas ver

bas o crédito necessário para pagar essa gratificação,
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DKCRETA:

Art. 1.0 - Ficam abertos creditos suplementares

para, no corrente exercicio, atender a? p�gamento
de gratificação adicional aos seguintes mnclOnarlOs; ....
960$000 á verba 8.a, sub-consignação .!l.o 5, para o Tesou
reiro Francisco Guedes Chagas; 300$000 á verba 3.a, sub
consignação n.o 2, para o Servente Olegário Aires de Ar
ruda; 480$000 á verba 6.a, sub-consignação n.o 5, para o
Feitor Frederico Stamm; 480$000 á verba 9.a, su'9-consig
nação n.o 11, para o 2.° oficial Inácio Lombardi; !�O$OOO�á
verba 7.a, sub-consignação n.o 6, para o AuxIlIar Joao
Schleder Sobrinho; e 414$700 á verba 6.a, sub-consignação
n.o 5, para o Feitor Vitor Benato.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capitãl
do Estado do Paraná, em 29 de abril de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
/

-

DECRETO N.o 34

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista já terem com

pletado vinte e cinco anos efetivos de exercicio o �hefe �:
Secção Artur Marques da Silva e o Guarda FranCISCO Jose
Fernandes, pelo qúe, 'na conformidade do �'. 28? .do !.t:
gulamento em vigor, lhes é assegurado 0- dIreito a gratIfI-
cação adicional de 5%; é

considerando que na lei orçamentária vigente não ha
credito para f�er face a esse pagamento no corrente exer"

cicio,

- 31-'-

DECR.ET A:

Art. 1.0 - Ficam abertos creditos suplementares para

pagar, no exercicio fluente, gratificações adicionais de 5%,

sendo: 360$000 á verba 7..a, sub-consignação n.o 6, para o

Chefe de Secção Artur Marques da Silva; e 180$000 á ver

ba 9.a, sub-consignação n.o 11 para o Guarda Francisco

José Fernandes. '.

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

Palacio da Prefeítura Municipal de Curitiba Capital

do Estado do Paraná, em 29 de abril de 1932. '

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

1 DECRETO N.O 35

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÚRITIBA CAPITAL,

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista que o Decreto

n.o 38 de 4 de setembro de 1931, extinguiu o cargo de Ins

petor. de 3.a classe, da Fiscalização de Obras e Calçamento,

da DIretoria de Obras, e creou o de Inspetor de 1.a classe,

com os vencimentos anuais de 6:000$000; e

considerando que na lei orçamentária de 1931, prorro

gada para 1932, ha apenas um credito de 4:200$000;

\
J

;I

DECRETA:

Art. 1.0 - Fica aberto o credito suplementar de ....

1:800$000 (Uín conto e oitocentos mil réis) á verba 6.a, sub

consignação n.o 3, para, no exercicio fluente, atender ao

pagamento dos vencimentos do Inspetor de La classe,. da

Fiscalização de Obras e Calçamento, da Diretoria de Obras.

Art. 2.° - Revogam-sé as disposições em contrário.
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 29 de abril de 1932.

(a) JorgeL. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 36

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO 'DO PARANA, atendendo ao requerido em
petição n.o 1.046, e em face do laudo de inspeção de saúde
fi.O 1.230, da Diretoria Geral da Saúde Pública do Estado,
e calculo procedido pela Diretoria. de Contabilidade é Te-

souro,

DECRET A:

Art. 1.0 _ E' aposentado o 1.° Secretário da extint.a
Camara Municipal, João Otaviano P�cheth, com 0ê venCI

mentos anuais de 5:520$000 (cinco contos, quinhentos e
vinte mil réis), por contar mais de vinte e cinco anos de
serviço, e de acôrdo com o Art. 28� do Regulamento em

vigor.

Art. 2.° - Fica aberto o credito suplementar de
3:680$00.0 (três contos, seiscentos e oitenta mil réis) á ver
ba 11.a - Aposentados - da lei orçamentária vigente p�ra

atender no corrente exercicio, ao pagamento do referido
, -

funcionário.

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

Palácio 'da Pre£�itura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 30 de abril de 1932.

(a) Jorge Lo Meissner

Prefeito Municipal
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DECRETO N.o 37

O .PREFEItO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO PARAN.A, tendo em vista que diversos fun

cionários já co�letaram dez anos efetivos de exercicio. o

que lhes dá direito á gratificação adicional de 10%, de acôr
do com o Art. 280 do Regulamento em vigor; e -

tendo em vista ainda, que na lei orçamentária de 1931,

prorrogada para 1932, não foi consignado credito para fa

zer face ao pagamento daquela gratificação,

DECRETA:

Art. 1.0 - Ficam abertos creditos suplementares para

atender, no corrente exercicio, o pagamento de gratificações

adicionais aos funcionários abaixo, sendo: 450$000 á verba

7.8:, sub-coIlsignação n.o 6, para o AUxiliar de 1.a classe

Frederico Kirchgassner; e 540$000 á verba 9.a, sub-consi

gnação n.oll, para os Guardas Euclides José da Rosa e

Manoel Taborda Ribas, em partes iguais.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 3 de maio de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 38

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido e em

face das informaçõés, resolve mandar incorporar ao tempo

de serviços prestados a esta Prefeitura pelo funcionário
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Frederico Kirchgassner, p�ra bs efeitos legais, o periodo de
corrido de 25 de julho de 1916 a 2 de janeiro de ),925, em
que O mesmo prestou serviços como serventuário extranu-

merário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do -Paraná, em 10 de Ipaio de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

D�CRETO N.o 39

OPRÉFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido e em
face das informaçõés, resolve IIlandar incorporar ao tempo
de serviços prestados a esta Prefeitura pelo funcionário Es�
te�am Secundino Feijó, para os efeitos legais, o periodo de
corrido de 10 de junho de 1924 a 27 de novembro ele 1925,
em que o mesmo prestou serviços como serventuário ex-

tranumerário.

Palácio da .Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 10 de maio de 1932;

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Mllnicipal

. DECRETO N.o 40

O PREFEITO MUNICIPAL DE"CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO PARANA, J;endo em vista o parecer n.o 131
do . Conselho Cons_ultivo do Estado e atendendo,. em parte,

ao pedido constante do- requerimento sob .n.o 5.184 do ano

proximo passado,

-35-
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DECRETA:

Art. 1.0 - Fica prorrogada por mais seis mêses a sub

vençãq que 'á Snrta. Lidia Lopes de Marco foi concedida

pela Lei n.o 785 de 2 de junho de 1930 e já prorrogada pelo

Decreto n.O 30 de 23 de julho de 1931.

Art. 2.° - Para atender ao pagamento de que trata o

artigo anterior, em prestações meJ:lSais de cincoenta mil réis'

fica aberto o credito suplementar de 300$000 (tresentos mil

réis) á verba 12.a do art. 2.° da lei orçamentária vigente.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 17 de maio de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

J

'I

\
-

'I
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DECRETO N.o 41

O PREFEITO MUNICIPAL DE ÇURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Inspetor de 1.a classe da Fiscalização ele Obras e Calçamen

to, da Diretoria de Obras, Angelo Gotardi, resolve abrir um

credito suplementar de Rs. 400$000 (quatrocentos mil réis)

á verba 6.a, "sub-consignação n.o 5, do Art. 2.° da lei orça

mentária vigente, para, no corrente exercicio, atender ao

pagamento da gratificação adicional de 10% a que o mesmo

funcionário tem direito, de acôrdo com o art. 280 do Regu

lamento em vigor.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Est�do do Paraná, em 31 de maio de 1932.

(a) Jorgé L. Meissner

Prefeito Municipal
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DECRETA:

Art. único - PassÇl. a denominar "Anita Garibaldi" a
atual avenida da Penitenciária; revogadas as disposições em

contrário.

Palácio da Prefeitura. Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 1.0 de junho de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETA:

. A.rt..: 1.0 -. Fic� creado o Posto Fiscal do Atuba, com a
a�r�bU1çao de fIscalIzar a entrada de inflamáveis no Muni
CIpIO.

,Art. 2.0 -' Desse Posto ficará encarregado um Guar

da, �erc�bendo os vencimentos marcados em lei para car
gos IdentIcos.

Art. 3.° '_o Revógam-se as disposições em contrário.

. Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba Capital
do Estado do Paraná, em 13 de junho de 1932. '

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 42

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPrrAL
DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista a petição em

que os proprietários e mOl"adores da avenida da Peniten

ciária solicitam seja esse nome mudado para o de Anita

Garibaldi; e

considerando ser d� toda a justiça prestar-se h01nena

gem, singela e�bora' á memoria de um vulto da historia
patria, principalmente no momento em que se comemora o

cincoentenário de Garibaldi, "o heroi das duas patrias", de
quem Anita foi a inspiradora e cOIJlpanheira impávida,

I'.
�.

I�

DECRETO N.o 4;3

.0 PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista que o Govêr
no do Estado extinguiu o posto fiscal de- São João da Gra
ciosa, cujo encarregado fazia mediante gratificação, a fis
calização da entradé\ de inflamáveis neste Municipio; e

considerando a convehiencia e a necessidade de con

tinuar esse serviço a .ser executado com toda a eficiencia,

\
1

DECRETO N.o 44

O PREFEITO MtJNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO D.O PARANA, tendo em vista o decreto n.O
1. 260 de 6 de Junho do corrente do snr. Interventor Fe
deral,

DECRETA:

Art. 1.0 - Fica a cargo da Inspetoria de Veículos. di
�etam�nte s�bor�ihada á Diretoria de Viação, o serviço d�
mspeçao e fIscalIzação do transito público.

. Art. 2.° - O� funcionários titulados da extinta Inspe
tona Geral de VeIculos do Estado ficam adidos á Diretoria

de Viação. até a organização definitiva do quadro e perce
bendo os mesmos vencimentos.

Art. 3.° - Continua em vigor em todo o Municipio o

Regulamento Geral d"eTransito Público aprovado pelo de

creto Estadual 11.° 2.175 de 28 de dezembro de 1928, com
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exclusão dos artigos que contrariarelJl disposiçõ�s. expres
sas do Codigo de posturas e das demais leis mUnICIpaIS re-

ferentes ao transito.
Art. 4.0 _ As atribuições que pelo referido regula..;

mento são conferidas ao Chefe de Policia e ao Delegado de
Segurança Pública ficam a cargo respectivamente do Pre-
feito e do Diretor de Viação.

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

Palácio da Prefeitura Mu�icipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 15 de junho de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Mun�cipal

-

DECRETO N.o 45

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA" CAPITAL
DO ESTÂDO DÓ PARANA, atendendo ao requerido, por
Amhof & eia. Ltda., e em face do parecer n.o' 179 do Con-
selho Consultivo do Estado,

� I

DECRETA:

Art. único - Fica concedida á firma Amhof .& Ci!.
Ltda., prorrogação por mais dois anos do prazo .de Isençao
de impostos constante da lei n.o 633, de 2 de maIO de 1924,
já prorrogado pela lei fi.o 701, de 25 de outubro de 1927 � e
decreto n.° 10, de 9 de dezembro de 1930; revogadas as dIS-
posições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 16 de junho de 1932.

(à) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

-=- 39' -=
r .

DECRETO N.o 46

O PREFE�TO MUNICIPAL pE CURITIBA, CAPITAL
DO E�TADO DO ;pARANA, atendendo ao requerido e em

face do laudo de inspeção de saúde n.O 1. 251 da Diretoria

Geral de Saúde Pública do Estado, e calculo procedido pela

Diretoria de Contabilidade e Tesouro.

f

DECRETA:,

Art. 1.0 - E' aposentado a contar de 1.° do corrente,

e operário Temistoc1es Martins Ferreira, da Limpeza PÚ

blica e Particular, com os salários -anuais de 811$728 (oito

centos e onze mil, setecentos e yinte e oito réis) visto con

tar 18 anos e 9 mêses de serviço, e de acôrdo com o Art. 283

do Regulamento em vigÇ>r,

_ Art. 2.° - Fica aberto o crédito suplementar de .. ,

473$508 (quatrocentos e setenta � tres mil e quinhentos e

o�t� réi.s) á verba :t1.a - Aposentados - da lei orçamen

tarIa VIgente, para neste �xercicio atender ao pagamento

do referido operário.

Art. 3.° - Revogam-se as d�sposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 16 de junho de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

1?refeito Municipal

DECRETO N.o 47

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL
- - . . _. - '

DO- ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

snr. Jõão Fagundes Barbosa, Condutor da Secção de Obras,

da Diretoria de Obras, e tendo em vista as informações na

I

I
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petição n.o 2.260, de 1.° do corrente, resolve manda: in
corporar ao acêrvo de serviços prestados. a esta P�efeltura
pelo mesmo, para exclusivo efeito de aposen�adorla� Q pe
ríodo correspondente a 2 (dois) anos e 20 (vmte) dIas' em
que serviu çomo funcionário extranumerário na extinta
Comissão de Melhoramentos.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 16 de junho de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETA:

Art. único - Fica creado, na Consultoria Juridica e

Procuradoria Municipal, o cargo de Cobrador da Divida
Ativa, com os vencimentos mensais de tresentos e cincoen
ta mil réis; revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba Capital

do Estado do Paraná, em 17 de junho de 1932. '

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 49

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITffiA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, cons.íderando a necessid�de
de ser regularizado o serviço de co'brança da Divida Ativa�,

DECRETO N.o 50

O PREFEITO MVNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO PARANA, tendo em vista a solicitação do

snr. Coronel Chefe da 9.a Circunscrição de Recrutamento

em oficio n.o 459, de 2 de maio último, no sentido de conti

nuar a Prefeitura mantendo o snr. José Euripedes Gonçal

ves. ,q�e ha longo tempo vem prestando serviços como Se

cretarIO da Junta de Alistamento Militar da Capital me

diante gratificação que lhe era abonada por meio de' Por
taria até janeiro do ano corrente; e

tendo em vista, mais, que da substituição desse serven

tuário adviria nomeação de pessoa estranha para o desem

penho das referidas funções; o .que forçosamente traria au

me�to de despesa com a exigência de uma remuneração

maIOr, quando a preocupação atual é restringir os gastos,

DECRETA:

Art. único - )'fica aberto o credito especial de .....

2:200$000 (dois contos e duzentos mil réis) para, no fluen

te exercicio, a titulo de diárias, atender ao pagamento men

sal da importancia de duzentos mil réis ao snr. José Euri-

DECRETO N.o 48

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PAR�A, resolve abrir: o credito suple
mentar de 2:100$000 (dois contos e cem mil réis) á verba
9.à, sub-consignação n.o 1, do Art. 2.° da Lei orçamentária
vigente para atendeI: no exercicio fluente ao pagé;lmentp do
Guarda encarregado do Posto Fiscal do Atuba.

Paláció da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Est�do do Paraná, em 17 de junho de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

L
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DECRETO N.o 51

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

DECRETA:

.Art. único - Os contribu,intes que até 31 de jUlho pro
ximo efetuarem o pagamento dos. impostos e taxas atr�a
dos, relativos a exercicios anteriores ao atual, ficam dis
pensados de metade da multa em que i,ncorreram; revoga

das as dispqsições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitibq, Capital
do Est�do do Paraná, em 22 de junho de .1932.

, -

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

280 do Regulamento Geral, á gratificação adicional de mais

S� �obre os respectivos vencimentos, RESOLVE abrir um
credIto sllplementar de: 270$000 (duzentos e setenta mil

r�is) .á verba 8.a, sub-consignação n.oS, da lei orçamentá

rIa vIgente, para, no corrente exercicio, atender ao paga

mento da aludida gratificação.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba Capital

do Estado do Paraná, em 7 de julho de 1932. '

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Muni,cipal

>,

1

pedes Gonçalves, Secretário da Junta de Alistament6 Mi
litar de Curitiba, relativamente aos mêses de fevereiro a
dezembro; revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 18 de junho de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 5�

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Chefe de Secção da Diretoria de Contabilidade e Tesouro,
Silfredo de Moura Pedrosa, que a 1.0 de abril p. passado
completou 25 anos �feti�os de exercicio, tendo direito, por
conseguinte, daquela data em diante e de acôrdo cóm o art.

DECRETO N.o 53

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista o Decreto n.O
1891 de 1.0 do corrente da Interventoria Federal no Para

ná. que alterou o horário de serviço das repartições públi

cas estaduais; e

tendo em vista, mais, que estando a Prefeitura subor

dinada ao Estado deverá, por isso adotar o mesmo horá

rio fixado pelo referido Decreto n.b 1891,

DECRETA:

Art. 1.0 - O expediente da Prefeitura será nos dias

uteis, das 12 ás 18 horas, podendo ser prorrogad� de acôr
do com as necessidades do serviço.

� único - Aos sabados o expediente será das 830 ás

12 horas. '
Art. 2.° - O horário estabelecido pelo Art. 1.0 entrará

em vigor na- data da publicação deste Decreto.

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

L
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 2 de agôsto de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.O 54

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendend� ao .requeri�o pelo
Guardião do Cemitério .Municipal, JulIo RI��te: FI��, o
qual tendo mais de dez anos de serviço, faz JUS a gratifIca
ção �dicional ele 10% de que trata o art. 2�0 do Re�ula
mento em vigor, cuja gratificação recebeu so�ente ate fe
vereiro do corrente RESOLVE abrir um credito suplemen
tar de 250$000 (du'zentos e cincoepta mil réis) á ve:b� 9.�,
sub-consignação n.o 11, do art. 2.° da lei orçament��Ia �l
gente, para o fim de atender ao pagan;e.nto da �ratIflcaçao
a que tem direito o referido serventuano, relativamente a

dez mêses do atual exercicio.

Palácio da Prefeitura lVIunicipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 3'1 de agôsto de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Erefeito Municipal

pensados de metade da multa em que incorreram os contri

buintes de impostos e. taxas relativas a exercicios anteriores

ao atual, desde que efetuem o respectivo pagamento até ao

proximo dia 30.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba Capital

do Estado do Paraná, em 10 de setembro de 1932.'

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRE'l'O N;o 55

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

.. DECRETA:
. ��

Art. úniCo - Em prorrogação ao prazo ma�ca-'uo �o
Decreto n.o 51 de 22 de junho do corrente ano, fIcam dlS-

DECRETO N.o 56

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

Guarda Fiscal Godofredo R. Assunção que completou a 6

do corrente dez anos efetivos de exercicio, pelo que de
A d 'acor o com o art. 280 do Regulamento em vigor, tem di-

reito á gratificação adicional de 10% sobre os respectivos

vencimentos, RESOLVE abrir um crédito suplementar de

114$000 (cento e quatorze mil réis) á verba 9.a, sub-con

signaçãon.o 11, do art. 2.° da lei orçamentária vigente, afim

de, no corrente exercicio,. atender ao pagamento da aludi

da gratificação.

Palácio d.a Prefeit�ra Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do -Paraná, em- 19 de. setembro de 1932.

(a) Jorg'e L. Meissner

Prefeito Municipal

D�CRETO N.o 57

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, em face do requerido por Al

bina Moreira de Oliveira, viuva do ex-operário da Prefei-

l



-,47 -

-46-

DECRETA:

Art. único -'- E' aberto o credito suplementar de
720$000 (setecentos e Vinte ll.lil réis) á verba 12.a do art.
20 da lei orçamentária vigente, para, no fluente exercicio,
atender ao pagamento da subvenção que pelo Decreto n.o
37 de 31 de agôsto de f931 foi [concedida a snra. Albina Mo
reira de Oliveira;.revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
dQ Estado do J;>araná, em 29 de dezembro de 1932.

"Art. 259 -. O funcionário drequerer férias e naquele . dque,_ urante 4 anos, não
de 60 faltas pod�rá g PJrIo o, n�o houver dado mais
férias".' osar, e uma so vez, dois mêses de

tura Pedro Sutil de Oliveira, e tendo em vista o pàrécer n.o
242 do Conselho Con.,sultivo do Estado,

do E�:��i�od; P:re�eitura Municipal de Curitiba, Capital
arana, em 6 de outubro de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Pr�feito Municipal

(a) Jorge L. MeiSsner

Prefeito Municipal

DECRETO :N.o 59

O PREFEITO MUNICIPADO ESTADO DO PARANA L DECUR!TIBA, CAPITAL
1 260 de 6 â . h d ., tendo em VIsta o Decreto nO
., e Jun o o ano co t d .Federal, transferindo ar.. rren e� o snr. Interventor

inspeção e fiscalizaçãopdoat::��itref�It�ra os serviços de
que estavam confiados á f t 10 pubhc.o, encargos esses
Estado. ex In a nspetona de Veículos do

DECRETO N.o 58

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPlTAL
DO ESTADO DO PARANÁ, tendo em vista o despacho do
Exmo. Snr. Interventor Federal. exarado no oficio n.o 289
de 20 de agôsto do ano corrente, relativamente a convenien
cia de serem adotadas as disposições do art. 259 do Regula
mento Geral da Prefeitura ás do Decreto Estadual n.o 1968
de 9 de setembro de 1931;- e

considerando que o art. 257 do citado Regulamento
prescreve disposições identicas ás da lei em referencia,

DECRETA'

Art. 1.° - Fica reorganizâd I .'diretamente subordinada a' D' ta.a dnsPvetorIa d,e Veículosd Ire orla e ia - '
ro do pessoal e res ecti . çao, com o qua-

xo são 'discriminad�: .. .vos venCImentos anuais como abai-

DECRETA:

Art. único _ Fica revoga9.o o art. 259 do Regulamen
to Geral cujo. teôr é o seguinte:

Inspetoria

1 Inspetor de La classe

1 Inspetor de 4.a classe ....
1 Auxiliar.

1 Servente�m�ia��d��

6:000$000

3:600$000

2:400$000

1:800$000 13:800$000

I

l



< - ----- ----_._--���=�--

-48-
-49-

Fiscali�çãó do Transito

1 Fiscal de l.a classe ., .. .. ., 3:600$000
3 Fiscais de 2.a classe a 3:000$ .. 9:000$000

TOTAL ., ., .. ., ..

12:600$000

26:400$000

b� .7.\ sub-consignação n.05, do art. 2.° da Lei orçamen

tárIa vIgente, para, no atual exercicio. atender despesas de

c�rr�ntes dos serviços de inspeção e fiscalização do transito

pubhco,ode conformidade com o quadro baixado com o De

creto n. 59 de 20 do corrente mês.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba Capital
do Estado Ido Paraná, em 27 de outubro de 1932. '

�
I

I

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 20 de outubro de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

(a) Jorge 1... Méissner

Prefeito M:unicipál

IJECRETO N.o 60

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPlTAL
DO ESTADO DOPARANA, atendend() ao requerido pelo
Chefe de Secção da Sub-Diretoria de Tombamento, .da Di
retoria de Viação, ArtUl: Marques da Silva,..e em face das
respectivas informações e dos arts. 277 e 279- do Regula
mento Geral, resolve mandar incorporar áo tempo de ser
viços prestados pelo aludido funcionário, para efeito exclu
sivo de aposentadoria, o periodo correspondente a um ano.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 27 de outubro de 1932.

(a) Jorge L. Meissn�r

Prefeito Municipàl

-

DECRETO N.o 62

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, considerando que a reabertu

ra da estrada que liga Santa Felicidade a esta Capital pas

sando por uma faixa de terreno pertencente a Antoni� Do
rig�n, é de gr��de utilidade para os municipes daquela co

loma, pela faCIlIdade de comunicação daí de£luente e pelo

encurtamento notorio da distancia',

considerando, porisso, que é necessário seja incorpo

rado ao dominio público, para uso comum do povo o refe-

rido trecho de terreno, ,
DECRETA:

Art. 1.0 - Fica declarada d.e utilidade pública, para a

consequente desapropriação. a faixa de terreno pertencente

a Antonio Dorigan, e necessária á reabertura da estrada

que comunica Santa Felicidade com Curitiba, de acôrdo

com. o .respectivo projéto que óra é aprovado.

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

DECRETO N.o 61

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO pARANA, resolve abrir um credito su:
plementar de 9:100$000 (nove contos e cem mil réis) á ver-

'I
I

-'
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DECRETO N'.o 63

O PREFEITO MUNICIP.f\L DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO P'ARANA, considerando que o Guarda
Fiscal Alvaro Costa completou precisamente a 14 de outu
bro pretérito, dez anos efetivos de exercicio, tendo, as�im,
direito,á gratificação adicional de 10% sobre os respectivos
vencimentos de que trata o Art. 280 do Regulamento Ge
ral RESOLVE -abrir um credito suplementar de 76$000
(s�tenta � seis mil réis) á'verba 9.a, sub-consignação n.o 11,
do art. 2.° da Lei orçamentária vigente, para o fim de ateu.
der �o pagamento daquela gratificação, no corrente exer-

cicio.

Palacio da Prefeitura Municipé:\l de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná. em 3 de novembro de 1932 .

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

do Regl\lamento Geral, lhe dá direito á pércepção de uma

gratificação adicional de 10% sobre os respectivos venci

mentos, RESOLVE abrir o credito suplementar de 97$330

(noventa e sete mil, tresentos e trinta réis) á verba 9.a, sub

consignação n.o 11, do Çlrt. 2.° da lei orçamentária vigente,

para, no corrente exercicio, atender ao pagamento daquela

gratificação ao referido serventuário;

� Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 3 de novembro de 1932.

(a) Jorge L. Meissne(

Prefeito Municipal

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba. C!lpitãl
do Estado do Paraná, em 28 de outubro de 1932.

(a) JOl'ge L. Meissn�r

Prefeito Municipal

--

DECRETO N.o 65

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADQ DO PARANA. considerando que a planta ca

dastral constitue um elemento indispensavel sem o qual fi

ca o governo municipal privado de organizar um' plano que

. coordene as modificações e acrescimos da cidade;

considera�do que só�e'nte após a elaboração do le
vantamento aero-fotogrametrico que atualmente se proces

sa ficará a administra.ção municipal ãpta a dar solução acer

tada e conveniente aos problemas da estrutura presente e

-futura da cidade;

considerando -que o loteamento de terrenos, sem pre

vio estudo de conjunto para o aumento e prolongamento

das diversas rêdes de viação bem como para distribuição

equitativa de superfícies livres de uso público só contribui

rá para dificultar a solução dos problemas fundamentais da

cidade;

DE,CRETO N.o 64

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista que o snr. Fio
ravante Garcez 'M�rques, 2.° oficial da Inspetoria de Ren
das e Fiscalização, completou a 17 de outubro p. passado
dez anos efetivos de exercicio, o que, em face do art. 280



iJl!i" ' • •

"
'.

, ---.__&._'Ji�_ �� _ .... �������I _._"",., _ _ ......... __ "� _

--- - �--- ------

-52-

considerando qUe em todas as divisões de lotes até
aqui submetidas á aprovação não têm sido levados em c�n
sideração elementos essenciais á vida nasaglomeraçoes

urbanas; - d'£' d
considerando qUe o numero de lotes nao e � ICa;. os e

pôr vender atualmehte existentes', excede de mUlto as ne

cessidades da população;

considerando que as divisões de lo�es .d�vem consultar
ántes ao injeresse coletivo do que ao l�d1Vlduat, _devend�
para isso ser mais rigorosa. e �ficiente a mtervençao mum

cipal no parcelamento terrlto:nal;

considerando, porém, que para isso se torna necessa

rio reformar a legislação em vigor concernent; a� assunto,
adotando-se medidas adequadas para a urbamzaçao de no

vas areas;

considerando, entretanto, que tais medidás só devem
prevalec�r depois de possuir a Cidade o plano regulador de
sua expansão é desenvolvimento,

DECRET A:

Art. 1.° -" Não serão aceitos, a partir da data do pre

sente decreto, novos requerimentos para divisões de ter�e
nos em lotes e aberturas de ruas e prolongamento das e�l�
tentes em qualquer das zonas em que se divide <: MumcI:
pio, ficando eIl! consequencia suspensa a execuçao da leI
D..o 717 de 4 de novembro de 1927.

� único -' As disposições do presente ar�igo são apti
caveis aos terrenos de grandes areas que em VIrtude de su
cessão devam ser partilhadas entre herdeiros.

Art. 2.0 - Não $erá permitida a edificação em terre

nos dotados de arruamentos aprovados.

Art. 3.0 - Serão aceitas' as ruas e praças, cuja aprova

ção já tenha sido �equerida até a data do presente decreto

desde que, satisfazendo á legislação vigente, sejàm entre
gues .ao transito público d,entro do prazo de noventa dias.

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

Palácio da 'Prefeitura Municipal de Curitiba. Capital
do Estado do Paranâ, em 16 de novembro de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 66

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Guarda Fiscal Davi José da Rosa, e em face' das informa
ções lançadas ná petição n.o 3.483 de 8 do corrente, resolve
mandar incorporar ao tempo de serviços prestados á Pre

feitura pelo mesmo, para exclusivo efeito de aposentadoria,
o periodo correspondente a 1 (um) ano e 5 (cinco) mêses,

em que serviu' como funciôhário extranumerário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 16 de novembro de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 67

O PREFEITO MüNICIPAL DE CUJ:UTIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

snr. Clodoaldo Portugal, Fiscal Geral do Rocio, e tendo em

vista as informações constantes da petição n.o 3.513, de 10

do fluente mês, RESOLVE mandar incorporar ao tempo de

serviços prestados pelo mesmo funcionário, p<;l,ra exclusivo
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efeito de aposentadoria, o periodo decorrido de 13 de de.:.
zembro de 1912 a :W de junho de 1913, em que serviu, in

terinamente, como Fiscal de Bonde�.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 18 de novembro de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

...

-

DECRETO N.o 68

O.PREFEITO MUNICIPAL DE CúRITmA, CAPITAL
DO ESTADO DOPARANA, decreta:

CAPITULO I

RECEITA

Art. 1.°> - A receita do M:1Jnicipio de Curitipa, para o
exercicio de 1933, é orçada em Rs. 3.252:050$000 e será
fonnáda com o produto de arrecadação da Renda Ordina
ria, da Renda Extraordinaria e da Renda com Aplicação Es
pecial, sob as seguintes .rubricas:

RENDA ORDINARIA

1 - RENDA DOS TRIBUTOS

A - Impostos

1 - Impostos de licença. .• .. ..

2 - Imposto de publicidade .. ..

3 - Gado abatido fóra do Mata-
douro o. ., o., • • • o • o •• ••

4 - Guias sem passeio, etc. ., ..

5 - Imposto suburbano . o • o

6 - Matricula de veiculas •. o. •.

7 - Matricula de animais .. o. ..

8 - Imposto sobre combuStivel .,

800:000$000
45:0oo$OOQ

140:000$000
40:000$000

100:000$00O
150:000$000

8:000$00O
200:000$000

lO'

B - Taxas e Emolumentos

9 - Taxa sobre calçamento o. ..

10 -' Taxa de limpeza particular

11 -' Afe.r;ção de pe�s e medidas
12 - Marcação de veiculos, esta-

cionamento, exames e carteiras

de condutores .. .. .. .. ..

13 - Emolumentos em geral .. ..

150:000$000

160:000$000
30:000$000

50:000$000

120:000$000 1.993:000$000

2 - RENDAS INDUSTRIAIS

14 - Quota telefonica .. .. .. .. 50:000$000

15 - Renda do Matadouro .• .. .. 360:000$000
16 - Renda da Usina Normal de

Leite .. ., " .. ,. .. .. .. 50$000 410:050$000

3 - RENDAS PATRIMONIAIS

17 - Alugueres diversos o. .. ..

18 - Renda dos cemiterios .. .,

19 - Renda do deposito de infla-

maveis .. .. .. .. .. .. o o 0"0

20 - Laudemios .. .. .. . o • o

21 - Fóros .. .. .. .. .• o. .. ..

22 - Venda de Terrenos ..

4 - RENDAS DIVERSAS

23 - Quóta de fiscalização

24 - Bombas de gazolina .. .. ..

25 - Venda de placas o.

26 - Venda de objétos inserviveis

RENDA EXTRAORDINARIA

27 - Cobrança da Divida AtIva ..

28 - Multas sobre impostos ..

29 - Multas por infrações .. o.

30 - Taxa de Expediente o. .. ..

31 - Rendas eventuais .. . •

6:000$000
40:000$000

100:000$000
60:000$000
20:000$000

10:000$000 236:000$000

223:000$000 2.862:050$000

200:000$000

20:000$000

20:000$000

8:000$000
2:000$000 250:000$00O

RENDA COM APLICAÇÃO ESPECIAL'

32 - Imposto de beneficencia .. 40:000$000
33 - Contribuição 2/3 por conta

proprietarios .. .. .. .. .. .. 100:000$000 140:000$00O

TOTAL DA RECEITA .. .. .,

390:000$00O

3.252:050$000



DESPESA

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

exercicio de 1933, é fixada em Rs. 3.252:050$000, de acôr

do com o orçamento seguinte:
l!'f:;;-:-.

� .. "[:, "
. •....VERBA 1 - PREFEITO

Pessoal

Sub-consignação n.0 1

Subsidio ao Prefeito .. .. 24:000$000

Sub-consignação n.o 2

Representação do' Prefeito ..

VERBA 2 - GABINETE DO

PREFEITO

Pessoal

Sub-consignação n.o 1

1 - Secretario .. ... .

1 - 3.0 Oficial .. .. .. ..

1 - Praticante "c •• •• ••

1 - Continuo .. .. .; ,.

1 - Servente .

-Material

Sub-consignação n.o 1,

Verba para atender pequenas des-

_�sll.S ., .. .. .. .. .. .. ... ..

Verba para atendet:publicação de

átos oficiais .. .. .. .. •• ..

VERBA 3 - PROTOCOLO E

ARQUIVO

Pessoal

Sub-consignação n.o 1

1 - Chefe de Secção

1 - 1.0 Oficial .. .. .. ..

1 - Porteiro .. .. .. .. ..

1 - Arquivista .. .. .. ". .. ..

VERBA 4 - CONSULTORIA
TECNICA

;Pessoal

Sub-consignação n.° 1

1 - Consultor Técnico ..

l
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12:000$00O

8:400$000
3:600$000
2:400$000 •

3:000$000

,2:160$000 19:560$000

3:000$00O

10:000$00O 13:000$000

7:200$000
6:000$000

3:600$000

3:600$000

VERBA 5 � CONSULTORIA
JURIDICA

Pessoal

Sub-consignação n.o 1

1 - Consultor Juridico ., " ..
1 - Continuo " .. .. .. .. .. ..

36:000$000

VERBA 6 - DIRETORIA DE
OBRAS

Pessoal

Sub-consignação n.o 1

GABINETE

1 - Engenheiro Diretor ..
1 - Datilógrafo .. .. .. "
1 - Continuo .. .. .. .. ..

Sub-consignação n.o 2

SECÇÃO DE OBRAS

1 - Engenheiro Chefe de Secção
1 - Engenheiro AuXiliar .. .. .,
1 - Condutor Técnico " .. •. .,
1 - Auxiliar Técnico de 1.a. classe
1 - 2.0 Oficial .. .. .. .. .. ..
1 - Desenhista de 1.a. classe ....
1 - Feitor Geral .. .. .. .. .. .'.
3 - Feitores a 4:800$000 cada um

Sub-consignação n.o 3

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

1 - Fiscal .. .. .. .. •• �.

Sub-consignação n.o 4

OFICINAS

1 - Mecanico Chefe •.. , ... ,
1 - Ajudante .. .. .. .. .. .

Sub-consignação n.o 5

Pessoal jornaleiro da Secção de
Obras .. .. " " .. ., ••

Sub-consignação n.o 6

Pessoal jornaleiro das oficinas e
maquinas .. .. .. .. .. .. ..

Sub-consignação n.O 7

Pessoal jornaleiro da conservação
do calçamento .. .. .. .. ..

32:560$000

20:400$000

21:600$000

-57-

14:400$000

3:600$000
3:000$000

12:000$000

10:800$000 •

7:200$000

6:000$000
4:800$000

4:800$000
6:000$000

14:400$000

5:400$000

4:200$000

3:000$000

12:000$000

15:000$00O

12:000$000

3:000$000 15:000$000

15:000$000 141:600$000
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Material

Sub-co�ignação D.o 8

Conservação dos Proprios Muni-
cipais ... o. .. ., .• •. .• ..

VERBA 7 - DIRETORIA DE
VIAÇAO

Sub-consignação D.o 1

GABINETE

1 - Engenheiro Diretor .,

1 - Datilógrafa •. .. •.

1 - Continuo .. .. ..

Sub-consignação n.o 2

SECÇÃO DE VIAÇÃO.

1 - Assistente Chefe .. .,

1 - Condutor Técnico .. ..

1 - 2.° Oficial .. .. .. ..

1 - Praticante .. .. .. ..

1 - Desenhista de La classe
1 - Auxiliar de 2.0. classe .,
1 ,- Telefonista ., o. ., o.

2 - Motoristas .. .. ., ..

Sub-consignação Íl.o 3

SECÇÃO DE TOMBAMENTO
E PATRIMONIO

1 - Engenheiro Chefe de Secção
1 - Chefe de Secção .. . .• :. ..

2 - LOs Oficiais .. .,

1 - 2.° Oficial .. o' .,

1 - Auxiliar Técnico ..

Sub-consignação n.o 4

INSPETORIA DE LIMPEZA P.
E PARTICULAR

1 - Inspetor de 2.0. classe ..

Sub-consignação n.°S

INSPETORIA DE ESTRADAS
E CAMINHOS

1 - Inspetor de 2.a. classe .. '. ..

20:000$000

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

10:800$000
7:200$000
4:800$000
2:400$000
4:800$000
4:800��.
3:000$000
7:200�

12:ooo$óOO .

7:200$000 
12:000$000
4:800$OOC
6:000$000

4:800$000

4:800$000'

161:600$000

Sub-consignação n.o 6

INSPETORIA DE VEICULOS

1 - Inspetor Geral .. .. o.

1 - Inspetor de 3.0. classe ..

1 - Praticante .. .. .. ..

1 - Servente emplacador

4 - Fiscais á 3:600$000 .. ..

Material

Sub-consignação n.0 1

Pesso?l Jornaleiro da Secção .de

Vlaçao ....•....... o •••

Sub-consignação n.O 8

Pessoal jornaleiro e material para

Limpeza Publica .. ., . . . .

Sub-consignação D.o 9

Pessoal jornaleiro e material para
estradas e caminhos .. .. o. ••

Sub-consignação n.o 10

Material para reparo de automo

veis, elevador, etc. o •••••

Sub-consignação D.o 11

Combustivel, lubrificantes, etc.

Sub-consignação n.o 12

Material para cadastro .. .. .,

Sub-consignação n.0 13

Placas de numeração e discrUnina

ção de veiculos e vias publicas

VERBA 8 - DIRETORIA DE

CONTABILIDADE E TESOURO

Pessoal

Sub-consignação n.0 1

GABINETE

1 - Diretor .. ., .. .. .. •.

1 - Datilógrafa .. .. .. ..

1 - Servente .. " .

Sub-consignação n.o 2

CONTABILIDADE

1 - Guarda-Livros Chefe ..

1 - Guarda-Livros Ajudante ..

1 - Auxiliar de Escrita ., .•

1 - Cobrador .. .. .. .. ..' ..
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7:200$000
3:600$000

2:400$000

1:800$000

14:400$000 147:000$000

5():ooo$OOO

250:000$000

100:000$000

20:000$000

80:000$000

60:000$000

20:000$000 580:000$000 727:000$000

12:000$000
3:600$000 •

3:000$000 18:600SOOO

7:200$000

6:000$000

4:200$000

4:200$000 21:600$000



Sub-consignação n.o 3

SECÇÃO DE RECEITA

1 - Chefe de Receita .. .,

1 - Chefe de Secção .. ..

3 - Praticantes á 2:400$000

1 - Servente .

Sub-consignação n.o 4

TESOURARIA

1 - Tesoureiro ., .. .. ..

1 "- Fiél .. .. .. ..

Sub-consignação n.0 5

PAGADORIA

1 - Ajudante de Guarda-Livros

Pagador .. .. .. .. .. •. ..

1 - Auxiliar de Escrita .. .. •. ..

VERBA 9 - INSPETORlADE

RENDAS E FISCALIZAÇÃO

Pessoal

Sub-consignação n.o 1

GABINETE

1 - Inspetor Geral .

1 - 2.0 Oficial .. .. .. ..

1 - Continuo .. .. .. .. ..

Sub-consignação n.o 2

FISCALIZAÇÃO

1 - Inspetor de Matadouros ..

4 - Fiscais Gerais á 9:600$000

2 - Ajudantes de Fiscais .. �.'...

26 - Guardas Fiscais á 3:600$000

1 - Continuo .. .. .. .. ..

Sub-consignação n.o 3

,Locomoção para 10, guardas mon-.

tados a 600$000 .. .. ..

Sub-consignação n.o 4

AFERIÇÃO D;E PESOS E
MEDIDAS

1 - 2.0 Oficial .. .. .. .. .. ..

Sub-consignação n.o 5

DEPOSITO DE ,INFLAMAVEIS

1 - Encarregado

1 - Guardião .... , .......•.
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9:600$000

7:200$000

7:200$000

2:160$000

10:800$000

6:000$000

5:400$000 -

4:200$000

12:000$000

4:800$000

3:000$000

12:000$000

38:400$000

12:000$OOC
93:600$000

3:000$000

6:000$000

4:800$000 •

6:000$00O- 

3:600$000

26:160$000

16:800$000

9:600$000

....

Sub-consignação n.0 G

CEMITERIOS

1 - Administrador do Cemiterio
Municipal .. .. .. .. .. .. ..

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

2 - Guardiães .. .. .. .. ..

Sub-consignação n.o 7

MATADOUROS

1 - Administrador .. .. ..
1 - Ajudante .. .. .. .. ..

Sub-consignação n.o 8

MATRICULA .DE' VACAS

1 - Fiscal .. .. .. .. .. .. ..

Sub-consignação n.0 9

PESSOAL JORNALEIRO

Dos cemiterios .. .. .. " ..
Dos matadouros .. ..

Da pega de animais .. .. ..

Material

Sub-consignação n.o 10

Placas para matricula de cães e
para numeração .. .. .. .. ..

92:760$000

VERBA 10 - ALMOXARIF�O

Pessoal

Sub-consignação n.o 1

1 - Almoxarife .. ..
1 - Auxiliar .. .. ..

1 - Continuo .. " .. .. .

Material

Sub-consignação n.O 2

Material para expediente ..

VERBA 11 - APOSENTADOS

Sub-consignação n.o 1

1 Secretario - Claro Cordeiro
1 Secretario - João O. Pichet
1 Arquivista - José E. Gonçalves
1 Chefe Secção Antonio H. da

Costa " .. .. " .. .. .. ..
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4:800$000

3:000$000
6:000$00O

7:200$000
3:'600$000

6:000$000

25:000$OOÕ
50:000$000

7:200$000

7:200$000

3:000$000

3:000$000

312:000$00O

5:000$000 317:000$000

13:200$000

24:000$000 37:200$000

6:240$000
5:520$000

6:639$600

8:280$000
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1 1.0 Oficial - Antonio A. SchIeder
1 Insp. - Feliciano C. de Freitas
1 2.0 Oficial - Luiz R. de Andrade
1 Administrador -'" Antonio M. da

Silva .. .. .. .. .. .. .. ., ..

1 Porteiro - Joaquim G. Ferreira
1 Servente - Antonio J. Nunes ..

1 Operario - Manoel V. da Silva
1 Operario - Vicente Esperança
1 Operario - Brasílio Tisca ., ..

1 Operario - Temistocles M. Fer-
reira ..

1 Operario � José J. de Freitas .

Previsão para atender ás aposen

tadorias do anO de 1933 ..

VERBA 12 - ADICIONAIS

Sub-consignação D.o 1

Por esta verba para atender ao pa
gamento das porcentagens adi

cionais a que fazem jús os fun
cionários que já completaram

dez e vinte cinco anos de ser-
viço.... , ... , ., ... , ., ..

Por esta verba para atender ao pa
gamento das percentagens adi

cionais a que. farão jús os fun
cionarios que completarão dez

e vinte cinco anos de serviço,

no exercicio de 1933 .. .. .. .,

VERBA 13 - EXERCICIOS FINDOS

Sub-consigna!;ão D.o 1 �.

Por esta verba para atender ao pa

gamento de compromissos vin
dos de exercicios anteriores ao

de 1933 .. .. .. .. .. ..

VERBA 14 - SERVIÇO DE

BENEFlCENCíA

Sub-consignação D.o 1

AUXILIOS E SUBVENÇÕES

A' Santa Casa de Misericordia ..
A' Maternidade do Paraná .. ..
As Faculdades de Direito, Enge-

nharia e Medicina .. .. .; .,

6:900$000
4:822$800

3:393$600

2:900$800

1:159$200

1:778$400

2:448$000

2:070$000
834$000

811$200

696$000

15:506$400

27:668$400

...

A' Caixa Beneficente "Dr. Morei-

ra Garcez" .. .. .. .. .. .. ..

A' Sociedade de Socorros aos Ne-

cessitados .. .. .. ..

Ao Asilo São Luiz .. ..

Ao Hospital de Creanças

Ao Albergue Noturno ..

A' Escola Noturna da Federação

Espirita .. .. .. .. .. .. .. ..

Ao Instituto de Assisten�ia e Pro
teção á Infancia do Paraná

A' D.a Maria Augusta de Souza

A' D.a Francisca Viana .. .. ..
70:000$00O

350:000$00O

VERBA 15 - JUROS E AMORTI

ZAÇAO DA DIVIDA

Sub-consignação n.o 1

EMISSÃO "UNIFICAÇãO DA
DIVIDA"

Amortisação de 1%%, correspon

dente ao 46 sorteio a efetuar-

se em 31 de março .

Amortização de l1h%, correspon

dente ao 47 sorteio a efetuar

se em 30 de setembro .. .. ..

Juros de 3% a vencerem-se em 31

de dezembro de 1932 .. ., ..

Idem, idem em 30 de junho de 1933

Idem, de 1112% a vencerem-se em

31 de março e 30 de setembro

Sub-consignação n.o 2

EMISSãO "CALÇAMENTO"

Amortização de l1h%, correspon

dente ao 33 sorteio a efetuar-

se em 31 de março .

Idem, idem, idem ao 34 sorteio ã

efetuar-se em 30 de setembro

Juros de 3% a vencerem-se em 31

de dezembro de 1932 .. .. ..

Idem, idem, em 30 de junho de 1933

Idem, de l1h% a vencerem-se em

31 de março e 30 de setembro

3:331$600 31:000$000

30:000$000

6:000$000

7:500$000
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21:700$000

21:700$000

15:477$000

14:826$000

651$000

1:500$000

1:500$000

2:055$000

2:010$000

45$000

7:400$000

5:000$000

4:800$000

4:000$000

1:500$000

1:500$000

1:200$000

600$000

600$000 70:100$000

74:354$000

7:110$000



Sub-consignação n.o 3

EMISSÃO "MELHORAMENTO"

Amortização de 11,2%, correspon

dente ao 30 sorteio a efetuar

se em 31 de março .. .. .. ..

Idem, idem 31 sorteio a efetuar-se

em 30 de setembro .. .. .. ..

Juros de 3% a vencerem-se em 31
de dezembro de 1932 .. ..

Idem, idem, a vencerem-se em 30
de junho de 1933 .. ., .. .. •.

Idem, idem 11,2% a vencerem-se em

31 de- março e 30 de setembro

Sub-consignação n.O 4

EMISSÃO "TELEFONES"

Amortização de 5% correspondente

ao 14 sorteio a efetuar-se em

31 de março , .

Idem, idem, idem ao 15 sorteio a

efetuar-se em 30 de setembro

Juros de 31,2%, a vencerem-se em

31 de dezembro de 1932 ..

Idem, idem a vencerem-se em 30
de junho de 1933 .. .. .. ..

Idem, de 1 3/4%, a vencerem-se em

31 de março e 30 de setembro

Sub-consignação n.o 5

EMISSÃO "ASFALTAMENTO"

Amortização correspondente ao 1:1

e ultimo sorteio a efetuar-se

em 30 de junho de 1933 .. ..

Juros de 4% a .vencerem-se em 31

de dezembro de 1932 .. ..

Idem, idem a vencerem-se em 30
de junho de 1933 ., •.

Sub-consignação n.0 6

EMISSÃO "RESIDUOS PAS
SIVOS" 1.& SERIE

Amortização de 15%, correspon

dente ao 1.0 sorteio a efetuar

se em 31 de março de 1933 ','
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3:650$000

3:650$000

4:647$000

4:537$500

109$500 16:594$000

Idem, idem ao segundo sorteio a

efetuar-se em 30 de setembro

Juros de 31,2%, a vencerem-se em

31 de dezembro de 1932 ., ..

Idem, idem em 30 de junho de 1933

Idem, idem 1 3/4% a vencerem-se

em 31 -de março e 30 de Se-

tembro .

Sub-consignação D.o 7

EMISSÃO "RESIDUOS PAS
SIVOS" 2.& SERIE

Idem, idem !ID.l0.t:tização de 15%
correspondente ao 1.0 sorteio a'
efetuar-se em 31 de março de,

1933 .. .. .. .. .• .. .'- .'. ..

Idem, idem ao 2.0 �rteio a �fe
tuar.,.se em 30 de setembro ..

Juros de 31,2% a vencerem-se em

31 de dezembro de 1932 .. ..

Idem, idêin em: 30 de junho de 1933

Idem, idem de 1 3/4'% a vencerem'"
se em 31 de marçq e 30 de se-
tembro .. .. , ..... "0 00 ., ..

20:000$000

20 :()()()$OOO

7:420$000

6:720$000

700$000 54:840$000

VERBA 16 - DIPONIBILIDADE,

SUBSTITUIÇõE�, LICENÇAS E1C

Sub-consignação n.o 1

Por esta verba para atender subs...

tituições, licenças e disponibi

lidades 00 .. .. .... 00'00 ..

72:000$000 

2:880$000

2:880$000 77:760$000

VERBA 17 ....,.. DESPESAS

EVENTUAIS

Sub-consignação n:.0 1

Por esta verba ., ..

.90:700$000

VERBA 18 .....PERCENTAGENS
AS �OMlSSõF,:S DE LANÇA
MENTO

Sub-consignação D.O 1

Por esta verba:

Para o exercicio de 1932

Para o eJ:ercicio de 1003
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90:700$000

21:175$000

18:000$500

3:174$500 223:750$000

9:800$000

9:800$000

4:917$500

4:574$500

343$000 29:435$000 483:843$000

5:000$000

24:987$000

18:000$000
18:000$000 36:000$000
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VERBA 19 - OBRAS PUBLICAS

Sub,.consignação n.o 1

Para pavimentação .. .. .. ..

Sub-consignação n.o 2

Para praças e jardins .. .. .. ..

Total da despesa .,

6{)O:OOO$OOO.

DECRETO' N.o 69

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, usando das atribuições de seu
cargo,

DECRETA:

Art. 1.° - Os lançamentos para o exercicio de 1933

serão feitos pelas comissões .nomeadas por áto n.O 105, desta

data, as quais observarão em seu trabalho as prescrições

legais em vigor,

Art. 2;° -'- A cobrança dos impóstos e taxas consigna

das nos paragrafos 1.0, 2.°, 4.°, 5.°, 7.°, 9.°,10.° e 11.° do art.

1.0 do orçamento para 1933, que baixou com o Decreto n.o

68, de hoje, será feita em quatro prestações, nos mêses de

janeiro, abril, julho e outubro.

� 1.0 -.. A primeira pr�stação do Imposto Suburbano

será cobrada em janeiro e fevereiro.

� 2.° - O contribuinte que pagar antecipadamente as

quatro prestações, terá direito ao abatimento de 5% sôbre"

o total.

� 3.° -' Os tributos de.importancia inferior a 40$000,

deverão ser pagos' em duas prel)tações; nos mêses de janei

ro e julho; gozando das vantagens do � anterior quando

pagas de uma só vez.

Art. 3.° - A cobrança das taxas e impostos relativos

á renovação de licença -de veículos far"se-á de um só 'vez.

�. ún.ico - Para os veículos de tração automática e. ti

rados pelo homem; a cobrança será efetuada no mês .de ja

neiro; para" os"de.ti-ação animal"no mês de fevereiro.

Art. 4.° - As, comissões' de lançamento trabalharão

diáriamente com 'prejuizo do expediente da Prefeitura, per

cebendo em conjunto, a quantia fixada no orçamento para

1933, proporcionalmente aos vencimentos dos respectivos

funcionários.

_' 120:()()()� .' 720:000$000

.. .," .... 3.252:050$000

CAPITULOU

Disposições Permanentes

Art. 1.0 - O imposto de licença. éoiltifttia a recair Só

bre todo negocio de qualquer natureza, por.atacado ou a
varejo, fabricas ou oficinas, derositos, escrit6riôg..tendas,
barracas, exibições, diversões e espetaculos' públicos, os
quais não poderão funcionar ou ter gozo sem licença mu
nicipal, pagós os impostos devidos de acôrdo com a�:respe

ctiva tabela e observadas as demais disposições legélis.
Art. 2.° - .As arrecadações dos impostos, taxáS -e emo

lumentos serão 'feitas, noexercicio de 1933', de acôrdo com
a tabela que com este orçamento baixa. -' .

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

CAPITULO m

Disposições transitorias

Art. 1.0 - O exercicio financeiro de 1933 começará em.

1.0 de janeiro e terminará em 31 de dezembro -do mesmo
ano, com um mês adicional para a sua liquidação e encer-

ramento. .

Art. 2.° - ReVogam-se as dispos,\ções em con�rarjo.

Palácio da Prefeitura Municipaf de Curítiba, Capital
do Estado do Paraná, em 3 de Dezem�ro de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Munic,ipal
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Art. 5.0 - Dos lançamentos das comissões caberá aos
interessados o direito dereclarn,ar verbalmente á Inspetoria
de Rend�s e Fiscalização- dentro de,8 dias da data do �rece
bimento do aviso, e o de recorrer por escrito ao Prefeito
dentro de 10 dias, contados da solução dada pela Inspetoria.

Ârt. 6,0 -O presente decreto entrará em vigor na da-

ta de S!1a :publicação . , .
Art. 7.0 - Revogarn.,se as disposições em contrarIO.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba. Capital
do Estado do Paraná, em 3 de dezembro de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 71

O PREFEITO MUNICIPAL DECURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Fiscal Geral do Rocio, Clodoaldo Portugal, e tendo em vis

ta as informações lançadas em sua petição n.o3. 587 de 17

de novembro último. RESOLVE mandar contar, para ex

clusivo efeito de aposentadoria, o periodo correspondente

aos mêses de fevereiro a maio de 1923, em que o referido

servelltuário prestou serviços á Prefeitura' como funcioná

rio extranumerário.

Palác�o da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 17 de dezembro de 1932 .

(a) JorgeL. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.O 70

oPREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA,-CAPITAL
DO ESTADO DOPARANA, considerando que na lei orça
mentária para o exercicio de 1933 foram extintas diversas
percentagens, concedidas a funcionários municipais; .

considerando porém, qu:e tais percentagens foram
creadas por leis du.ja revogação não consta das disposições
daquele Orçamento,

DECRETA:

Art. 1.0 - Ficam revogadas, a partir de 1.0 de -janeiro
de 1933". as leis relativas á concessão de percentagens que,
no referido Orçamento, não tenham sido consignadas.

Art. 2.0 - Revoga�..se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeiturà Municipal de Curitiba, Capit�l
do Estado do Paraná, em' 7 de dezembro de 1932 .

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 72

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL
. . ,

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista que o Guarda

Fiscal Gumercindo Godoi completou, precisamente em 31

de maio do ano fluente; dez anos efetivos de exercicio, pelo

que, nos têrmos do art. 280 do Regulamento Geral, faz jús

á gratificação adicional de 10% sobre os respectivos ven

cimentos, RESOLVE ábrir um credito suplementar de ..

210$000 (duzentos e dez mil réis), á verba 9.a, sub-consig

nação n.o �1, do art. 2.° da lei orçamentária vigente, para.

no corrente exercicio, atender ao pagamento da aludida

gratificação.

Palácio da Prefeitura MunicipaJ de Curitiba, Capital

do Estado d.o Paraná, em 17 de dezeIllbro de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
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DECRETO N.o 73

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CâPITAL

DO ESTADO DO PARANA,

DECRETA:

Art. 1,° - Da taxa de inscrição para exame de habili
tação de condutor.es de veículos caberá a cada examinador:

por exame de condutor de automovel .. ., .. .. l?$OOO

por exame de motociclista ou motorneiro ., .. .. 4$000

Arfo 2�0 - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da PrefeHura.Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 17 de -dezembro de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETA:

Art. 1.0 - Fica revogado o Decreto n.° 51 de 7 de no
vembro de 1931.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 26 de dezembro de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

-

DECRETO N.O 74

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO "PARANA, considerando que pel� lei 749

de 6 de novembro de 1928, foi autorizada a concessão do

edificio "Belvedere", sito no Largo Emílio de Menezes, á

Faculdade de Engenharia do Paraná,

considerando que, posteriormente, pelo decreto n.° 51

de 7 de novembro de 1931, foi prorrog�do, por mais treis

anos, Q prazo a q'lle se refere o art. 2.° daquela lei;

constderapdo, ainda, que, pela petição n:o 62 de 5 de

janeiro do ano corrente, do Diretor daquela Faculdade, foi

impetrada a concessãó definitiva do referido imovel sob a

alegação das consideravels despesas a serem. feitas pa.ra a

instalação do Observatório Astronomico e Meterologlco;

considerando, entretanto, que o snr. Interventor Fe

deral solicitou a concessão ao Estado, do mencionado edi

ficio;

.-

DECRETO N.o 75

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, considerando que na cobrança
do imposto de placas de experiencia para automoveis deve
preval�cer o mesmo critério adotado para os impostos de
veículos de auto-propulsão,

DECRETA:

Art. único - Fica reduzido de 600$000 para 300$000
o imposto de placas de experiencia que só serão concedidas
ás casas licenciadas para importar, vender ou concertar au
tomoveis; revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná. em 26 de dezembro de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
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Atos de 1932

ATO N.O 1

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
-no ESTADO DO PARANA, concede ao Guarda Municipal

Abilio Rodrigues dos Santos, de acôrdo com o Art. 257 do

Regulamento em vigor, trinta dias de férias, conforme" re
quereu.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 5 de janeiro de 1932.

(a) Joaquim Pereira de Macedo

Prefeito Municipal

ATO N.o 2

O PREFEITO MUNtCIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTAbo DO PARANA, tendo em vista o despacho

exarado na petição n.o 4620 de 23 de outubro de 1931, de

signando uma comissão para proceder á revisão do proces

so administrativo referente á responsabilidade do ex-fun

cionário Lufrido da Costa Cabral, em fatos ocorridos na
Diretoria de Contabilidade e Tesouro, onde servia como

...
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Ajudante de Contador, de cujo car&o foi ex�ner�do a bem
do serviço público, por áto n.o 10 de 10 de JaneIro do ano-

p. passado;

considerando que em seu parecer a comissão revisora

reconhece resultarem do inquérito presunções que consti
tuem motivos suficientes para justificar o áto de demissão

do snr. Lufrido da Costa Cabral;

considerando, porém, que, apezar, das presunçõe� alu
didas a comissão revisora afirma não existir no processo

uma �rova cabal dos £átos imputados áquele ex-funcioná
rio RESOLVE: manter o áto n.o 10 de 10 de janeiro de
19:31 cancelando todavia, a expressão "a bem do serviço

, , --

público" .

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba,- Capital
do Estado do Paraná, �m 7 de janeiro de 1932.

(a) Joaquim Pereira de Macedo

Prefeito Municipal

ATO N.Q 4

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, nomeia Frederico Kirchgass�

ner para exercer o cargo de Auxiliar da Secção de Obras,

com os vencimentos que percebia no cargo de que foi exo

nerado por áto n.o 20, de 20 de novembro de 1930, passan

do a servir, em comissão, ná Secção do Imposto Municipal.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 8 de janeiro de 1932.

(a) Joaquim Pereira de Macedo

Prefeito Municipal

ATO N.Q 3

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA,-nomeia Bernardo Sabatke pa
ra servir, em .comissão, como auxiliar do Administrador d?
Deposito de Inflamáveis, com as mesmas vantagens que tI
nha no cargo- de que foi e;x:onerado por áto n.o 30, de 26 de
novembro de 1930.

Palácio da PrefeitUI:a Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em'8 de janeiro de 1932.

(a) Joaquim �ereira de Macedo

Prefeito Municipal

ATO N.O 5-

o PREFEITO MUNICn'AL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, nomeia Lufrido da Costa Ca

bral para exercer o cargo de 1.0 Oficial da Diretoria Geral,

percebéndoos vencimentos fixados em lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do "Estado. do Paraná, em 8 de janeiro de 1932.

(a) .toaquim Pereira de Macedo

Erefeito Municipal,

ATO N.o 6

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITiBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, efetiva Manlius Melo no car

go de Desenhista de La classe da Diretoria de Viação.

Palácio dã Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 9 de janeiro de 1932.

la) Joaquim Pereira de Macedo

Pr�feito Municipal

..
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ATO N.O 7

O PRE:F'EITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, nomeia Joaquim Modesto da
Costa para exercer o éargo de Guardião do Cemitério Mu
niêipàl, percebendo os vencimentos fixados em lei.

Palácio da Prefeitura :Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 15 de janeiro de 1932.

. (a) Joaquim Pereira de Macedo

Prefeito Municipal

ATO N.O 8

O PREFEITO MUNICIPAL DE CU�UTIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista ter-s.e apresen

tado nesta data o snr. Olegario Ri'Qas Marcondes para reas,;,
sumir o cargo de Tesoureiro da Prefeitura, do qual se a�ha
va afastado por motivo de licença que lhe fôra concedida
por áto n.o 75, de 26, de novembro de 1931, RESOLVE dis
pensar somente a 2 de fevereiro p. vindouro, o snr. João B.
S. Klier, que exerce o referido 'cargo interinamente por áto
n.o 50, de 22 de maio de 1931, �nquanto o snr. Olegario Ri
bas Marcondes passará a prestar seus serviços, em comis
são, na Procuradoria Municipal, até áquela data.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, .em 23 de janeiro de 1932.

(a) Jóaquim Pereira de Macedo

Prefeito Municipal

,

" .
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ATO N.O'9

O PREFE�TÔ MUNICIPAL DE CURITU3ACAPITAL
DO ESTADO OÓ PAR�NA, J;"esolve reintegra� Bernardo
Sabatke no cargo de 1.0 Oficial, passando a servir na Oire

to:ia_de Contabilidade e Tesouro; assim que terminar .a co

mlssao para a qual foi nomeado por áto n.o 3, dé 8 do cor-

rente mês. .

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 28 de janeiro de 1932.

(a) Joaquim Pereira de Macedo

.Prefeito Municipal

ATO N.O 10

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, de acôrdo com. o art. 257 do

Regulament()em vigor, concede ao Inspetor de 2.a classe da
Inspetoria de Praças e Jardins, Stefano Wierzinski trinta

dias de férias" conforme requereu. '
Palácio da Prefeiturae Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 28 de janeiro de 1932.

(a) Joaquim Pereira de Macedo

Prefeito Municipal

ATO N.O 11

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL.

DO ES��DO DO PARANA, tendo em vista fazer com que
os mumClpes possam acompanhar e verificar a lizura e ho

nestidade com que são aplicados os dinheiros. públicos, e

. ,
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considerando que, para isso, torna-se indispensav,:l

proceder periodicamente a uma verifi,caç�o na �scrituraçao

da Diretoria de Contabilidade e TesourQ, que preponderan

te função exerce na administração;

considerando ainda, que, para uma péifeita fiscaliza

ção, a. comissão deverá ser' constituida por pessôa de' iliba,da

idoneidade e capacidade, alhe�as, entretanto, ao quadro do

funcionalismo municipal,

..

Imposto de Licença do Rócio:

a) Urbano Graeia tilho, Estevão Secundino Feijó;
b) Clodoaldo Portugal, João Aguida.

Imposto Suburbano:

Dr. Augusto Perneta, Dr. Tobias Gomes, Oscar José
de Grácia.

Imposto de Licença do Quadro Urbano, inclusive Publici
cidade e Pesos e. Medidas:

a) Carlos Antonio Azevedo, Alvaro Luiz 'Picheth.
b) Tito Pospissil, Artur Ribeiro de l\1:acedo-,

Taxas de Limpeza Particular e Calçamento e Impostos so
bre Terrenos não aproveitados, Casas sem Platibanda ou
em Ruinas, Frentes não regularmente muradas e Guias sem
Passeios:

a) Artur Marques da Silva, Alvaro Andrade.
b) Manoel Teixeira Machado, João Schleder Sobrinho.

Os serviços de lançamentos serão iniciados imediata-
mente e deverão estar concluidos dentro do menor prazo

possivel, devendo as comissões observar as prescrições le
gais em vigor atinentes a esses trabalhos, bem Cómo as ins
truções que com este baixam.

Os serviços serão feitos com prejuizo do expediente da
Prefeitura, ,competindo aos membros das comissões a quó
ta que fôr calculada de acôrdo com o Art. 5.0 do Decreto
n.O 11 desta data.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 18 de fevereiro de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

RESOLVE:

nomear os s�s., Roger. Maravalhas,. Benjamim Pinto
de Paula e Clotari� Carvalho Cruz, para, em comissão, pro
cederem a um exame na escrità da Contabilidade e Tesou

ro da Municipalidade, apresentando sugestões afim de que

a mesma seja organizada com a maior clareza e simplicida

de, apontando todas as falhas que, porventura, forem en

contradas.

Palácio da 'Prefeitura Municipal dOe Curitiba, C�pitaI'

do Estado do -Paraná, em 17 de fevereiro de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O lI-A

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARÀ�1A:' em conformidade com o dis
posto no Decreto n.o n" desta data, résõlve organizar 'às co
missões que devem proceder ao, fahçamento dos impostos

e taxas' municipais ,referentes ;:lO exercicio vigente, faz.endo,

para isso, as seguintes nomeações:

\

,I,

I

"
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Instruções a que se refere o Ato n.O 11.A de 18 de

fevereiro de 1932.

Todos os talões de avisos dê lançamentos (que servi

rão de guias para pagamento), terão SU,I;!.s .folhas origina�s

com, numeração impressa em ordem crescente, ,rep�tidas,

entretanto, nas respetivas segundas vias, e serão entreID1es

ás comissões de lançamento, depois de lavrado termo de

abertura pela Inspetoria de Rendas, a qual tambem lavra,.

rá o termo de encerramento, depoIs de utilizado e devolvido

pela comissão-o

Os talões não deverão conter nem emendas nemrasu

ras sendo enchidos com algarismos claros, e sendo a assi-
, - -

natura da comissão bem legivel. Pequenas correçoes serao

toleradas, uma vez ressalvadas com a assinatura da comis

são.

Sob pretexto. nenhum, poderão ser arrancadas folhas

(2.a vias) que; todavia, poderão ser canceladas, sendo�issó

declarado expressamente no têrmo de encerramento do ta

lonario.

Lavrado o têrmo de encerramento, o talonario será en

tregue incontinente, :m,edi�nte recibo, á Diretoria de Con
tabilidade e Tesouro, que organizará os livros -de arrecada

ção, etc., de acôrdo com a ,praxe por ela atualmente adotada.

Em caso de extravio do, aviso de lançamento, será for
necida copia ao contribuinte, gratuitamente.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 18 de fevereiro de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

l
"",1 "' ..

. ...

I
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Aro N.O 12

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
�O EST�ODO PARANA, exonera, a pedido, o Dr. Fran
CISCO Avehno Lopes, do cargo de Diretor' Geral da .Prefei
tura.

Palácio da Pref�itura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 22 de .fevereiro de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 13

O PREFEITO MUNICIFAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, exonera, Julio-Cesar Alves do
carga de Chefe da Secção de Protocolo e Arquivo, em vir
tude de sua nomeação ter contrariado o disposto na letra a)
do Art. 222 dó Regulamento Geral vigente.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba Capital
do Estado do. Paraná, em 22 de fevereiro de 1932. '

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 14

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, resolve, por conveniencia de
serviço, f�zer a permuta dos respectivos cargos entre o
Guarda FIscal ,A.ngelo Scuissiato e o Porteiro Euclides J0
sé da Rosa,.

Palácio da Pre�eitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Parana, em 22 de fevereiro de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal



ATO' N.o 15'

O PREFE1TO lVIUNICIPAL DE CURIrIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, exemera, a pedido, Stefano'

Wierzynski do êargo d,e Inspetor de �.a classe de Praças. e

Jardins.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 25 de fevereiro de 1932.

(a ) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
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I Palácio da Prefeitura .Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 26 defeveteiro. de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito, Municipal

ATO N-.O 18

O PREFEITO MUNICIPAL PE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, nomeia o sr. Inácio Lombardi

para exercer o cargo de 2.° Oficial da Secção de aferição de

pesos e medidas, percebendo os vencimentos mensais de "

400$000; ficando exonerado o atuál serventuário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em -27 de fevereiro de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.o 16

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBÂ, CAPITAL
DO ESTADO DO- PARANA, de acôrdo com o artigo 257 do

Regulamento em vigor, concede ao Continuo deste Gabine

te, Olivio Pereira�de Andrade, trinta dias de féría:s, confor

me requereu.

Palácio da: Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 2;5 de fevereiro de .1932 .

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATON.O 17

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, nomeia os srs. Tte. Lauro San

tos, Tte. Enjolras Vieira de Melo e Romulino RequHio 'para
constituirem a comissão de verificação e- reorganização do
Almoxarifa'do Municipal, devendo dita comiss'ão sugerir

qual a organização 'mais ce)llveniente aos serviços desse de

partamento.

r

ATO N.o 19

O PREFEITO MUNICIPAL DECURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve, exonerar o sr. Fran

cisco Grande do cargo de Guarda Fiscal.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 27 -de .fevereiro de 1932.

( a) Jorge L. Mei.ssner

Prefeito Municipal

ATO N.o 20

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADQ DO PARANA, nomeia o sr. Olegario Ayres

de Arruda para exercer o cargo de servente da Consultoria
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Juridica e Procuradoria Municipal, percebendo o� yenci
mentos mârcados em lei, ficando exonerado o atual ser

ventuário.

Palcáio da Prefeiturá "Mimicipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 27 de fevereiro de 1932.

(a ) Jorge L� Meissner

Prefeito Municipal

i"'"

ATO N.O 21

O PREFEITO MUNICIPAL bE CURITIBA, -Ç�ITAL

DO ESTADO DO PAR,�NA, exohera o sr. AtiliÇ> Borio do

cargo de Inspetor de Veiculos de La classe, interino, desig
nando para exercer o referidp. cargo, â� acôrdo.�om o art.

230 do Regulamento em vigor, o sr. AlCIdes TerezlO de Car

valho, 1.0 Oficial da Diretoria de- Obras.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Pâtaná, em 2.7 de fevereiro de 1932;.

(a) Jorge L. Meissner

- Prefeito Mt1llicipal

ATO �.ô 22

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, resolve aproveitar o atual au

xiliar sr. Frederico Kichgassner para exercer o cargo de

Auxiliar de La classe da suh-Diretoria do Tombamento, da

Diretoria de Viação, percebendo os vencimentos fixados em

lei.

.,

,

m7 . t.-
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Palácio da Prefeitura Muriicípal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 27 de fevereiro de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

- Prefeito Municipal

ATO N.O 23

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DOPARANA, sob proposta do sr. Engenhei
ro Diretor, resolve permutar em seus cargos os 2.Os Oficiais
Wilson Portugal Lobato e Odilon Viana Araujo, passando
o primeiro para a Secção de Viação da Diretoria de Viação,
e o segundo para a sub-Diretoria do Tombamento e Patri
monio, da mesma Diretoria, percebendo os vencimentos fi
xados em lei.

PaJácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 27 de fevereiro de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 24

O PREFEITO MUNICIP�L DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, designa o 1.° Oficial Luiz Pin
to da Rocha para exercer o cargo de 1.° Oficial da sub-Di
retoria do Tombamento, da Diretoria de Viação, perceben
do os vencimentos fixados em lei.

PaJácio da Prefeitq.ra Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 27 de fevereiro de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

I .

I I



-, -

: â •

- 86-
...... 87 -

ATO N.O 25

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, resolve aproveitar o sr. Au

gusto Marques dos Santos que exerceu o extinto cargo de

3.° Oficial da Diretoria Geral, para exercer o cargo de 3.°

Oficial do Gabinete do Pr�feito, percebendo os venci

mentos fixados em lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 27 de fevereiro de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

"Prefeito Municipal

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 2 de màrço de 1932.

(a ) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 28

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
3.° Oficial do Gabinete do Pr�feito, Augusto Marques dos
Santos, e de acôrdo com o artigo 257 do Regulamento vi
gente, resolve conceder-lhe trinta dias de férias.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 3 de março de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ÁTON.O 26

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve dispensar, nesta data,

todos os funcionários extranumerários das Diretorias de

Obras e Viação e da Inspetoria Geral de Rendas e Fiscali

zação, que percebem, atualmente, vencimentos, por P�rta

ria ou em folhas, a qualquer titulo.e sob qualquer desIgna

ção, com exclusão de operários..

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 27 de fevereiro de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

PrefeÍto Municipal

1"-

ATO N.o 29

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, exonera o sr. Joaquim Modes
to da Costa do cargo de Guardião do Cemitério Municipal,
por ter a sua nomeação contrariado o disposto na letra a)
.do Art. 222 do Regulamento em vigor, e resolve aproveitar
o sr. Julio Richter Filho, do Quadro Suplementar, para
exercer aquelas funções, percebendo os vencimentos fixa
dos em lei.

Palácio da 'Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 8 de março de 1932.

-<a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.o 27

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

Auxiliar do Almoxarifado, Raul Correia Pinto, eem face

do artigo 257 do Regulamento vigente, resolve conceder-lhe
trinta dias de férias.

.....

I

!
r
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ATO N.o 30

a PREFEITO MUNICIPAI. PE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, exonera, a pedido, o sr. Ho

dolfo Tenius, do cargo de Diretor de Contabilidade e Te

souro, interino.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 14 de março de 1932.

( a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

"

ATO N.O 33

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, nomeia o sr. Roger Maráva
lhas para, em comissão, exercer o cargo de Diretor de Con
tabilidade .e Tesouro, percebendo os vencimentos fixados
em lei. .

Palácio da Prefeitura Mu�icipal de Curitiba, Capital
do Estado do -Paraná, em 16 de março de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

PreJeitq Municipal

::lI -_

Aro N.O 31

a PREFEITO MUNICIPAL OE CUnITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, exonera, a pedido, o sr. Ciria
co Pignataro, do cargo de Administrador de Mercados e

Feiras Livres.

. Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 15 de março de 1932.

(a) Jorge t. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.o 32

a PREFEItO MUNICIPAL DE CURItIBA, CAPITAL
DO ESTADÚDO PARANA, exonera, a pedido, b sr. João

B. S. :Rlier, do cargo de Tesoureiro Interino, e designa0

Chefe de Secção sr. Francisco Guedes Chagas para, em co

missão, exercer aquele cargo, satisfeitas as exigencias � do

Regulamento em vigor. .

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 16 de março de 1932.

(a) Jorge L. Meissnet

Prefeito MuniCipal

ATON.O 34

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, exonera, a pedido, o sr. Vitol
do Celestin.o Bodiiak, do cargo de Contador da Diretoria de
Contabilidad.e e Tesouro .

-Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado d.o Paraná, em 17 de março de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

I

r
J
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ATO N.O 35

a PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA,exonera, a pedido, o sr. ale
garia Ribas Marcondes, do cargo de Tesoureiro desta Pre
feitura.

Palácio dá Prefeitqra Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 18 de março de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

:prefeito Municipal
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ATO N.O 3'6

O PREFEITO MUNICIPAL DE ClJRITp3A, CAPITAL

DOESTADO DO PARANA, concede, �� acordo c0ID: 0. Art.

257 do Regulamento vigente, ao2.o O�Iclal da InS?etorI� de
Rendas e Fiscalização, Fioravante Garcez Marques, tnnta

dias de férias, conforme requereu.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do �stado do Paraná, em 18 de março de 1932.

(a) Jorge .L. Meissner

Prefeito Municipal

L
dos com a nova organização, os sêrventuários do quadro e
extra-numerários abaixo referidos, os quais passar�o a per
ceber os vencimentos fixados naquele decreto: Diretor _
Roger Maravalhas; Datilógrafa - Violeta Maranhão; Ser
vente -.. Francisco Lopes Vieira; Chefe de Contabilidade
- Alfredo Pfeiffer; Chefe de Secção - Silfredo de Moura
Pedrosa; Guarda-Livros - Benedito da Costa Coelho e Al
varo de Andrade; Ajudante de Guarda-Livros _ Lindolfo
Monteiro; Auxiliares de Escrita -. Ildefonso Borba Cor
deiro e Valdemir da Costa Lima; Praticantes _ Luiz de
Andrade, Fernando Lima e Emilia Renot; Tesoureiro _
Francisco Guedes Chagas; e Fiel do Tesoureiro _ Paraná
Nanoni.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 1.0 de abril de 1932"

(a ) Jorge L. Meissner

Prefeito MtU1icipal
!
: l

ATO N.O 37

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITI�A, CAPITAL

DO ESTADO DO :PARANA, exonera, a pedId.o, Artur Ju

Hão da Silva, do cargo de Almoxari�e, e aproveItando o fun�

. '" RomulI"no Requião nomeIa-o para exercer o. reClOnarlO , " 1 .
ferido cargo, percebendo os vencimentos fIxados em elo

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 28 de março de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
'-,

-

I

t

j

ATO N.O 39

O PREFEITO MUNIC�PAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, resolve aproveitar o sr. Artur
Chaves Barros, que exercia o extinto cargo de 3.0 Oficial da
Diretoria de Contabilidade e T.esouro, para exercer as fun
ções de Guarda Fiscal, percebendo os vencimentos fixados
em lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estádo do Paraná, em 1.0 de abril de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 38

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPI;AL

DO ESTADO DO PARANA, e� fa�e do Decret� .n. 24,
d sta data que reorganizou a DIretorIa de ContabIlIdade e

T:souro, r�solve aproveitar, para exercerem os cargos crea-
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ATO N.o 40

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPItAL
�DO ESTADO DO PARANA, resolve aproveitar o sr. Aristi
des Artigas, que exercia o extinto cargo de 3.° Ofici�l da
Diretoria de Contabilidade e Tesouro, para exercer lden
ticas funções na Consultoria Juridica e Procuradoria Mu-

nicipal.

Palácio da Prefeitq.ra Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em L? de abril de 1932.

{a} Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

. .

Palácio .da Prefeitura Mi.lnicipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 1.° de abril de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.o 41

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, resolve aproveitar no cargo de
servente da Consultoria Juridica e Procuradoria Municipal
o sr. Lauro Silva, que exercia identicas funções na extinta

Diretoria Geral. -

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 1.0 de abril de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 43

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, resolve aproveitar a Snrta.

Djanira Crespo para exercer as funções de Praticante do

Gabinete do Prefeito, percebendo os vencimentos fixados

no Decreto n.o 24, desta data.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 1.° de abril de �932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

'-

ATO N.O 44

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PMANA, resolve exonerar o sr. Alberto

Gomes do Amaral do cargo de Inspetor Geral de Rendas e

Fiscalização.

Palácio da Pre£e�tura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 12 de abril de 1932.

(a) Jorge L. Mêissner

Prefeito MunicipalATO N.O 42

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, resolve, por conveniencia do
serviço, transferir o Servente Olegario Air�s. de Arrud�, da
Consultoria Juridica e Procuradoria MUnIcIpal para lden
tico cargo da $ecção de Protocolo e Arquivo.

ATO N.O 45

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, resolve designar o Fiscal Ge

ral do Quadro Urbano sr. Carlos Antonio Azevedo para
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exercer; em comissãó, as' funções de Ilispetõr Geral�d� :Ren

das e Fiscalização, nos fêrJJ10s do artigo 275 do Itegularnen.:

to Geral em vigor.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 12 de abril de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

-Prefeifo Municipal

ÁTO N.o 46

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, concede,_ de acôrdo c0tIl o art.

257 do Regulamento em vigor, ao Guarda Municipal Lute

gardes Ferreira da Costa, trinta dias de férias, conforme re

quereu.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 14 de "abril de 1932.

(a) Jorge, L. Meissner

Prefeitq :Municipal

ATON.047

O PREFEITO MUNICIPAH DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARAN�, nomeia 9S srs. dr. João Evan

gelista Espilldola edoutoràndo Frâncisco Fabiano Sales,

colocados a disposição desta Prefeitura pela Diretoria Geral

de Saúde Pública do Estado, e o dr. Henrique Estrela Mo

reira, Eng. Diretor de Obras, para, em comissão, procederem

ao julgamento. dos hoteis que se inscrever.ampi:l.ta.. º con

curso de que trata- alei n.O 599, de7 dedezeqibro dê 1921.

- 95_

I�
• Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba
ao Estado- do Paraná, em 27 de abril de 1932. '

(a) Jorge L. Meissner
Prefeito MUIiicipal

"

Capital

ATO N.o 48

DO O- PREFEI'rO MuNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
ES�ADO D<? PARANA, tendo em vista que nesta data

o sr. ReInaldo MI�n reassumiu o exercicio do cargo de Ser
ven\e do AlmoxarIfado, por ter terminàdo o serviço militar,
reso lve efxon:ra� o s�. Domingos Barbieri, que exercia
aque as unçoes mterInamente.

Palácio da Pre�eitura Múnicipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 2 de maio de 1932.

(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

,I
t
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ATO N.O 49

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO �STADO DC? PARA�A, atendendo ao requerido pelo
Contmuo do GabInete do Prefeito, alivio Pereira de Andra
deà e em face do" atestado médico apresentado, resolve con
:e:r-lhe, d� acordo com o Art. 267 alinea a) do Regula-
d t� em VIgor, - noventa dias de licença para tratamento
e saude.

PaÍácio da Pre�eitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Parana, em 17 de maio de 1932.

(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal



�. .
<- "" .......... _....; ..... :?:: - "- �...--�� ;::.: ����-=. - ,I" _ �_ _ • 'I::_�:i";' __ lIíiIt _ _ _ ...

- 96-- -97-

ATO N.o 50

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, resolve licenciar, nos têrmos

do Art. 284 do Regulamento em vigor e até o fim do exer

cicio corrente, o sr. Bento Manoel de Ramos Taborda Ribas,

Inspetor de La classe da Inspetoria de Limpeza Pública e

Particular.

,Palácio da Prefeitura Municipal de -Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 19 de maio de 1932.

(a) Jorge L. Meissner'

Prefeito Municipal

r
r

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba Capital
do Estado do Paraná, em 23 de maio de 1932. '

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATON.O 5l

O PREFEITO MUNIC}PAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARl\NA, resolve exonerar o sr. Eucli

des Rocha, serventuário atualmente licenciado nos têrmos

do art. 284 do Regulamento em vigor, das funções do ex

tmto cargo de Guarda-Livros de 1.0 classe.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 19 de maio de 1932.

(a) Jorge L.l\Ieissner

-Prefeito Municipal

ATO N.o 53

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA.,resolve, de acôrdo'com o Art.
247 do Regulamento em vigor, suspender preventivamente
o_ Admi�istrad_or do Cemitério Municipal, Ocrisio Guima
raes, ate soluça0 do inquer�to mandado instaurar pela Por
taria n.o 81 desta data.

Palácio 'da Prefeitura Municipal de Curitiba Capital
do Estado do Paraná, em 23 de maio de 1932. '

(ª) Jorge t. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 52

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, resolve, de acôrdo com p art.

247 do Regulamento em vigor, suspender preventivàmente
o 1.0 Oficial Bernardo Sabatke, até solução do inquerito

mandado instaurar pela Portaria -n.o 69, de 27 de abril p.

passado.

I
...

ATO N.o54

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA,- concede, de acôrdo com o Art.
259 do Regulamento em vigor, ao 2.° Oficial Aferidor de
Pesos e Medidas, Inácio Lombardi, sessenta dias de férias
conforme requereu.

,Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de maio de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
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ÁTO N�o 55

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CÃPITAL
DO ESTADO DO PA,RANA, exonera, sob proposta da Di

retoria de Contabilidp.de e Tesouro, o Sr. Paraná Nanoni,

do cargo de Fiel do Tesoureiro.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 9 de junho de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

,A

I

I

r

ATO N.O 56

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista que o cargo de

Fiél do Tesoureiro deve ser exercido por pessôa da imedia
ta confiança do' Tesoureiro, sob proposta do mesmo, nomeia

para exercér aquelas fut:ls.ões o sr. Olavo Chagas. Correia,

que perceberá os venciméntos fixados em lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 9 de" junho de 1932.

(a) JorgeL. Meissner

Prefeito Mut:licipal

ATO N.o 57

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista o parecer do

sr. Procurador Geral dà 'Justiça do Estado, que acompanha
o oficio n.o 718 d"o Exmo. Sr. Interventor Federãl no Para

ná, referente ao contráto entre esta Prefeitura e a Compa

nhia Telefonica Paranaense Ltda., e considerando que é de

urgente necessidade proceder-se a um estudo minucioso da

72 i í 1_
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situação real de�se contráto e das sugestões que daí possam
resultar no sentIdo de serem feitas as alterações convenien
tes,resolv� nomear" em comissão, para êsse -fim, os srs. Te-
Snente I�allO Sardenberg e Engenheiros Civis Nelson de
ousa Pmto e Arnaldo Isidoro Beckert.

Palácio ,da Prefeitura Municipal de Curitiba Capital
do Estado do Paraná, em 9 de junho de 1932. '

(.a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

ATO N.o 58

O PREFEITO MUNICIP1\.L DE CURITIBA, CAPITAL
�O ESTADO DO PARANA, resolve aproveitar o sr. Fran
CISCO Grande, do Quadro Suplementar, para exercer ocar
go de.Guarda encarregado do Posto Fiscal do Atuba, per
cebendo os vencimentos marcados em lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba Capital
do Estado do Paraná, em 13 de junho de 1932. '

(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

-

ATO N.o 59

O PREFEITO MUNICIPÃL DE CURITIBA, CAPITAL
DO E�TADO DO PARANA, resolve efetivar o sr. Carlos
A,nto�lO �zevedo no catgo de Inspetor Geral de Rendas e
FIscalIzaçao .

- PaláciQ da Prefeitura Municipal de Curitiba Capital
do Estado do Paraná, em 13 de junho de 1932. '

(a) Jorge L.Meissner

Prefeito Municipal
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ATO N.O 60

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAP!TAL
DO ESTADO DOPÁRANÁ, resolve nomear, a pedido, o
sr. Benigno Lima Junior para exercer o cargo de Fiscal G:e
ral do Quadro Urbano, percebendo os vencimentos fixados
em lei e ficando exonerado das funções de Diretor. de Con-

tabilidade e Tesouro.

Palácio da Prefeitura Münicipal de Curitiba, Capital
dó Estado do Paraná, em 13 dê junho de 1932.

(�) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

'.
I

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em �3 de junho de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Murlicipal
".

ATO N.ô 61

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CÀPITAL
DO ESTADO DO PARANA, resolve efetivar o sr. Roger
Maravalhas no' cargo de Diretor da Contabilidade e Tesouro.

Palácio da Prefeitura Munciipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 13 de junho de 1932.

( a) Jorge_L. lVIeissner

Prefeito Munici�al

ATO N.O 63

O PREFEITO ,MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido e de

acôrdo com os Arts. 265, letra b) e 269 do Regulamento vi

gen�e, co�cede dois mêses de licença ao Sr. Benigno Lima

JUnIor, FIscal Geral do Quadro Urbano.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba Capital

do Estado do Paraná, em 16 de junho de 1932. '

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N;o62

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Chefe de Secção da Sub.:Diretoria do Tombamento, da Di
retoria de Viação, Artur Marques da Silva, e de acôrdo com
o Regulamento vigente, resolve conceder-lhe trinta dias de

férias.

.ATO N.o 64

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve aproveitar o funcioná

rio extranumerario Argeu Loyola Pinho para exercer o car

go de Cobrador da Divida Ativa, com os vencimentos fixa

dos pelo Decreto n.o 49 desta data, passando o mesmo a

servir adido á Diretoria de Contabilidade e Tesouro .

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba Capital

do Estado do Paraná, em 17 de junho de 1932. '

(ã) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

..
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ATO N.O 65

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURiTIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, resolve, de acôrdo com o art.

247 do Regulamento em vigor, suspender preventivamente

o Snr. Benigno Lima Junior das funções de Fiscal Geral do

Quadro Urbano, até soluçã'O "dd inquerito mandado instau

rar pela Portaria n.° 92, desta data.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 22 de junho de 1932'.

(a) .Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 66

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAP11'AL

DO ESTADO DO PARANA, tendo presente o despacho do

sr. Interventor Federal nêste Estado exarado no requeri

mento em que solicita exoneração das funções de Inspetor

Geral de Veiculos o sr. João Alencar Guimarães, que, de

acôrdo com o Decreto Municipal n.o 44 de 15 do mês fluen

te, se acha adido á Diretoria de Viação, resolve considera

lo dispensado do referido cargo.

Palácio da . Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná" em 24 de junho de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
"

ATO N.O 67

O PREFEITà MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pêo

Consultor Juridico e Procurador Municipal, Dr. João Ribei-
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ro. de �acedo �ilho, resolve conceder-lhe, em prorrogação,
seI� meses" de lIcença para tratar de interesses privados, de
acordo com o Art. 268 do Regulamento vigente.

Palácip da Prefeitura Municipal de Curitiba Capital
do Estado do Paraná, em 24 de junho de 1932. '

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 68

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL
D<? ESTADO DO PARANA, atendendo ao req�erido e de
acordo com. o Art: 257 do, Regulamento em vigor, resolve
conceder trmta dIas de fe.riª,s. ao sr. Adriano Garcia dos
Santos, Guarda Fiscal.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba Capital
do Estado do Paraná, em 24 de junho de 1932. '

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

I

I

.�

ATON.O 69

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
D<? ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido e de
acordo com o Art., 257 do Regulamento em vigor resolve
co��eder trinta dias de férias ao sr. Ari�tides Artigas, 3.0
Oflc�al da Co�s�lto�ia Juridica e Procuradoria Municipal,
servmdo na DIretorIa de Contabilidade � Tesouro.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba Capital
ào Estado do Paraná, em 24 de junho de 1932. '

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

I

I
I
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ATON.O 70

- O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido e em

face do laudo médico apresentado, resolve conceder trinta

dias de licença ao. Guarda Euclides José da Rosa, nos têrmos

do Art. 267, letra a), do Regulamento vigente.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 29 de -junho de 1932.

ATO N.O 72

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista as conclusões
do inquerito mandado instaurar por Portaria n.o 69, de 27
de abril do corrente ano, e em face do parecer do sr. dr.
Procurador Municipal, resolve, de acôrdo com o Art. 251,
letra c), do Regulamento Geral em vigor, exonerar o sr.
Bernardo Sabatke do extinto cargo de 1.0 Oficial da Direto
ria de Contabilidade e Tesouro, em cujas funções havia sido
reintegrado por áto n.O 9 de 28 de janeiro do ano fluente.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba Capital
do Estado do Paraná, em 30 de junho de1932. '

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.o 71

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
sr. Bento Manoel de Ramos Taborda Ribas, Inspetor de 1.a

classe da Inspetoria de Limpeza Pública e Particular, e ten

do em vista o laudo médico apresentado, resolve deixar sem

efeito o áto n.0.50 de 19 de maio do corrente ano e conce

der-lhe, nos têrmos do Art. 267, letra a), do Regulamento

em vigor, a contar daquela data, noventa dias dé licença

para tratamento de saúde.

Palácio da Prefeitura. Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 29 de junho de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 73

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, ten9.o em vista o resultado do
inqtierito mandado instaurar por Portaria n.o '81, de 23 de
maio do ano fluente, e em face do parecer do sr. dr. Procu
rador Municipal, resolve, de acôrdo com o Art. 251, letra
c), do Regulamento Geral em vigor, exonerar o sr. Ocrisio
Guimarães das funções de Administrador do Cemitério
Municipal.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba Capital
do Estado do Paraná, em 30 de junho de 1932. '

(a) Jorge L. Meissner

Prefeit.o Municipal
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ATO N.o 74

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista que de acôrdo
com o Decreto n.o 44 de 15 do mês corrente os funcionários
titulados da extinta Inspetoria Geral de Veículos do Estado
ficaram adidos á Díretoria de_Viação, e que, conforme ofi
cio n.o 4.729 do sr, Chefe de Policía, o sr. Alberto. Gomes
de Matos, solicitou exoneração do cargo de Sub-Inspetor,
resolve considera-lo dispensado daquelas funções.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 30 de junho de 1932.

ATO N.O 76

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CÁPITAL
DO ESTADO DO PA,RANA, concede, de acôrdo com os

Arts. 25.7, e 258 do Regulamento Geral, trinta dias de férias
ao AuxIlIar da Diretoria de Obras, Edmundo de Oliveira

Saporski, conforme requereu:-

Palácio da Prefeitura Municipal de -Curitiba Capital

do Estado do Paraná, em 7 de julho de 1932. '

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

-

ATO N.O 77

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTAD� �O P�ANA, atendendo ao requerido pelo

Guarda BJ::asilIo PerI �orei:a, e en� face das informações,

resolve conceder-lhe, rios termos do Art. 259 do Regula

mento Geral, sessenta dias de férias.

Palácio .da Prefeitura rvíunicipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 7 de julho de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.o 75

-O PREFEITO MUNICIPAL DE- CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido e em
face .do laudo médico apresentado, resolve conceder ao sr.
Lindol£o MOI:l,téiro, Ajudante de Guarda-Livros da Direto
ria de Contabilidade e Tesouro, trinta dias de licença para
tratamento de saúde, noS têrmos do Art. 267, letra a), do
Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitllra Municipal deCuritibà, Capital
do Estado do ParaI:l,á,em 'i. de. julho de 1932.

(a) .forge L. Meissner

Pr_efeito Municipal

ATON.O 78

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL

DO .ESTADO D� P�ANA, atend:ndo ao req�erido pela
Datilogra{a da DIretOrIa de ContabIlidade e Tesouro Vio

l.eta M�anhão, e tendo em vista o laudo médico apre�enta
do, resolve conceder-lhe quinze dias de licença para trata

mento de saúde, nos têrmos do Art. 267, letra a) do Regu

lamento Geral.
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 19 de julho de 1932.

(a)- Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
,.i ",,-.

ATO N.O 80

O PREFÉITÔ MUNICIPAL úE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido e de
acôrdo com o Art. 267, letra a), do Regulamento Geral, re
solve conceder ao Guarda Euclides José da Rosa, em pror
rogação, sessenta dias de licença para tratamento de saúde.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 27 de julho de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

]?�efeitoMunicipal

ATO N.O 79

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendó em vista que quando

foi cometida a esta Prefeitura a ihcumbencia de requisitar

materiais para as forças em operação da 5.a Região Militar,

não se cogitou sobre se os pagamentos seriam efetuados á

vista ou a prazo;

considerando que, agóra, o sr. Interventor Federal nes

te Estado, determinou que o pãgamento das requisições se

ja feito á vist�, havendo por conseguinte, necessidade �e

fazer-se uma revisão não só quanto aos preços pelos quaIs

foram adquiridos os diversos materiais, como tambem
qúantó á legalidade dos doéumentos relativos; e

considerando qúe essa revisão deverá ser afetivada por

pessôas idoneas, mas estranhas ao serviço da Prefeitura,

RESOLVE:

1) -" nomear, para esse fim, em comissão, os srs. Ivo

Leão, Manoel. Francisco Correia e Henrique Jouve.

2) - a refertda comissão lançará em cada requisição

o respectivo parecer.

Palácio da Prefeitura Municipal .de .Curitiba, Capital

do Estado do Paraná," ,em .25 de julho de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

L

Aro N.O 81

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, resolve, de acôrdo com o Art.
247 do Regulamento Geral, e até solução do inquerito man
dado instaurar pelâ Portaria n. 94 de 5 de julho ultimo. sus
pender preventivamente o sr. Aristides Artigas das funções
de 3.° Ofici;;ll da Consultoria Juridica e Procuradoria Muni
cipal, atualmente servindo na Diretoria de Contabilidade e
Tesouro.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do, Paraná, em .2 de agôsto de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 82

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Auxiliar da Escrita da Diretoria de Contabilidade e Tesou-



-110 - . "",
�l�

ro Valdemir da Costa Lima, e em face das informações, re

soive. conceder-lh� 30 dias de férias, ,deacôrdo com o ,Art.
257 do Regulam�nto �m vigor.

Palácio da Prefeitura Municipal dê CU'ritiba, CapitÇlI
do Estado do Paraná, em 31 de agôsto de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

�refeito Municipal

ATO N.o 83

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANÁ, atendendo ao requerido pelo
Desenhista da Diretoria de Viação, ManliusMelo, resolve
conceder-lhe, de acôrdo com o Art. 257 do Regulamento

Geral, 30 dias de férias.

Palácio da Prefeitura Muniéipal de Curitiba, 'Capital

do Estado do Parap.á,ern. 9 ,de ,setembro de 19�2.

(a) JorgeL. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 84

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANÁ, atendendo ao requerido pelo
feitor João Batista de Brito, resolve conceder-lhe, de acôr
do com o art. 257 do Regulamento Geral, trinta dias de fé
rias, contados a partir de 12�de agôsto p. passado.

Paláéio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 29 de setembro de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Préfeito Municipal

I� "

l

ATON.O 85

O' PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, atendendo ao requerido pelo

1.0 OfiCial da Sub-Diretoria do Tombamento, da Diretoria

de Viação, Amazonas de Sousa Azevedo, e em face das res

pectivas ihformações, resolve conceder�lhé, de acôrdo com

o Art. 257 do Regulamento Geral, trinta dias de férias.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 10 de outubro de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

--
ATO N.O 86'

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, atendendo ao requerido pelo

Continuo do Gabinete do Prefeito, alivio Pereira de An..

drade, e de acôrdo com o art. 265, letra a), combinado com

o. Art. 267, letra b),do Regulamento Geral, resolve conce

der-lhe sessenta dias de licença para tratamento de saúde,

contados de 20 de setembro último.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 13 de.outubro de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 87

O PREFEITO MUNICIPAL,DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, atendendo ao requerido pelo

Inspetor de 1.a classe de Limpeza Pública e Particular, Ben-
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to Manoel de Ramos Taborda :Ribas, e de acôrdo com o Art.

265, letra b), combinado com o Art. 269 do Regulamento

Geral, resolve conceder-lhe sessenta dias de licença para

tratamento de saúde de pessôa de sua familia, contados a

partir de 19 de agôsto p. passado.

Palácio, da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 13 de outubro de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 20 de outubro de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

-

ÁTO N.o 90

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve aproveitar o funcioná
rio extranumerário Boanerges Marquesi Sobrinho para

exercer, interinamente, o cargo de Inspetor de 4.a classe,

da Inspetoria de Veículos, percebendo os vencimentos fixa
dos pelo Decreto n.O 59, desta data.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 20 de outubro de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 88

O PREFE1TO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Auxiliar do Almoxarifado, Raul Correia Pinto, resolve con

cedêr:.lhe na fórma do Art. 269 do Regulamento Geral,
, ;-

sessenta dias de ,licença para tratamento de saúde de pes

sôa de sua fam:ilia, li'cença essa que deverá ser contada de

2 do corrente mês.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 20 de outubro de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 89

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve efetivar o sr. Alcides

Terézio de Carvalho no cargo de Inspetor de l,a

classe da Inspetoria de Veículos, para o exercicio de

cujas funções fôra designado por áto n.o 21, de 27

de fevereiro do corrente ano, percebendo os venci

mentos £íxados no Decreto n.o 59, desta data.

ATO N.O 91

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, resolve aproveitar o funcio

nário da extinta Inspetoria de Veículos do Estado, Lafaiéte

Viana para exercer o cargo de Auxiliar da Inspetoria de

Veículos, percebendo os vencimentos fixados pelo Decreto
n.o 59, desta data.

Palácio da P.refeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 20 de outubro de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
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ATO N.o 92

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, resolve aproveitar o funcio
nário da extinta Inspetoria de Veículos do Estado, Zaro
Ramos Proença para exercer à cargo de Serv�nte-Empla
cador da Inspetoria de Veículos; percebendo os vencimen

tos fixados pelo Decreto n.o 59, desta data.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do' Estado d� Paraná, em 20 de outubro de 1932.

(a) Jõrge L.Meissner

Prefeito Municipal

"i �
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� ATO N.O 93

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO, DÓ PARANA, resolve aproveitar o funcio
nário da extinta Inspetoria ,de Veículos do Estado João
Loiola Pires para exercer o cargo de Fü;cal de 2.a classe,
percebendo os vencimentos fixados pelo Decreto n.O 59,

desta data.

Palácio da Prefeitura Municipal dl;! Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 20 de outubro de 1932.

<.�) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipa�

..
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I
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ATO N.� 94

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, ÇAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, resolve aproveitar o funcio.,.
nário da extinta Inspetoria de Veículos do Estado Durval
França para exercer .0 cargo de Fiscal de 2.a classe
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percebendo os vencimentós fuq:ldos pelo Decreto n.o 59,

desta data.

Paláci� da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 20 de outubro de 1932.

(a) Jorge L.. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 95

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PA.l{ANA, resolve aproveitar ó funcio

nário da extinta Inspetoria de Veículos do Estado Eduardo

Néves para exercer o cargo de Fiscal de 2.a classe, perceben

do os vencimentos fixados pelo Decreto n.o 59, desta data.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Est�d.o dq Paraná, em 20 de outubro de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

,!:f

I

ATO N.o 96

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve aproveitar o funcioná

rio da extjnta Inspetoria de Veículos do Estado Carmelo

Néves para exercer o cargo de Fiscal de 2.a classe, perce

bendo os vencimentos £ixadospelo Decreto n.o 59, desta

data.

� Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 20 de 'uutubro de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
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ATO N.o 97
. -

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, deixá sem efeito< o áto"n.o 88

de 20 do fluente mês, e, atendendo o requerido-pelo Auxi

liar do Almoxarifado, Raul Correia Pinto, resolve conce

der-lhe nos têrmos dos arts. 265 e 269 do Regulamento Ge

ral, trinta dias de licença, para tratamento de saúde de pes

sôa de sua familia, contados do dia 2 do corrente.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná,. em 27 de outubro de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito lVIunicipal

ceder-lhe de acôrdo co� os arts. 265 e 269 do Regulamento

Geral, trinta dias de licença para tratamento de saúde de

pessôa de sua familia, em prorrogação á licença que lhe foi

concedida por áto n.o 97, de 27 de outubro p. passado.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 16 de novembro de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

-

ATO N.O 99

O PREFEITÓ MUNICIPAL DE CURITIBA. CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendelldo ao requerido pelo
Auxiliar do Almoxarifado', Raul Correia Pinto, resolve con-

ATO N.O 100

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista haverem ces

sado os motivos determinantes da nomeação da Comissão

Revisora de preços ede exame dos documentos relativos a

materiais que a Prefeitura adquiriu durante (j pe

riodo revolucionário para as forças em operações da 5.a
Região Militar,

RESOLVE:

1 - Extinguir a Comissão nomeada por áto n.o 79 de

25 de julho do ano fluênte; .

2 - Agradecer aos membros da extinta Gomissão, snrs.

Ivo Leão, MaJloel Francisco Correia e" He.nrique Jouve o

concurso' valioso que emprestaram a esta Prefeitura sem

onus algum para a mesma, dando cabal e patriotico desem
penho a todos os encargos que lhe foram cometidos.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estadó do Paraná, em 25 de novembro de 1932.

(a) Jorge L. MeissneJ;

Prefeito Municipal

ATO N.O 98

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, ÇAPITAL
DO ESTADO.nO PARÁNA, resolve aproveitar o sr. João

Aguida, que exercia as funções de Guarda-Fiscal, para

exercer o cargo de Adm.i.nistrador do Cemitério Municipal.

. percebendo os vencimentos marcados em lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 5 ae novembro de 1932.

(a) Jor;e L. Meissner

Prefeito Municipal

J
,
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ATON.O 101

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

Guardião do Cemitério Municipal, Julio Rlchter Filho, -re

solve conceder-lhe, ,de acôrdo com o Art. 257 do R�gula

mento Geral, trinta dias de férias.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 25 de novembro de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Múnicipal

sr. Manoel rreixeira Machado, que atualmente serve na

Secção de Protocólo e Arquivo, das funções de Chefe de

Secção da Consultoria Juridica e Procuradoria Municipal,

até solução do inquerito mandado instaurar por Portaria

n.o 138 desta data.

Palácio da PreI"eitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 28 de novembro de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

l I

ATO N.O 102

O PREFEITO MUNICIPAL'DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO PARANA, tendo em vista o resultado a que

chegou a Comissão de inquerito nomeada por Portaria ti.o

92 de 22 de junho do corrente ano e em face <;lo respectivo

parecer do sr. Procurador Municipal, resolve, de acôrdo

com o Art. 251, letra c), do Regulamento Geral, 'exonerar o

sr. Benigno Lima Junior do cargo de Fiscal Geral do Qua

dro Urbano e responsabiliza-lo pelos prejuizos que causou

ao Municipio. .

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado d_o Paraná, em 28 de novembro de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 104

o PREFEITO MONICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, têsolve, de acôrdo com o Art.

274 do Regulamento Geral, suspender preventivamente o

51'. Lufrido da Costa Cabral das funções de 1.0 Oficial da

extinta Diretoria Geral, atualmente servindo na Secção de

:Protocolo e Arquivo, até solução do inquerito mandado ins

taurar por portada n.o 138 desta data.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitibâ, Capital

do. Estado do Paraná, em 28 de novembr9 de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 103

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURI1.'IBA, CAPITAL

DO ESTADO DO l'ARANA, resolve, de acôrdo com o Art.

274 do Regulamento Geral, suspender preventivamente o

ATON.O 105

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO .DO PARANA, em conformidade com o De
creto n.o 69, desta data, resolve organizar as comissões que

devem proceder ao lançamento dos impostos e taxas mu

nicipais para o exercicio de 1933, para isso fazendo as se

guintes nomeações:

.1

,L
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I:mposto de Li�ença no Rodo:

a) Urbano Grácia Filho e Manoel Taborda Ribas.

b) Clodoaldo Portugal e Estevãó Secundino Feij6.

Imposto Suburbano:

Dt. Augusto Beltrão Perneta, Dr. Tobias Lacerda Go

mes e João Americo de Oliveira.

Imposto de Licença do Quadro Urbano, inclusive Publici

dade e Pesos e Medidas:

a) Silfredo de lVÍoura Pedrosa e Alvaro Luiz Picheth.

b) Tito Pospissil e Artur Ribeiro de Macedõ.

Taxa de Limpeza Particular e Calçamento e Imposto sobre

Frente não Edificada, Casas sem Platibanda ou em Ruinas,

F'rente não regularniente murada e Guia sem Passeio:

a) Artur Marques da Silva e Alvaro Andrade.

,b) Amazonas de Sousa Azevedo; e Wilson Portugal Lo

bato.

Os serviços de lançamento e respect!va escrituração

deverão ser iniciados imediatamente e estar concluidos an

tes do; prazo marcado para a cobrança da primeira presta

ção; devendo as comissões observar fielmente as prescri

ções legais em vigor, no queconcerne aó criterio a ser ado

tr.:do na execução dos respectivos trabalhos, observadas

igualmerlte as instruções que com este bai:xàm.

Os serviços serão feitos com prejuizo do expédiente da

Prefeitura, competindo aos membros das comissões a quó

ta calculada de acôrdo com o Art. 4.° do Decreto n.o 69,

desta data.

Palácio da Prefeitura- Municipal de 'Curitiba, ;Capital
do Estado do Paraná, em 3 de dezembro de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

r�
I

I

Instruções. a que se refere o áto n.a 105 de 3 de

dezembro de 1932

_ T�do� os talões de avisos de lançamentos (que servi
rao de gUlas para pagamento) terão suas folhas originais
com numeração impressa em ordem crescente repetidas

:ntreta�to� ,nas respectivas segundas-vias, e serã� entregue�
as comIssoes de lançamento, depois de lavràdo têrmo de

B?ertl:ra pela' Inspetoria de Rendas, a qual tambem lavra
ra o termo de encerramento, depois de utilizado e devolvi
do pela comissão.

Os talões não deverão conter nem emendas nem ra
s�ras, sendo enchidos com algarismos -claros, e sendo a as
smatura da comissão bem legiveI. Pequenas correções serão
t�leradas, uma vez ressalvadas com a assinatura da comis..,
sao.

a S?b pretexto ne�hum, poderão ser arrancadas folhas
(2. vIas) que, todavIa, poderão ser canceladas sendo isso
dec�a�ado expressamente no têrmo de encerra�ento do ta-
10narlO. .

La�rado o têrmo dé encerramento, o talonário será en
t��gue mcontinente, mediante recibo, á Diretoria de Conta
b:hdade e Tes,?uro, 'que organizará os livros de arrecada
çao, etc., de acordo com a praxe por ela atualmente adotada.

... . Em �a�o de extra�io. do aviso de lançamento, será for
neCIda copIa ao contrIbumte, gratuitamente.

I
j

I

L

Gabinete da Pr,efeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Parana, em 3 de dezembro de 1932. .

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
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ATO N.o 106

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, nomeia, em substituição ao

Dr. Francisco Fabiano Sales, que se acha ausente, o dI'. An-.
tenor Panfilo dos Santos para fazer parte da comissão de

julgamento- dos Hoteis que se inscreveram para o concurso

de que trata a lei h.é:>599, de 7 de dezembro de 1921.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 27 de dezembro de 1932.,

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba Capital
do Estado do Paraná, em 29 dê dezembro de 1932',

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 107

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DÚ ESTADO DO PARANA, resolve, -nos têrmos do art.

284 do RegllJélmento Geral, licenciar por um ano o Inspetor

de 1.a classe da Inspetoria de 'Limpeza Pública eParticu

lar, Bento Manoel de Ramos Taborda Ribas.

Paláéio da Prefeitur,a Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, elA 2ª de dezembro de 1932.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

I
I

I
I

ATON.O 109

O PREFEITO MúNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ES�ADO DO PARANA, tendo elll vista o Orçamento
da Receita e Despesa para o proximo exercicio de 1933 bai
xado com o Decreto.n.o 68 de � do £1uênte mês e devida�en
te aprovado pelo Conselho Consultivo do ,Estado, conforme
seu parecer �.° 299, res�lve, conservar, transferir, promo
ver e aproveItar os funclOnarios da Prefeitura de acôrdo
com o quadro seguinte: . '

GABINETE DO PREFEITO

Secretário

3.° Oficial
. !

Praticante . . " .

Continuo ....• ,

Servente . . . . .'.

Lauro Schled�r

Augusto Marques dos Santos
Djanira Cr�spo

Olivio Pereira de Andrade

Euclides Alves Vieira
I
l

IATO N.O 108

O PREFEITO MUNICIP1\L PE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO ,no PARANA, resolve, de acôrdo com o art.

231 do Régulamento Geral, exonerar Aristides Àrtigas, que
servia na Diretoria de Contabilidade e Tesouro, das fun

ções de 3.° oficial da Consultoria 'Jurídica e 'Procuradoria
Municipal.

SECÇÃO DE PROTOCOLO E ARQUIVO

C�efe .d: Secção . Manoel Teixeira Machado
1. OfIcIal. Lufrido Costa Cabral
Porteiro. . Angelo Scuissiato
Arquivista. Olegario Aires de Arruda

CONSULTORIA TECNICA

Consultor Técnico . . . Dr. Adriano Gustavo Goulin

�--
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CONSULTORIA JURIDICA E PROCURADORIA
MUNICIPAL

Consultor Juridico e Pro

curador Municipal . . Dr. João Ribeiro de Macedo FÍ. 
lho (licenciado)

Dr. Aroo.r Juvêncio Mendes

(interino)

Lauro SilvâContinuo . . . <' • • •

DIlt"ETORIA DE OBRAS

Gabinete

Engenheiro Diretor .

Datilógrafo .

Continuo . . . .

Dr. Henrique Estrela Moreira

Antonio Gomes

Ricardo Bigatto-t

SECÇAODE OBRAS

Engenheiro Chefe- de-. - -
S ... Dr. João Macedo Sousa
ecçao .....

Engenheiro Auxili;rr ., Dr. Tobias Gomes-1"
Condutor Técnico . . • João Fagundes .Barbosa':"
Auxiliar Técnico de l.a �

Edmundo de Oliveira Saporski ..,.
classe . . . . . . . .

Of . I 'Oscar José de Grácia
2.° icla.......

Desenhista de �.a classe Valentim Maria de Freitas
Feitor Geral. . Angelo Gottardi
3 Feitores. . .... +Frederico Stainin; João Batista +

d"e Britô e Vitor BenatQ

FISCALlZAÇAO DE OBRAS

Fiscal . . . . . . . .. Bernardino.Cunha. -I-
..

I

t

Mecanico Chefé

Ajudante ..

-125 -

OFICINAS

Antonio Pontarola

João Francisco Vieira

DmETORIA DE VIAÇAo

Gabinete

Dr. Nelson de Sousa Pinto

M�rcedes Mendes de Morai!)

João Batista Nunes -

Engenheiro Diretor .

Datilógrafa . . . . .

Continuo . . . . . .

Assistente Chefe

Condutor Técnico

2.° Oficial . .

Praticante . . . .

Desenhista de 1.a classe

Auxiliar de 2.a classe

Telefonista . . .

2 Motoristas . . . . .

SECÇAO DE VIAÇAO

João Americo de Oliveira

João Schleder Sobrinho

Wilson Portugal Lobato

Antônio Cunha Braz

Manlius Melo

Gastão Marques da Silva

Rosemira Pereira da Silva �

-Antonio Coelho e Pedro Scuis

siato

SECÇÃO DE TOMBAMENTO E PATRIMONIO

Engenheiro Chefe de

Secção . . . . .

Chefe de Secçã-o .

2 - 1.Os Oficiais .

2.° Oficial . . . .

Auxiliar Técnico .

I

Dr. Augusto Beltrão Perneta

Artur Marques da Silva

Amazonas de Sousa Azevedo e

Luiz Pinto da Rocha 

Odilon Viana Araujo

Frederico Kirchgassner

I.

INSPItTORIA DE LIMPEZA PUBLICA E PARTICULAR

Inspetor de 2.a classe. José Olinto dos Santos

• I



-126-

INSPETORIA DE ESTRADAS E CAMINIIOS

Inspetor de 2.éi .classe. Cesar Conrado de Sousa . -

INSPETORIA DE VEICULOS

Inspetor Geral . . . .

Inspetor de 3.a classe

Alcides Terezio de Carvalho

Boanerges Marquesi Sobrinho

(interino)

Lafaiete Viana

. Zaro de Ramos Proença

. +Durval França, Eduardo Néves,
Carmelo Néves e João Loiola

Pires

Praticante . . . .. .

Servente emplacador

4 Fiscais . . . . . . .

DIRETORIA DE CONTABILIÓÂDE E TEsOURQ

Gabinete

Roger Maravalhas I'
Violeta Maranhão
.José Scuissiato

Diretor . . .. . . . .

Datilógrafa .....

Continuo . . . .

CONTABILIDADE

Guarda-Livros Chefe .

Guarda-Livros Ajudante
Auxililir de Escri�a . .

Cobrador ; . . .

Benedito da Costa- Coelho

Alvaro de Andrade

Hdefonso B. Cordeiro

Argeu Loiola Pinho

SECÇAO DE RÉCElTA

Chefe de Reéeita . Alfredo Pfeiffer'

Chefe de Secção . SiHredo de Moura Pedrosa
3 Praticantes . Fernando Lima, Luiz F. de An-

drade e Emilia Renot

Servente . . . Raul Kormann
..

.u
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.TESOURARIA

Tesoureiro . . . . .

Fiel . . . . . . . . .
Francisco Guedes Chagas

Olavo C. Correia

Pagador . . . . . .

Auxiliar de Escrita

PAGADORIA

Lindolfo Monteiro

Valdemir Costa Lima

INSPETORIA "DE RENDAS E FISCALIZAÇÃO

Gabinete

Carlos Antonio de Azevedo

Fioravante Garcez Marques

Francisco Lopes Vieira

Inspetor Geral .

2.° Oficial . . .

Continuo . . . .

] .

}"'

I

FISCALIZAÇAO

Inspetor de Matadouros Artur Ribeiro de' Macedo -
4 Fiscais Gerais .... t Tito Pospissil, Urbano Grácia

Filho e Clodoaldo Portugal,
vago

2 Ajudantes de Fiscais Alvaro Luiz Picheth e Miguel
Babi

26 Guardas Fiscais . . Adriano Garcia dos Santos, Bra
silio Peri Moreira, Antenor

Rodrigues, Lutegardes Fer

reira da Costa, Ildefonso Pe

naforte Marques, Estevam Se

cundino. Feijó, Godófredo R.

de Assunção- Abelardo dos

Reis Petra, Bento Dias de Grá

cia, Frederico Weiss, Abilio

dos Santos, Artur Chaves
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Continuo ..

Barros, João Gomes, Davi da

Rosa, Euclides Rosa, Alvaro

José da Costa, Valfrido Bueno

Ferreira, 'Manoel Ribeiro de

Macedo, Abilio Brandão� Fran

cisco José Fernandes, Gumer

cindo Godoi, Manoel Taborda

Ribas, Pedro Gàsparelo,Ulis

ses José Ribeiro, Ubaldo Grá
cia e Francisco Grande,

Florido G. de Castro

( ...

(

, ...

Almoxari£e . . . .

Auxiliar . . . . .

Continuo . . . . .

ALMOXARIFADO

Romulino Requião

Raul Correia Pinto

Reinaldo Mion

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 30 de dezembro de 1932.

li (a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

AFERIÇAO DE PESOS E MEpIDAS

2.° Oficial Inácio Lombardi

DEPOSITO DE INFLAMAVEIS

Administrador . .

Guardião . . . .

Nicolau Cachenski

Manoel Otacilio- da- Silva

CEMITERfos

Administrador do Cemi-

tério Municipé;ll . . . João Aguida

Administrador do Cemi

tério .da Agua Verde

2 Guardiães . . .

João Zaniolo

Avelino Pereira da Silva e Julio

Richter Filho

Administrador. .

Ajudante . . .

MATADOUROS

Evaldo Weigert

Olio Weigert

1 

I

MATRICULA DE VACAS

Fiscal . . . . . . . .. Carlos Weigert Filho -
..
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DecretoS" ode 1933

DECRETO N.o 1

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

:DECRETA:

Art. 1.° - Fica, de amanhã em diante, estabelecido pa
la a Prefeitura o mesmo horario de trabalho adotado para

as repartições públicas do Estado pelo Decerto n.° 2843 da

Interventoria Federal: das 8,30 ás 11,30 e das 13,30 ás 17

horas; aos sabados haverá apenas o primeiro horario.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Esta.do do Paraná, em 2 de janeiro de 1933.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

I
I

DEC�ETO N.o 2

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

DECRET A:

Art. 1.° - As padarias, nas segundas feiras, não po

derão iniciar a fabricação de massa para qualquer especie

1
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de pão ou brôa antes das 14 horas no inverno e 15 no ve

rão, de modo que o descanço dos padeiros se dê das 7 horas

de domingo ás 14 oU 15 de segunda feira, conforme a estação

seja de inverno ou de verão.

Art. 2.° - Os pães de qualquer especie fabricados nas

segundas feiras só poderão ser expostos á venda, nesse dia,

depois da hora 18 no inverno e 19 no verão.

DÉCRETO N.o 3

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO "DO PARANA, tendo em vista que pelo De
creto n.o 12" de 6 de abril de 1931 foi autorizada a emissão

de 1.757:000$000 (mil setecentos e cincoenta e sete contos

de réis) em apolices denominadas "Residuos Passivos" em

substituição ás de igual valor da emissão "Telefones" de

que trata o Art. 4.° do Capitulo II do Decreto n.o 19 de 31

de dezembro de 1930;

considerando que da nova emissão ainda se encontram

no Tesouro Municipal, sem colocação, 970 (novecentos e

setenta) apolices de 200$000 (duzentos mil réis), 679 seis

centas e setenta e nove) de 500$000 (quinhentos mil réis)

e 478 (quatrocentas e setenta e oito) de 1:000$000 (um con

to de réis), num total de 1.011:500$000 (mil e onze contos

e quinhentos mil réis), que, aliás, é quantia insuficiente

para efetivar a consolidação da divida flutuante do Muni

cipio atualmente existente; e

considerando que, assim, a colocação desse saldo so

mente viria estabelecer uma situação de desigualdade en

tre credores da Prefeitura, o que, para muitos, redundaria

em prejuizo;

considerando, tambem, que da emissão "Telefones" fo

ram extraviadas duas apolices de um conto de réis,

I
I
I

I

.

Art. 3.° -" O peso do pão comum, denominado "pão

dágua", continua a ser, de acôrdo com o decreto n.o 8 de 16

de novembro de 1923: 85 gramas, sempre que o preço da

farinha fôr igualou inferior a 40$000 por 44 kgs.; 80 gra

mas, quando esse preço fôr de 40$000 até 45$000; e 75 gra

mas, desde que a cotação da fariI).ha se ,eleve a :rn�is de ...

45$000.

S único - Servirá de base para a fixação do peso do

pão a cotação da farinha nacional verificada pela Inspeto

ria de Rendàs e Fiscalização.

Art. 4.° - Ficam estabelecidas as multas de 500$000

ppra os il).!ratores dos arts. 1.0 e 2.0.e de 100$000 para os

do art. 3.°, sendo elevadas ao dobro em caso de r,eincidencia.

S único - As multas cominadas para os arts. 2.0 e 3.°

serão apUcadas tanto aos fabricantes como aos revendores

de pão.

A.rt. 5.° - Revogam-se as, disposições em contrário.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
'.

DECRET A:

Art. 1.0 - Deverão ser incineradas nas fornalhas da

Cervejaria Atlantica S. A. as apolices da emissão "Residuos

Passivos" do valor total de 1.011:500$000 (mil e onze con

tos e quinhentos mil réis) e as da emissão "Telefones" de

1.755:000$000 (mil setecentos e cincoenta e cinco contos

de réis), que se acham depositadas no Tesouro Municipal.

Palácio da PrefelturaMunicipal de Curitiba, Capital

do Estado do' Paraná, em 3 de janeiro de 1933.

L
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Art. 2.° - Para proceder á incin.eração, que terá logar

no dia 14 do corrente mês, ás 9 horas, é .nomeada uma co

missão composta dos funcionário snrs. dr. Artur Juvencio

Mendes, dr. Nelson de Sousa Pinto, Francisco Guedes Cha

gas e Lauro Schleder, devendo dita comissão lavrar circuns

tanciada áta, da qual constem os numeros de todas as apo

lices que forem queimadas.

Art. 3.° - Ficam de nenhum efeito as apolices de ..

1:000$000 (um conto de réis) n,o 1. 099 e 1.100 da emis

são "Telefones", em virtude de se não encontrarem no ar

quivo embóra não tenham sido emitidas.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do .Estado do Paraná, em 12 de janeiro de 1933.

(a ) Jorge L; Meissner

Prefeito MunicipaI

J;>ECRETO N.o 5

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO PO PARANA,atendendo ao requerido pelo

1.0 Oficial da S�cção do Tombamento e Patrimônio, da Di

retoria de Viação, Amazonas Souza Azevedo, e tendo em

vista as respectivas inforIIlações, resolve mandar incorpo

rar um ano ao acêrvo de serviços prestados pelo referido

funcionário, para exclusivo efeito de aposentadoria, nos têr

mos dos arts, 277 e ?79 do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 18 de janeiro de 1933.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 4

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, resolve aprovar o projéto para

a pavimentação da rua Bento Viàna 'entre as avenidas Si.:.

queira Campos e Iguaçú, classificada de "residencial" e pa

ra transito pesado, de acôrdo coma lei n.o 725 de 4 de maio

de 1928.

Palácio d� Prefeitura 'Municipal de Curitiba, Capitàl
do Paraná, em, 13 de janeiro dê 1933.

(a ) Jorge L. Meissner

Prefei'to Municipal

DECRETO N.o 6

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

operário Inácio Cesario dos Santos, e em face do laudo de

inspeção de saúde sob n.O 1..514 da Diretoria Geral de Saú

de Pública do Estado, resolve aposenta-lo na conformidade

do art. ,283 do Regulamento Geral, com os salários anuais

de 961$920 (novecentos e sessenta e um mil e novecentos

e vinte réis), em virtude de contar 17 (dezesete) anos, 9

(nove) mêses e5 (cinco) dias de serviços prestados á Pre

feitura, conforme calculo procedido pela Diretoria de Con

tabilidade e Tesouro.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Parana, em 18 de janeiro de 1933.

Ca} Jorge L. Meissne,r

Prefeito Municipal



DECRETO N.o 1

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIB�, CA.PITAL
DO ESTADO DO PARANA,' tendo em vista que por acu

mulo de serviço o Tesouro Municipal não poude atender
nestes ultimos dias a todos quantos vieram efetuar o paga

mento de ímpostos e taxas relativos ao trimestre hoje findo,
I

I
.fI •

RESOLVE:

Prorrogar até ao dia 15 de fevereiro entrante o prazo

para pagamento sem multa dos impostos e taxas do 1.0 tri...

mestre do corrente exercicio; .revogadas as disposições em

contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 d� japeiro de 1933.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito l\IIqI},icipal

DECRETO N.ô 8

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista a utilidade pú

blica que existe na abertura do prolongamento da rua José

Loureiro, entre as ruas João Negl:ão e Conselheiro Lau

rindo;

considerando que a lei n.° 787, de 3 de junho de; 1930,

já. autori�ou esta Prefeitura a executar esse prolongamento;

considerando, ainda, que ó snr. Nicolau Mader ofere

ceu a cessão gratuita ao Municipio da area necessaria no

terreno de sua propriedade, o que está de acôrdo com um

dos itens da referida lei 787;

I
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considerãiido, afinal, que só oportunamente será ne

cessaria a desapropriação da propriedade do snr. Alvaro Jo
sé Nascimento,àbrangida pelo prolongamento a ser aberto,

DECRETA:

Art. 1.0 - E' considerada de utilidade pública a faixa

necess�ria ao prolongamento da rua José Loureiro, entre

as ruas JQão Negrão e Conselheiro Laurindo, constante da

planta nesta data aprovada e que é indicada com traços ver

melhos interrompidos, sendo a concordancia com a rua Con

selheiro Laurindo a que figura com traços verdes.

Art. 2.° - Fica aceita a cessão gratuita ao Municipio

da parte dessa faixa sita no terreno pertencente aos herdei

ros de Nicolau Mader, mediante têrmo a ser assinado peran

te esta Prefeitura,. d6 qual constará a obrigação dos mes

mos herdeiros contribuirem com as despesas totais ç1.e pa

vimentação nas respectivas testadas.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 7 de fevereiro de 1933.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 9

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista a requisitoria

do snr. Chefe de Policia do Estado, em oficio n.o 951 de 6

do mês corrente, solicitando providências no sentido do fe

chamento dos botequins denominados "Varsovia" sito á

avenida João Pessôa, "Hotel Brasil", á rua Marechal Flo-
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riano Peixoto, e c,cTrês Fóéos", situado 'na Vila Guaira, em

virtude de se terem tornado estabelecimentos condenados

pela moral e atentatórios aos bons éostumes; e

cop.si<�erando que a :prefeitura póde, na conformidade

do art. 130 do Código de Posturas do Municipio, cassar, en

tre outras, as licenças que se encontrarem nas condições das

indicadas,

I "

DKCRETA:

Art. 1.0 - Ficam cassadas e de nenhum efeito, a partir

do proximo dia 23, os seguintes alvarás de licença: de ,?o

tequime café em chicaras, de 2 de julho de 1932, concedIdo

a Gradowski & Cia.; de pensão, de 25 de novembro de 1927,

e de botequim, de 26 de junho de 1928, ambos concedidos

a Leopoldo A. Reinaldo; e de botequim, de 16 de setembro

de 1932, concedido a Henrique Musche .

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 13 de fevereiro de 1,933.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.O 10

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, considerando que a extração

irregular de areia nos rios que atravessam as zonas urbanas
e suburbanas acarretam consequências .nocivas ao escoa

mentodas aguas pela alteração das secções transversais e

longitudinais dos mesmos e pela formação de baixios, fos...

sos e caldeirões;

" .

I

1
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considerando que a construção de quaisquer obras nos
leitos e margens dos rios que atravessam o Municipio pro
duzem modificações no regimen de escoamento, ocasionan
do quasi sempre inundações prejudiciais ás propriedades
ribeirinhas;

considerando que o lançamento in natura das aguas re

siduárias e de esgôto nos rios acarretam a contaminação das
respectivas aguas com sérios inconvepientes para os habi

tantes de jusante que delas se servem;

considerando que ao Municipio compete regulamentar

o uso dos cursos d'agua dentro do perimetro urbano e nas

zonas habitadas do seu território, afim de garantir a saúde,
tranquilidade e segurança dos municipes,

DECRETA:

Art. 1.0 � A extração de areia dos rios que atravessam
propriedades particulares nas zonas urbana e suburbana

do Município, fica dependente de comunicação á Prefeitura
e fiscalização desta.

Art. 2�° - Ficam proibidas em todo o Municipio as
construções de barragens, vertedouros, ,muros de arrimos,

pontes e outras quaisquer obras que interfiram com o re

gimen dos cursos d'agua sem prévia licença da Prefeitura.

� único - Os proprietários interessados na construção
das obras referidas no presente artigo deverão requerer a
respectivo licença com a apresentação dos projétos e escla
recímentos necessários.

Art. 3.0 - Fica. expressamente proibido o lançamento,
in. natura, nos rios, das aguas residuárias e de esgotos de
habitações e dos estabelecimentos industriais.

Art. 4.° - As infrações dos dispositivos do presente
decreto serão punidas com a multa de 100$000, e, nas rein-

.1:. ,

I
II

�� I
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cidências, com a de 200$000, além de quaisquer outras co

minações legais.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em t7 de fevereiro de 1933.

( a ) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 11

O PREFEITO ,MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

pO ESTADO DO PARANA, conSIderando que com a ex

tinção da Diretoria Geral pelo Decreto n.o 12-A, de 22.de

fevereiro de 1932, muitas de suas atribuições passaram a

ser desempenhadas pelo Secretario do Prefeito;

considerando que pelo Decreto ti.o 15, de 23 de feve

reiro elo ano proximo findo, foi tambem extinto o cargo de

Oficial de Gabinete, ficando, igualmente, o Secretario do

Prefeito incl,lmbido do desempenho das. funções desse car

go;

considerando que sem embargo das novas atribuições

desse funcionário, não houye solução de continuidade nos

respectivos serviços; e

considerando, finalmente, que mais adequado será qe

nominar-se Secretaria da Prefeitura ao atual Gabinete do

Prefeito, e isso em vista da amplitude das funções atual-

mente a cargo "do respectivo secretário, "

DECRETA:

Art. 1.0 - Fica extinto o Gabinete do Prefeito e crea

da, em substituição, a Secretaria da Prefeitura, com o mes-

I S

,I
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mo pessoal daquele Gabinete, passaI!do o cargo de Secre

tário do Pr�feito a denominar-se Secretário da Prefeitura.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

dq Estado do Paraná, em 3 de março de 1933.

'll

I

I
I

,I

(a) JorgeL. Meissner

Prefeito Municipal

I,

I
"

�I
,

'I

DECRETO N.o 12

O PREFEITO MUNICIP1\L DE CURITIBA, CAPITAL

DO PARANA, tendo em vista a solicitação do snr. Chefe

de Policia do Estado, em oficio n.O 1..429 de 25 de fevereiro,

no sentido de ser sustada a ordem de fechamento que á sua

requisitoria foi decretada pela Prefeitura, relativamente ao

Hotel "Brasil", sito á rua Marechal Floriano Peixoto, e em

virtude de o respectivo proprietário ter assinado na Delega

cia de Policia de Costumes um têrmo de responsabilidade,

pelo qual se compromete a fazer ôbservar naquele estabele

cimento a mais rigorosa moralidade.

RESOLVE:

Revogar o Decreto n.o 9, de 14 de fevereiro último, na

parte referente á cassação das licenças concedidas a Leo

poldo A. Reinaldo.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 6 de março de 1933.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
, I

I

, '
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DECRETO N.o 13

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista a petição n.o
743 de 16 de fevereiro do corrente ano, do Guarda Fiscal

Lutegardes Ferreira <da Costa e em face das respeclivas in

formações, resolve mandar calcular o tempo de serviços

prestados á Prefeitura pelo mesmo funcionário, até esta

data, para todos os efeitos legais em 24 anos 7 mêses e 27

dias e para exclusivo efeito de aposentadoria em 25 anos,

10 mêses e 4 diqs.

Palácio da Prefeitq.ra Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 17 de março de 1933.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 23 de março de 1933.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

I J

DECRETO N.o 15

O PREFE1TO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, considerando ser de urgente
necessidade a construção de um canal auxiliar para melhor

escoamento das aguas do rio Ivo, de modo a se evitarem as

frequentes inundações que se verificam na zona urbana li
mitada pelas ruas Voluntarios <;la Pátria, Sàldanha Mari
nho, Visconcie Nacar e praça General Qsorio;

consideran<;lo que o referido canal pelo seu traçado de

verá atravessar terrenos particulares, cujos proprietários

deixaram de àtender ás reiteradas solicitações desta Pre
feitura para o inicio das obras;

considerando a grande utilidade pública que represen
tam as obras a serem executadas;

DECRETA:

Art. 1.° - Fica considerada de utilidade pública para o

fim de ser <desapropriada a faixa de terreno de 3 metros de

largura de propriedade de D. Leonidia de Almeida e dos
herdeiros de Felice Raitani e de Joaquim José Pedrosa e

necessaria ao estabelecimento de um canal de acôrdo com o

projéto que é aprovado pelo presente decreto.

Art. 2.0 -. Revogam'-se as disposi<ções em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 1.0 de abri}. de 1933.

(a) JorgeL. Meissner <

Prefeito Municipal

I

I

DECRETO N.o 14

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA,

DECRETA:

Art. 1.0 - E' concedido ao Governo do Estado do Pa

raná para o fim especial de nele ser construida uma estação

cli.mato�ogiça de La classe, o terreno com 20.00 metros de

frente para a rua drs. K.:.eHers, tendo a fôrma e posição cons

tante da planta anexa ao presente decreto e devidamente

rubricada pelo .Prefeito ..

Art. 2.° -.. Quando pão fôr mais utilizado para o fim a

que se destina, o terreno referido reverterá ao dominio ple

no do Municipio.

Art. 3.° - Revogam..&� as disposições em contrário.

I �

J .
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DECRETO N.o 16

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista que no Tesou

ro Municipal se encontram 320 (tresentas e vinte) apolices

de 1:000$000 (um conto de réj�) da emissão "Melhoramen

tos", que, emitidas, não foram colocadas, e 142 (cento e

quarenta e dua�) tambem de. 1:000$000 (um conto de réis)

da emissão "Telefones", emitidas a favor da A. E.G. Com

panhia Sul Americana de Eletricidade, que foram por ou

tras substituidas,

DECRET A:

Art. 1.0 - Nas fornalhas da Cervejaria Atlantica S. A."
deverão ser incinerad.asas seguintes apolices que se acham
no Tesouro Municipal: 320 (tresentas e vinte) da emissão

"Melhoramentos", do valor total de 320:000$000 (tresentos

e vinte contos de réis) e 142 (cento e quarenta e duas) da

emissão "Telefones", do valor total de .14:,2:000$000 (cento e

quarenta e çiois contos de réis) . •

Art. 2.° - Para proc�der á incineração, que terá lugar

no dia 26 dd corrente mês, á hora 14,é nomeada uma co

missão composta dos funcionários snrs. dr. Nelson de Sousa

Pinto, dr. Artur Juvêncio Mendes, Francisco Guedes Cha

gas e Lauro Schleder, devendo dita comissão lavrar áta cir

cunstanciada, da qual constem os números das apolicesque

forem queimadas.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

dó Estado do 'Paraná, em 24 de abril de 1933,

! .
I

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Ml.lnicipal
. .

r ¥
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DECRETO N.o 17

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Inspetor de Limpeza Pública e Particular, Bento Manoel de
Ramos Taborda Ribas e tendo em vista o laudo apresentado
pela comissão médica nomeada por Ato n.O 20 de 16 do cor
rente mês; tendo em vista, mais; as informações e calculo

procedido pela Diretoria de Contabilidade e Tesouro, resol
ve, nos têrmos do art. 282 do Regulamento Geral, aposen
tar o referido funcionário com os vencimentos anuais de
4:578$000 (quatro contos, quinhentos e �etenta e oito mil
réis), por contar, nesta data, vinte e quatro anos, dez mê
ses e onze dias de serviços prestados á Prefeitura.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
dó Estado do Paraná; em 26 de maio de 1933.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.O 18

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista o pedido de
isenção de imposfos lmpetrado pelo snr. A. Badaró Braga

e o parecer n.O 455 de 12 do corrente mês, do Conselho Con
sultivo do Estado,

DECRETA:

Art. 1.0 - Fica o inventor dos aparelhos "Simplex"

para Gabinete dentário, snr. A. Badaró 'Braga, isento pelo

prazo de cinco anos, dos impostos que se relacionarem com
o fábrico e venda dos mencionados aparelhos.

Art. 2.° - Revogam-se as disposições em contrário .
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 26 de maio de 1933.

.. .

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

-DECRETO N;O 19

O PREFEITO MUNICIPAL PE.CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, em face do disposto pelo De
creto InterventoriaI n.o 502, de 18 de fevereiro do fluente

ano, que amplia os efeitós dó Decreto .u.o g79, de 25 de abril

de 1931, e, assim, mandá anular as homenagens prestadas

a pessoas vivas na nomenclatura,das ruas e logradouros

públicos, e

tendo em vista o apêlo que á Prefeitura dirigiu o AERO

CLUBE DO PARANA, no 'sentido de ser homenageada a

memoria do genial inventor patricio dr. Alberto dos Santos

Dumont, o piopeiro da Aviação,

DECRETA:

Art. único - Passa denominar-se "Santos Dumont" a

atual praça "dr. João Candido"; revogadas as disposições

em contrário .
J ,

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 1.0 de junho de 1933.

(a) Jorge L. Meissner

Pref-eito Municipal

•
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DECRETO N.o 20

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, considerando que á pintura
das fachadas dos edificios contribue para a estética dos mes
mos, e por conseguinte para a estética da cidade em geral;

considerando, ainda, que as cores mal combinadas ou

mal distribuidas não devem ser empregadas nas fachádas
dos pr�dios,

DECRETA:

Art. 1.0_ Na zona urbana, as f;:lchadas constituindo

um único mot.ivo arquitetonico, não poderão receber pin

tura de cores diferentes que desfaçam a harmop.ia do con
junto.

Art. 2.0 - Aos infratores será imposta a multa de "
50$000 a 200$00Q.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 3 de junho de 1933.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.O 21

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBÁ, CAPITAL

no ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido em
petição sob n.O 1.849, de 5 de junho do corrente ano, pelo

Fiscal Geral do Rocio, Clodoaldo Macedo :portugal, resolve,

nos têrmos do art. 280 do Regulamento Geral, conceder

lhe a gratificação adicional de 10% sobre o.s r�pectivos
vencimentos, visto ter completado dez anos de serviço pre

cisamente a 1.° de junho p. passado, conforme informações
prestadas no citado requerimento.



f;-

-20� -21-

DKCRETA:

Art. 1.0 - Ao artigo 8.° da Lei n.o 725 de 4 �e maio de
1928, fica acrescido o seguinte paragrafo único:

"s único - Nos logradouros públicos, particularmente
denominados largos ou praças, concorrerão os proprietá..,

rioS laterais, por rpetro linear de testada, com metade do
custo da pavimentação, contribuindo o Municipio com, a

outra metade" .

Art. 2.° -, Vencido o prazo para pagamento de qual..,

quer das prestações a que se J;'efere õ artigo 8.° da lei n.o

768 de 27 de maio de 1929, poderá o l\iunicipio agir execu",

tivamente contra ósproprietário para a respectiva cobran..,

Çll.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 28 de julho ,de 1933.

(a) JQrgeL. Meissner

Pre£e.ito Múnicipal

..) �.

DECRETO N.O 23

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, considerando que a Divida

Flutuante do Municipio, que vem se acumulando desde o

ano de 1927 devido aos déficits orçamentáriQs verificados

nos anos subsequentes, atingiu, em 31 de dezembro de 1932,

a vultosa cifra de Rs. 2.579:992$589;

considerando que os titulos dessa Divida exigem, em

sua quasi totalidade, por sua propria natureza, pronta li

quidação, o que com os recursos orçamentários normais se

rá impossivel, dada a rnsuficiencia das verbas destinadas a

esse fim;

considerando que grande parte da referida Divida se

acha onerada com juros bastante elevados, que vem se acu

mulando de ano para ano;

considerando que àlém dessa Divida Flutuante existe

ainda a Divida Fundada do Municipio, cujo montante, em
31 de dezembro de 1932, atingiu a Rs. 1. 767:200$000;

considerando que tal Divida está representada por di

versas emissões de apolices de diferentes juros, o que em

vez de simplificar os serviços da Divida vem, ao contrário,

estabelecer complexidade nos sorteios e amortizações res

pectivos;

.considerando que a Unificação dessa Divida com a Flu

tuante, numa consolidação única, nenhum prejuizo trará

aos atuais credores da Prefeitura;

considerando que, depois de apurado exame, verifi

cou-se a possibilidade de se consignar anualmente nos res

pectivos orçamentos uma reserva de Rs. 600:000$000 para
o serviço de juros e amortização de uma emissão de Rs.

5.000:000$000 ;

Palácio da Prefeitura Municípal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 8 de julho de 1933.

(a) Jorge L. Meissnei'

Prefeito MunicipaI

-: .,

DECRETO N.O 22

, O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADÚ DO PARANA, usando das atribuições que

por lei lhe são conferidas e tendo em vista o parecer n.° 494

de 25 de julho corrente, do Conselho Cons'Ultivo do Estado;

,I

I

I

I

I

.,L.�

I

!�
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considerando que o excesso de cerca de Rs. . .

300:000$000 terá aplicação imediata em serviços públicos

de carater inadiavel;

considerando que, finalmente, de acôrdo com o Art.

10.6, letra b, do decreto n.O 20.348 de 29 de agosto de 1931,

foi solicitada audiencia ao Conselho Consultivo do Estado,

que no seu parecer n.o 467 de 26 de maio do co!,renteano,

manifestou-se favoravelmente á operação fínanceira supra
, )

referida,

� único - A amortização acima referida se processa

rá, em cada sorteio, da seguinte fórma: -

83 apolices de Rs.

41 apolices de Us.

133 apàlices de Rs.

83 apolices de Rs.

100$000

200$000

500$000

1:000$000

Art. 4.° - Os juros serão contados e pagos semestral

.mente nas épocas dos sorteios acima referidos.

DECRET A:

Art. 1.0 - A Prefeitura lVIunicipal de Curitiba emitirá

5.000:000$000 (cinco mil contos de réis) em, apcilice� ao

portador, aos juros de 7% (sete por cento) ao ano, tipo 90

(noventa), Têsgataveis no prazo de 15 (quinze) anos.

� ú.nico - A emissão será feita p.a seguinte forma:

Art 5;° - As apolices da presente emissão serão nu

meradas em ordem crescente na seguinte fórma:

1 a 2; 500. para apolices de Rs.

1 � 1. 250 para apolices de Rs.

1 a 4. 000 para apolices de Rs.

1 a 2. 500 para apolices de Rs:

100$000

200$000

500$000

1:000$000

250:000$000 em apolices do vàlor nominal de Rs. .. .. .. o. o o

250:000$000 em l!-polices do valor nominal de Rs. • .. o. • o ••

2.000:000$000 em apolices do valor nominal de Rs...

2.500:000$000 em apolices do valor nominal de Rs. o o' •• o • o

100$000

200$000

500$000

1:000$000

Art. 6.° - As apolices de que trata o presente Decreto

serão âssinadas peio Prefeito e pelo Diretor de Contabilida

dee Tezouro.

Art. 2.° -" A presente emissão destinar-se-á a conso

lidar e unificar as Dividas Flutuante e Fundada do Munid..

pio e o seu excesso será aplicado em serviços públicos de

natureza urgente.

Art. 3.° - A amortização será feita com sorteios se

mestrais, em 30 de junho e.31 de dezembro de cada ano, de

acôrdo com a tabela que- com este baixa.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 29 de julho de 1933.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
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Tabala oara arnortlzatBO da. uma arnlssBo da 5.000 [ontos da rQls. om 15 anos. Juros da 7 %

I Amortização I, Saldo da

I Juros
Quóta orçamentárla\Quóta orçamen-

Emissão para cada semestre tária anual

31 de' Dezembro de 1933 166:000$000 5.000:000$000 175:000$000 . 341:000$000 341:000$000
30 de Junho de 1934 . : 166:000$000 4,834:000$000 169:190$OCO 335:1!!O$000
31 de Deiembro de 1934 166:000$000 4.668:000$000 163:'380$000 329:380$000 664:570$000
30 de Junho de 1935 . . 166:000$000 4.502:000$Q00 157:570$000 323:570$000

31 de Dezembro. de 1935 166:000$000 4.336:000$000 151:760$000 3] 7:760$0�0 641:330$000
30 de Junho de 1936 . . 166:000$000 4.170:000$000 145:950${)OO 3n:950$OOO

31 de Dezembro de 1936 166:000$000 4.004:000$000 140:140$000 300:140$000 6]8:090$000

30 de Junho de 1937 .. 166:000$000 3.838:000$000 134:330$OO() 300:330$000

31 de Dezembro de 1937 166:000$000 3.672 :000$000 128:520$000 294:520$OOQ 594:850$000

30 de Junho de 1938 . . 166:000$000 3.506:000$000 122:710$000 288:710$000

31 de Dezembro de 1938 166:000$000 3.340:000$000 116:900$000 282:9OOSOOO 571:610$000

30. de Junho de 1939 .. 166:000$000 3.174:000$000 111:090$000 277 :090$000

3I de Dezembro de 1939. 166:000$000 3.00�:000$000 105:280$000 271:280$000 548:370$000

30 de Junho de 1940 . . 166:000$000 2.842:000$000 99:470$000 265:470$000

31 de Dezembro de 1940 166:000$000 2.&76:000$000 93:660$000 259:660$000 525:130$000
30 de Junho de 1941 .. 166:000$000 2.510:000$000 87:850$000 253:�$OOO
31 de Dezembro de 1941 166:000$000 2.344:000$000 82:040$000 248:040$000 501:890$000

30 de. Junho de 1942 . . 166:000$000 2.178:000$000 76:230$000 242:230$000

31 de Dezembro de 1942 16-6:000$000 2.0]2:000$000 70:420$000 236:420$000 478:650$000

30 de Junho de 1943 .. 166:000$000 1. 846:000$000 64:610$000 230:�O$OOO
31 de Dezembro de 1943' 166:000$000 1.680:000$000 58:800$000 224:800$000 455:410$000

30 de Junho de 1944 .. 1�6:000$OOO 1.514:000$000 52:990$000 218:990$000

31 de Dezembro de 1944 J 66:000$000 1.348:000$000 47:180$000 213:180$000 432:170$000

30 de Junho de 1945 .. 166:000$000 1. 182:000$000 41:370$000 207:370$000

31 de Dezembro de 1945 . 166:000$000 1. 016:000$000 35:560$000 201:560$000 408:930$000
30 de Junho de 1946 . , 166:000$000 850:000$000 29:750$000 195:750$000

31 de Dezembro de 1946 166:000$000 684:000$000 23:940$000 189:940$000 385:690$000

30 de JUnho de 1947 . . 166:000$000 518:000$000 18:130$000 184:130$000

31 de Dezembro de 1947 166:000$000 352:000$000 12:320$000 178:320$000 362:450$000-

30 de Junho de 1948 .. \ 186:000$000 186:000$000 6:510$000 192:510$0001 192:510$000

5.000:000$000
'o',

2.722:650$000 7. n2:650$000

�
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go Morgerstein, Anglo Benachio, Carmelo Datola, Hugo

Amhof, Irmãos Veiga, Humberto Gelein.

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

Palácio da Prefeitura M:llnicipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 18 de agosto de 1933..

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

emissão da Consolidação e Unificação da Divida a que se

refere o Decreto n.o 23, de 29 de julho do ano em curso, ne

nhum inconvenie;nte trará ao Mu.nicipio, e que, déssarte,

facilitar-se-á, ainda, aos contribuintes a remissão de seus

respectivos débitos; e

considerando, finalmente, que com a aceitação de tais

titulos não só se processará a antecipação do resgate da

emissão em apreço, como tambem, por outro lado, se efetua

rá com mais presteza a liquidação da Divida Ativ ado Mu

nicipio;DECRETO N.O 26

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Guarda Fiscal Lutegardes F�rreira da Costa, conforme pe

tição n.o 2.551 de 6 de agosto. do corrente ano, resolve con

ceder-lhe, de acôrdo com o art. 280 do Regulamento Geral,

a partir do corrente mês', a gratificação adicional de mais

5% sobre seus vencimentos, por ter completado 25 anos efe

tivos de exercicio no mês p. findo.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

-do Estado do- I?araná,em 21 de agosto de 1933.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETA:

Art.. 1.0 - <Para pagamento da Divida Ativa serão acei

t�s, a partir de 1.0 de outubro próximo vindouro, pelo valor

nominal e independentemente de sorteio, apólices da Con

solidação e -Unificação da Divida, emitidas de acôrdo com o

D�creto n.O 23 de 29 de julho do ano fluente.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 11 de setembro de 1933.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 27-

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, considerando que a Divida

Ativa do Municipio atingiu em 31 de agosto do ano corren

te a quantia. de Rs. 2.913:296$200;

considerando que até a presente data, para pagamento

desse. débito, só eram aceitas ap"ólices municipa.is sorteadas:

considerando, porém, que a aceitação de titulos não

sorteados, por seu valor .�ominal e pertencentes á recente

DECRETO N.o 28

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DOPAR.ÁNA, considerando que o Código de
Posturas a que se refere a lei n.o 527 de 27 de janeiro de

1919, ressente-se de diversas omissões e colide, em parte,

com o Regulamento Geral da Saúde Pública, impondo-se,

assim, sua revisão;
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. considerando> que a comissão a ser incumbida dêsse tra�
ba1ho deverá ser composta, tambem, de funcionários da

quela Diretoria e do Departamento de Agua ê Es�otos, afim
de colaborarem na parte comum a êsses departamentos, pa

ra o que, aliás, já houve o necessario entendimento cOm seus

respectivos Diretores,

" l

DECRET A:

Art. 1.0 - São nomeados, para a comissão revisora do

'Codigo de Posturas pela Diretoria de Saúde Pública, os srs.
dr�. Antenor Panfilo dos Santos e .Francisco Fabiano Sales;
pelo Departamento de Água e Esgotos o snr. dr. Odilon Ma
der; e pelo Municipio os srs. drs. ,A.driano Gustavo Goulin,
Artur Juvêncio Mendes e Carlos Antonio de Azevedo.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Esta,do do Par;ná, em 13 de setembro de 1933.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 29

O'PREFEITO MUNICIPAL DE CU�ITIBA, CAPITAL
DO ESTADO' DO PARANA,

DECRETA:

Art. 1.0 - O artigo 233 do Regulamento Geral passa

a ser assim redigido: "Aos funcionários municipais poderão

ser aplicadas as seguintes penas:

a) - advertência particular:;

b) - advertência por meio de Portaria;

c) - multas de 2$000 a 30$000;

I ,

- 29-

d) -'suspensão com perda de todos os vencimentos

até um ano;

e) - demissão aos de' menos de dez anos de serviço e,

dos de mais de dez anos, mediante processo administrativo".

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 25 de setembro de 1933.

(a) Jorge L. Meissner

:prefeito Municipal

..

DECRETO N.o 30

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANÁ, rendendo justa homenagem á

memória do grande historiador patricio dr. José Francisco

Pires da Rocha Pombo, filho ilustre do Paraná,

DECRETA:

Art. único - Passa a denominar-se "Rocha PO!IlbO" a

atual rua CleveJandia; revogadas as disposições em con

trário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitibá, Capital

dQ Estadõ do Paraná, .em 6 de outubro de 1933.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 31

O PREFEITO MU�ICIPALDE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Praticanté da Diretoria de Viação, Antonio da Cunha Braz,

e em face do parecer do snr. Procurador Municipal, exarado
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na petição n.o 2.879, de 25 de 'setembro deste ano, re�olve
mandar contar, para exclusivo efeito de aposentadoria, o
periodo decorrente de dezembro de 1928 a dezembro de
1932, isto é, quatro anos, e um mês, durante o qual o refe
rido funcionário prestou serviços á Prefeitura como men

salista.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 18 de outubro de 1933.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 33

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA,

d -

DECRETA:

Art. 1.0 - Ficam revogados o decreto n.O 10, de 11 de

março de 1931, e a Lei n.o 786, de 2 de junho de 1930.

Art. 2.° - O art. 2.° da Lei n.o' 563, de 27 de julho de
1920, fica substituidO" pelo seguinte: Ü produto da arreca

dação dos impostos referidos no art. 1.0 da lei 563 reverte

rá, em partes iguais, em beneficio do Hospital de Crianças,

Azilo São LUIZ, Azilo de Alienados e Sociedade de Socorros

aos Necessitados.

Art. 3.° - O presente decreto entrará' em vigor no dia

1.° de novembro próximo.

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

DECRETO N.o 32

O PREFEItO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido em
petição D.o 2.285, de 18 de julho do corrente ano, e em face
do estatuido no art. 2.° do decreto Interventorial n.o 1.260,

de 6 de junho de 1932, �resolve mandar contar para todos _ os

efeitos legais, o tempo decorrido do dia _da nomeação dos
funcionários abaixo, da extinta Inspetoria de Veiculos do
Estado, até 20 de outubro de 1932, época em que pela Pre
feitura foram os mesmos aproveitados:

Durval-França, de.4 de fevereiro de 1929;
Lafaiete Viana, de 17 de julho de 1929;

Eduardo Neves, de 7 de dezembro de 1929;

Zaro Ramos de Proença, de 5 de maio de 1931;
João Loiola Pires, de 11 de julho de 1931; e

'Carmelo �eves, de 11 de maio de 1932.

Palácio da Prefeitura Municipal de Cuirtiba, Capital
do Estado do Paraná, em 18 de outubro de 1933.

(a:) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

Pálácio da .J:>refeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 23 de outubro de 1933.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.O 34

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

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

1.026, de 19 do corrente, da Diretoria Geral de Saúde PÚ

blica do Estado, comunicando que o estabelecimento pani

ficador da firma Viuva Marta Muller preenche, agora, as

exigências do Regulamento da mesma Diretoria,
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DECRETA:

Art. ún.�co - Fica revogado o decretá hP 25, de 18 de
agôsto do ano fluente, na parte referente a cassação do al

vará de licença concedido á firma Viuva Marta Muller; re

vogadas as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 26 de outubro de 1933.

(a) Jorge L. Meissnet

Prefeito Municipal

..I ..

DECRETO N.o 35

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista a melhor fisca
lização do disposto no Decreto n.o 33, de 23 do corrente mês,

DECRETA:

Art. 1.0 - As poules a que se refere a alinea b) do art.

1.0 da Lei n.o 563, de .27 de julho dé 1920, deverão Ser apre

sentadas á Inspetoria de Rendas e Fiscalização, para, me

diante o respectivo pagamento, serem carimbadas.

Art. 2.° - A infração do Art. anterior será punida com

a multa de 500$000, elevada ao dobro na reincidência, po

dendo ser cassada a respectiva licença.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 26 de outubro de 1933.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeüp Municipal

I
.,
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DECRETO N.o 36

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, usando das atribuições de seu

cargo,

DECRET A:

Art. 1.0 - Os lançamentos para o exercicio de 1934,

serão feitos pelas comissões nomeadas por áto n.o 47, desta

data, as quais observarão em seu trabalho as prescrições le

gais em vigor.

Art. 2.° - A cobrança dos impostos, e taxas será feita'

em quatro prestações, nos mêses de janeiro, abril, julho e

outubro.

� 1.0 - A primeira prestação do Imposto Suburbano

será cobrada em janeiro e fevereiro.

� 2.° - O contribuinte que pagar antecipadamente as

quatro prestações, terá direito ao abatimento de 5% sôbre

o total.

� 3.° - Os tributos de importancia inferior a 40$000

deverão ser pagos em duas prestações, nos mêses de janei

ro e julho; goz�ndo das vantagens do � anterior quando

pagas de 'uma sô vez.

Art. 3.° - A cobrança das taxas e impostos relativos á

renovação de Hcença de veiculos far-se�á de uma só vez.
.

� único - Para os veiculos de tração automática e ti

rados pelo homem, a cobrança será efetuada no mês de ja

neiro; para os de tração animal, no mês de fevereiro.

Art. 4.b - As comissões de lançamento trabalharão

diáriamente com prejuizo do expediênte da Prefeitura, per

cebendo em conjunto, a quatia fixada no orçamento para

1934.
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Art. 5.° - Dos lançãfnentos das comissões caberá aoS

interessados o direito de reclamar verbalmente á Inspetoria

de Rendas e Fiscalização dentro de 8 dias da data do rece

bimento do aviso, e o de recorrer por escrito ao Prefeito

dentro de 10 dias, contados da solução dada pela Inspeto

ria.

Art. 6.° - O presente decreto entrará em vigor na

data de sua publica'ção.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 27 de outubro de 1933.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 37

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITA

DO ESTADO PARANA, em face da solicitação que por ofi

cios nrs. 1.170 e 1.193, respectivamente de 9, e 20, do mês

corrente, fez a Diretoria Geral de Saúde, Pública do Estado,

no sentido de. ser mandada fechar a padaria do snr. Germa

no Saubert, sita no Largo Dr. Faria n:o 2, por não cumprir

as exigências legais emanadas da mesma piretória,

DECRETA:

Art. único - Nos têrmos do art. 130,'alinea 4, do Có

digo de Posturas, é cassado e fica de nenhum ef�ito o alva

rá de licença para padaria concedido ao �pr! .Germano Sau

bert em 28 de fevereiro de 1921; revogada,s' �s dispos,ições

em contrário.
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba C 't I
do Estado do Paraná, em 24 de novembro de 1933'. apl a

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 38

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA '

- ,

D'ECRET A:

CAPITULOJ

Receita

��t. 1.0 - A receita do Municipio de Curitiba para o
exerClClO de 1934, é orçada em Rs. 3,663:050$000 e �erá for-
mada com o produto d ar d - d R .
d R d. ,�reca açao a enda Ordinaria,
a en a Extraordmana e da Renda cdm A. I' - E

cial sob as seguintes rubricas: - .p lcaçao spe-

RENDA ORDINARlA

1 � RENDA DOS TRlBUTOS

A - Impostos

1 - Imposto de licença " " ., "
2 - Imposto de publicidade

3 - Gado abãtido feSra do ���
douro " " ,. ,. .. ., .. ..

4 - Guía sem passeio etc

5 -' Imposto suburb�o . " .:: ::
6 - Matricula de veículos ,. .. '.

7 - Matricula de animais ., .. ..

8 - Imposto sobre combustível ..

800:000$000

40:000$000

120:000$000

60:000$000

120:000$00O

150:000$000

8':000$000

180:000$000

1.478:000$000



2 - RENDAS INDUSTRIAIS

14 - Quóta Telefonica ., .. ..

15 - Renda do Matadouro .. ..

16 - Renda da Usina Normal de

Leite .. ., .. .. .. ., .. .. .. 50$000 500:050$000
---�-

3 - RENDAS PATRIMONIAIS

17 - Alugueres diversos .. . ...

18 - Renda dos Cemiterios .. ..

19 - Renda do deposito de infla-

maveis .. .. .. .. .,

20 - Laudemios .. .• •. .,

21 - Fóros .. .. .. .. .. .,

22 - Venda de terrenos ..

B - Taxas e Emolumentos

9 - Taxa sobre calçamento ..

10 - Taxa de limpesa particular

11 - Aferição de pesos e medidas

12 - Marcação de veículos, esta-

cionamentos, exames de car:..

teiras de condutores, etc.

13 - Emolumentos em geral ..
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150:000$000

180:000$000

40:000$000

80:000$000

120:000$000

570:000$000 2.048:000$000

50:000$000

450:000$000

6:00Q$OOO

40:000$000

70:000$00O

60:000$000

2():000$000

5:000$000 201:000$000

4 - RENDAS DI�AS

23 - Quótas de Fiscalisação 7:000$000

24 - Bombas de gasolina .. 200:000$000

25 - Venda de placas .. .. 55:000$000
26 - Venda de objetos inserviveis 1:000$000 263:000$000 3.'1)12:050$000

-----�----

RENDA EXTRAORDINARIA

27 - Cobrança da Divida Ativa

28 - Multas sobre impostos

29 :- Multas por infrações ..

30 - Taxa de expediente ..

31 - Rendas ev�ntuais .. ..

300:000$000

30:000$000

.15:000$000

6:00ô$000

30:000$000

RENDA c/APLICAÇAO ESPECIAL

32 - Imposto de beneficencia •.

33 - Contribuição 2/3 plc proprie-

tarios .. .. .. .. .. . . ., ..

Total da 'Receita

40:000$000

381:0<i0$OOO

270:000$000

3. 663:0�$OOO

'r===

I
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CAPITULO 11

Despesa

Ar.t.,2.6 - A d;spesa do Municipio de Curitiba ara
o exerClClO de 1934, e fixada em Rs. 3.663:050$000 d; �ôr
do com o orçamento seguinte:

Verba 1 - Prefeito
,.)

- Pessoal

Sub-consignação n. 1

Subsidio ao PJ:efeito ..
.. 24:000$00O

Sub-consignação n. 2

Representação do Prefeito
12:000$000 36:000$000

Verba 2 - Secretaria da Prefeitura

Pessoal

Sub-consignação n. 1

1 Secretario ..
.. ..

.. 9:600$000
1 2.° Oficial

.. .. .. .. 4:800$000
1 Datilografa

.. ..

" 3:600$000
1 Continuo

.. .. 3:000$000
1 Servente

.. ..

"
.. 2:400$000 23:4oo$ôOO

Material

Sub-consignação D. 1

Verba para atender pequenas des-

.f
pesas .. .. .. .. .. .. .. .. 3:000$000

Verba para atender publicação de
... átos oficiais

.. .. .. .. .. .. 15:000$000 18:000$000 41:400$000

Verba 3 Protocolo, Portaria e

Arquivo

Pessoal

Sub-consignação n.o 1

1 2.° Oficial .. .. .. .•

2 Arquivistas a 4:200$000

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

4:800$000

8:400$000

3:600$000 16:800$000



Verba 4 - Consultoria Técnica

Pessoal

Sub-consignação n. 1

1 Consultor Técnico .. ..

Verba 5 - Consultoria Juridica e

Procuradoria Municipal

Pessoal

Sub-consignação n. 1

1 Consultor Juridico e Procurador

Municipal

1 Continuo ., .. .. .. .. ., ., .•

Verba 6 - Departamento de En

genharia

Pessoal

Sub-consignação u. 1

GABINETE E SECRETARIA

1 Engenheiro Diretor ..

1 Assistente ..

1 1.0 Oficial .. .. .. ..

1 2.° Oficial .. .. .. ..

2 Datilografas a 3:600$000 ..

1 Telefonista .. .. .. .. ..

2 Motoristas a 3:600$000 .,

2 Continuas a 3:000$000

Sub-consignação n. 2

LABORATORIO DE AFERIçÃO

DE PESOS E MEDIDAS.

1 2.° Oficial .. .. .. ..

Sub-consi�ação n. 3

DIRETORIA DE CADASTRO E

EDIFICAçõES

1 Engenheiro Diretor ..

1 Engenheiro Assistente
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18:000$000

12:000$000

6:000$000

4:800$000

7:200$000

3:000$000

7:200$000

6:000$000

14:400$000

12:000$000

21:600$000

Sub-consignação n. 4

CADASTRO E PATRIMONIO

1 Chefe de Secção .. .. .. .. ..

2 LOs Oficiais a 6:000$000 ..

1 2.° Oficial .. .. .. .. .. ..

1 Condutor Técnico .. " ..

1 Topografo .. .. .. .. " ..

.l Cartagrafo .. .. .. ..

Sub-consignação n. 5

EDIFICAÇÕES E FISCALI�AÇÃO

DE OBRAS

1 Chefe de Secção .. .. ..

1 3.° Oficial .. .. .. .. ..

1 Fiscal de Obras .... "

1 Condutor Tecnico .. "

14:400$000

3:000$000 17:400$000

Sub-consignação n. 6

DlRETOIUA DE VIAÇÃO E SA

NEAMENTO

1 Engenheiro Diretor .. .. ..

1 Engenheiro Assistente ,"

64:200$000 I

Ji ...

4:800$000

Sub-consignação n. 7

TRAFEGO

1 Inspetor Chefe

1 Inspetor Ajudante .. "

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

1 Servente emplacador

7 Fiscais a 4:200$000 .. ..

26:400$000

Sub-consignação n. 8

PAVIMENTAÇÃO E ESTRADAS

2 Auxiliares Técnicos a 6:000$000 ..

1 Desenhista de 1.a classe ..

1 Feitor Geral .. .. .. .. .. ..

3 Feitores a 4:800$000 .. .. ..

2 Chefes de turma a 4:200$000

1 Mecanico Chefe .. ..

1 Ajudante .. .. .. .. " .. .•
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7:200$000

12:000$000

4:800$000

7:,200$000

4:800$000

6:000$000

7:200$000

3:600$000

5:400$000

7:200$000

14:400$000

12:000$000

9:600$000

4:200$000

3:000$000

2:400$000

29:400$000

12:000$000

4:800$000

6:000$000

14:400$000

8:400$000

5:400$000

3:600$000

23:400$000

26:400$000

48:600$000

54:600$000



Sub-consignação n. 9

LIMJ;'ESA PUBLICA

2 Inspetores a 4:800$000

Pessoal Jornaleiro

Sub-consignação n. 10

De maquinas e oficinas .,

Sub-consignação n. 11

De cadastro e edificação ..

Sub-consignação n. 12

De conservação de calçamento

Sub-consignação 11. 13

De viação e saneamento ..

Sub-consignação n. 14

De limpesa publica .. .. ..

Sub-consignação n. 15

De estradas ,e caminhos ..

Sub-consignação fi. 16

De praças e jardins

.,..40-

15:0oo$OOÕ

12:000$000

15:000$000

50:000$000

250:000$000

100:000$000

Verba 7 - Diretoria de Contabi

lidade e Tesouro

9:6!lO$OOO Pessoal

Sub-consignação n. 1

GABINETE

1 Diretor .. .. .. .. .. .. ..

1 Datilografa Faturista

1 Continuo .. .. ..

Sub-consignação n. 2

CONTABILIDADE E DIVIDA

ATIVA

1 Guarda Livros Chefe

1 Guarda Livros Ajudante ..

1 Auxiliar de Escrita .. ..

1 Cobrador .

Sub-consignação n. 3

-- �

SECÇÃO DE RECEITA

1 Chefe de Receita .. ..

1 Chefe de Secção .. ..

3 Praticantes a 3:000$000

1 Servente .. .. .. " ..

36:000$000 478:000$000 778:000$000

20:000$000

20:000$000

80:000$000

60:000$000

Sub-consignaç�o n. 4

TESOURARIA

1 Tesoureiro .. .. .. .. .. •.

1 Fiél .. .. .. .. .. .... . .

Auxilio para quebras ..

L

I

Sub-consignação n. 5

Material

Sub-consignação n. 17

Conservação de proprios municipais

Sub-consignação n. 18

Material para reparo de automo

veis, elevador, etc. .. .. ..

Sub-consignação n. 19

Combustivel, lubrificantes, etc.

Sub-consignação n. 20

Material para cadastro .. ..

Sub�consignação n. 21

Placas . para numeraçãÇ) de veículos

e vias publicas .. .. .. .." ...
-----

PAGADORIA

20:000$000 2QO:OOO$OOO 978:000$000

1 Pagador

1 Auxiliar .. ..
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14:400$000

4:200$000

3:000$000

8:4OO$OO{I

7:200$000

4:800$000

4:200$000

10:800$000

7:200$000

9:000$000

2:400$000

10:800$000

6:000$000

600$000

6:000$000

4:800$000

21:600$000

24:600$000

29:400$000

17:400$000

10:800$000 103:800$000



Verba 8 - Inspetoria de Rendas e

Fiscalização

Pessoal

Sub-consignação n. 1

GABINETE

1 Inspetor Geral .. .. ..

1 2.0 Oficial .. .. .. ..

1 Continuo .. .. .. .. ..

Sub-consignação Do 2

FISCALIZAÇÃO

1 Inspetor de Matadouros

3 - Fiscais Gerais a 9:600$000

2 Ajudantes Fiscais a 7:200$000

24 Guardas Fiscais. a 3:�$OOO

1 Continuo .. .. .. .. ..

Sub-consignação n. 3

LOCOMOÇÃO

10 Guardas montados a 600$000

Sub-consignação n. 4

DEPOSITO DE ÍNFLAMAVEIS

1 Administrador .. ..

1 Guardião o. o. •• •• ••

Sub-consignação n. 5

CEMITERIOS

1 Administrador do Cemiterio

Municipal .. . . . • . .

1 Administrador do Cemiterio da

Agua Verde .. .. ..

2 Guardiães a 3:000$000 o.

Sub-consignação n. 6

MATADOURO MUNICIPAL

1 Administrador .. .. ..

1 Ajudante o. •• .. .. .. ..
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14:400$000

4:800$000

3:000$000 22:200$000

12:000$000

28:800$000

14:400$000

86:400$000

3:000$000 144:600$000

6:000$000

3:600$000

4:800$000.

3:600$000

6:000$000

7:200$000

3:600$000

6:000$000

9:600$000

14:400$000

{ 4.

10:800$000

Sub-consignação D. 7

MATRICULA DE VACAS

1 Fiscal .. .. .. ..

Sub-consignação n. 8

PESSOAL JORNALEIRO

Dos Cemiterios .. .. .. ..

Dos Matadouros o. ..

Da péga de animais

Material

Sub-consignação n. 9

Placas para matricula de cães, nu

meração de tumulos e mate

rial para matadouro ..

Verba 9 - Almoxarüado

Pessoal

Sub-consignação n. 1

1 Almoxarife .. .. .. ..

1 3.° Oficial o. •• •• ••

1 Continuo .. .. .. .. .. ..

Material

Sub-consignação 11. 2

Material para expediente

Verba 10 - Aposentados

Sub-consignação Do 1

1 Secretario - Claro Cordeiro

1 Secretario - João Otaviano Pi

cheth .. .. .. .. .. .. .. ..

1 Arquivista JOf,.é Euripedes

Gonçalves o. •• •• •• •• •• ••

1 1.° Oficial - Antonio A. Schle-

der: .
1 Inspetor - Bento Taborda Ribas

1 Inspetor - Feliciano G. de Frei-

tas .. .... ..........

...... 43 ......

25:000$000

50:000$000

12:000$000

9:600$000

3:600$000

3 :000$000

6:000$000

87:000$00O i300:600$OOO

5:000$000 1305:600$000

16:200$000

36:000$000 52:200$000

6:240$000

5:520$000

6:639$600

6:900$000

6:378$000

4:822$800
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I 2.0 Oficial - Luiz R. de Andrade

I Porteiro - Joaquim C. Ferreira

I Servente - Antonio J. Nunes ..

1 Operario - Manoel V. da Silva

1 Operario - Vicente Esperança

1 Operario - Brasilio Tisca .. ..

1 Operaria -Temistocles Ferrei-

ra .

I Operario - Bento José da ,Silva

I Operario - José J. de Freitas ..

I Operario - Domingos Ferreira

da Costa .. .. .. .. .. .. ..

1 Operario - Inacio Cezario dos

Santos .. .. .. .. .. .. .. ..

Previsão para atender ás provaveis

aposentadorias do ãno de 1934

Verba 11 - Adicionais

Sub-consignação n. 1

Por esta verba para atender o pa

gamento das percentagens

a que fazem jús os funciona

rios que já completaram 10 e

25 anos de serviços á Prefei-

tura .. .. .. .. .. ..

Sub-consignação n.2

Por esta verba para atender o pa

gamento das percentagens a

que farão jús os funcionarios

que completarão lO e 25 anos

de Serviço no correr do exer

cicio de 1934 .. .. .. .. .. ..

Verba 12 - Serviço de Alistamen

to Militar

Sub"consignação n. 1

Gratificação ao Secretario da Jun

ta de Alistamento Militar .. :.'

3:393$600

1:159$200

1:778$400

2:448$000

?:070$OOO

834$000

- 811$200

'806$400

696$000

760$000

962$400

12:780$400

28:800$000
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Verba 13 :.... Exercicios Findos

Sub-consignação n. 1

Por esta verba para atender o pa

gamento de compromissos vin

dos de exercicios anteriores ao

de 1934 .. .. .. .. .. .. .. ..

Verba 14 - Serviço de Beneficen

cia

65:000$000

Sub-consignaçiio n. 1

AUXILIOS É SUBVENÇÕE,S

á Maternidade do Paraná .. ..

ás Faculdades de Direito, Enge

nharia e Medicina .. .. .. ..

á Sociedade Beneficente dos Ser

vidores do Municipio .. .. ..

á Sociedade de Socorros aós Ne-

cessitados .. .. .. ..

ao Asilo de São Luiz ..

ao Hospital de Creanças

ao Albergue Noturno ..

á Federação Espirita do Paraná

ao Instituto de Assistencia e Pro

teção á infancia .. .. .. .. ..

á D. Maria Augusta Viana de Sou-

za .. .. .. .. .. .. .. .. ..

á D..Francisco Viana .. .. .. ..

Verba 15 - Juros e Amortização

da Divida

AMORTIZAÇãO

Sub-consignação n. 1

1
'I

Pelo 1.0 sorteio da emlSSao "Con

solidação e Unificação da Divida",

a realizar-se em 31 de Dezem

bro de 1933, sendo:2:400$000

l

100:000$000

6:000$000

7:500$000

7:400$000

5:000$000

4:800$000

4:000$000

1:500$000

1:500$000

1:200$000

600$000

600$000 40:100$000



83 apolices de Rs. 100$000

41 apolices de Rs. 200$000

133 apolices de Rs. 500$000

83 apolices de Rs. 1:000$000

Pelo 2.° sorteio da emissão "Con

solidação e Unificação da Di

vida", a realizar-se em 30 de

Junho de 1934, sendo:

83 apolices de .Rs. 100$000

41 apolices de Rs. 200$000

133 apolices de Rs. 500$000

83 apolices de Rs. 1:000$000
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8:300$000

8:200$000

66:500$000

83:000$000' 166:000$000 'lo

8:300$000

8:200$000

66:500$000

83:000$000. 166:000$000 1332:000$000

Sub-co�ignação n. 2

JUROS

Pelos jurQs do 2.° semestre de 1933

sobre as apolices da emissão

"Consolidação e Unificaçãó da

Divida", a taxa de 7% ao ano

Pelos juros do 1.° semestre de 1934

sobre as apolices da emissão

"Consolidação e Unificação da

Divida", a taxa de 7% ao ano 169:190$000 344:190$000 676:190$000

Verba 16 ..;... Condução de Carnes

Sub-consignação n. 1

Por esta verba para atender des

pesas com a condução de car

nes do matadouro para a ci-

dade , .

Verba 17 - Santa Casa de Miseri

cordia

Sub-consignação' n. 1

Por esta verba para atender o pa

gamento das quótas a que tem

direito a Santa Casa de Mi

sericordia de Curitiba, na ma

tança de gado nos matadour9�'

175:000$000

60:000$000

40:000$000

r �

I
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Verba 18 - Descontos sobre bn

postos

Sub-consignação D. 1

Por esta verba para atender ó pa

gamento, de 5% de desconto so

bre os impostos e taxas que

serão pagos de uma só vez ..

Verba 19 ,..,.. J;>j.spónibilidades, Subs

tituições e Licenças

Sub-consignaçãon. 1

Por est� v�rba pªra ate:n,der subs

tituições, licenças, etc. •.

Verba 20 - Comissões de Lança

mentos

Sub-consignação D. 1

Por esta verba para atender o pa

gamento das percentagens con

cedidas ás comissões de lan

çamentos de impostos .. .. ..

Verba 21 ,..,.. Despesas Eventuais

Sub-consignação n. 1

Por estª ve;rba para ,atender o pa

gamento de desPesas eventuais

Verba 22 - Obras Publicas

Sub-consignação D. 1

Por esta verba:' para obras de pa

vimentação .. .. .. .• .. ..

Sub-consignação n. 2

Por esta verba :para' obras de pra-

ças e jardinS '

Total da Despesa ..

25:000$000

5:000$000

18:000$000

23:560$000

880:000$000

120:000$00O 1. 000:000$000

.• •• .• 3.663:050$000

f
I
•
I

!
,
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CAPITULO lU

Disposições Permanentes

Art. 1.° - O imposto de licença continua a recair so

bre todo o negocio de qualquer natureza, "por atacado ou a
varejo, fabricas ou oficinas, depositos, escritorios, tendas,
barracas, exibições, diversões e espetaculos publicos, os
quais não poderão funcionar ou ter goso sem licença muni
cipal, pagos os impostos devidos de acôrdo com a respectiva
tabela e observadas as demais disposições legais.

Art. 2.0 - As arrecadações dos impostos, taXas e emo

lumentos serão feitas, no exercicio de 1934, de acôrdo com
a tabela que coín este orçamento baixa.

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

a:

CAPITULO IV

Disposições Transitorias

Art. 1.0 - O exercicio financeiro de 1934 começ�rá em

1.0 de Janeiro e terminará em 31 de Dezembro do mesmo

a.no, com um mês adicional para a sua liquidação e encer

ramento.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 11 de Dezembro de 1933.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 39

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO "DO PARANA, considerando o alcânce eleva
do das medidas que adotou o Estado pelo Decreto n.o 1.270,

I '

...
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de 7 de junho de 1932, referentes á indispensável necessi

dade de serem afastados do" serviço público os funcionários

que vierem a ser afetados de tuberculose, lepra ou cancer,

DECRETA:

Att. único - Ficam extensivas aos funcionários desta

Prefeitura, mutatis mutandis, as disposições do Decreto Es

tadual n.O 1. 270, de 7 de junho de 1932; revogadas as dis

posições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal -de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 12 de dezembro de 1933.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 1270

O INTERVENTOR FEDERAL NO ESTADO DO PA

RANA, tendo em vista a representação que lhe foi feita pe

la Diretoria Geral de Saúde Pública, e

considerando a necessidade indispensavel de serem

afastados do serviço público, os funcionários do Estado ci

vis e militares, inclusive os magistrados, que vierem a' ser
afetados de tuberculóse, lepra ou cancer,

DECRETA:

Art. 1.° - Os funcionários públicos do Estado, civis e

militares, inclusive os magistrados, que vierem a ser afeta

dos de tuberculóse, lepra ou cancer, serão licenciados por

tempo indeterminado, com direito á percepção de seus ven-

cimentos emquanto doentes. �

Art. 2.° -" A doença será verificada a requerimento ou

por determinação do Govêrno, em duas inspeções de sa�de
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na Diretoria Geral de Saúde Pública, por medicos para isso

designados, devendo mediar entre as duas inspeções de saú

de o prazo de um mês.

S 1.0 - No intervalo de um mês entre uma inspeção e

a outra, será o funcionário afastado do serviço sem prejuizo
de seUs vencimentos.

S 2.° -" O laudo ele cada inspeção será acompanhadó

de relatório reservado, com o diagnóstico minucioso, con..;

tendo os resultados dos exames comprobatorios, tais como

os de escarro, de sangue, etc.

Art. 3.° -, De seis em seis mêses o funcionário assim

licenciado apresentar-se-á á Diretoria Geral de Saúde PÚ

blica para ser novamente inspecionado, devendo reassumir

o exercicio dentro de 15 dias, ,depóis que se lhe der conhe,..

cimento do laudo, se fôr declarado apto para o serviço.

S 1.0 - A própria Diretória de Saúde Pública provi

denciará sobre a inspeção semestral, se chegar ao seu co

nhecimento que o funcionário está impedido de compare

cer.

S 2.° - Se o funcionário sem motÍVo justo deixar de

comparecer ou se recusar á inspeção, perderá o direito ás

vantagens desta lei.

Art. 4.° -' As novas inspeções que constatarem a per

sistencia da molestia, para a continuação da licença, oU a

sua extinção, para a vólta do funcionário, serão apostiladas

no titulo de licença.

Art. 5.° - Alêm das inspeções semestrais, poderão ser

determinadas. outras, a juizo da administração, em qualquer

tempo.

Art. 6.° - Os funcionários licenciados que se interna

rem em estabelecim,entos mantidos. pelo Estado, pagarão as

suas despesas garaptidas pelo desconto em seus ve,ncimen-

tos'. .

I
I

J �
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Art. 7.° - O tempo de licença concedida de acôrdo
com este decreto será contado como de efetivo exercicio pa

ra o e£eitode aposentadoria.

Art. 8.° - Revogam-se as disposições em contrário.

Pàlácio do Governo do Estado do Paraná, em 7 de ju
nho de 1932; 44.0 da Republica.

(à) Manoel Ribas

(a) Abilio Peixoto da Silva

DECRETO N.o 40

'O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista que, nos têr
mos do decreto n.o 2�, de 29 de julho do corrente ano, de
veria realizar-se no próximo dia 31 o primeiro sorteio de

apólices da emissão "Consolidação e Unificação da Divida";
mas

considerando que no fluente ano a data de 31 de de
zembro coincide com o domingo,

DECRETA:

Art. único - O primeiro sorteio de apólices da emis
são "Consolidação e Unificação da Divida", realizar-se-á no
dia 2 de janeiró entrante; revogadas as disposições em con
trário.

PalácIo" da Prefeitura Múnicipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 13 de dezembro de 1933.

(a) Jorge -L. Meissner

Prefeito' Municipal
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DECRETO N.o 41

O 'PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista que segundo o

Decreto n.O 17, de 26 de maio do corrente ano, o então Ins

petor de Limpeza Pública e Particular, Bento Manoel de

Ramos Taborda Ribas, foi aposentado com os vencimentos

anuais de 4:578$000; e

considerando que na verba 10.a Aposentados - do Or

çamento de Receita e ])espesa para o exeJ;'c,iciode 1934, bai

xado com o decreto n.O 38, de 11 do fluepte mês, figura o

referido funcionário aposentado;"por equivoco, com a quan

tia de 6:378$000,

DECRETA:

Art. 1.° - Fica incorporada á parcela "Previsão para

atender ás prováveis aposentadorias do ano de 1934", da

verba 10.a, sub-consignação n.o 1, da lei orçamentária para

1934, a importancia de 1:800$000 (um conto e oitocentos

mil réis) que figura a mais fia mesma verba e que é atri

buida a Bento Manoel de Ramos Taborda Ribas.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 22 de dezembro de 1933.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal ,

, J

DECRETO N.O 42

O P-REFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAl..

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista o requerido

pelo Administrador do Cemitério Municipal, João Aguida,

e em face das respectiVas 'informações, resolve conferir-lhe

á� vantagens de qúe trata o Art. 280 do Regulamento Geral,
VIsto ter o mesmo, precisamente em 22 de outubro do cor
rente ano, completado dez anos efetivos de exercicio.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 26 de dezembro de 1933.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.O 43

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITA'
DO ESTADO. DO PARANA, tendo em vista o oficio n.°
1.286, de 21 do corrente, da Diretoria Geral de Saúde PÚ
blica, comunicando que as padarias dos sns. Carmelo Dáto
la e Germano Saubert, preenchem, agora, as exigências do
Regulamento da mesma Diretoria

,

. DECRETA:

" Art. único - Fica revogado o decreto n.° 25, de 18 de
agosto deste ano, na parte referente a Carmelo Dátola e o
�ecre�o_ n;o. 37, de 2,4 de povembro último; revogad�s as
dISposIçoes em contrario.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba Capital
do Estado do Paraná, em 27 de dezembro de 1933'.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 44

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, considerando que pelo Decre
to n.o 38 de 11 do corrente foi criado um novo órgão da ad-



ministração munidpal em substituição ás atuais Diretorias

de Obras e de Viação, e

considerando a necessidade de definir-lhe as atribui

ções para a marcha regqlar dos serviços que lhe serão afetos,

DECRETA:

Art. 1.0 - Ao Departamento de Engenharia compete

o estudo, projéto, execução e fiscalização de todos os servi

ços públicos de engenharia do- Municipio, a aferição de pe

sos e medidas e a fiscalização das obras particulares de edi

ficações e dos corttrátos e cOncessões que se relacionem com

os serviços a seu cargo.

Art. 2.° - O Departamento de Engenharia exercerá

a direção geral de todos os serviços que serão distribuidos

por uma Secretaria, um Laboratório de Aferição e duas Di,..

retorias.

Art. 3.° - A Secretaria se incumbirá do expediente do

protocolo e da estatistica dos trabalhos executados" pelo de

partam�nto .

Art. 4.° - O laboratório de Aferição de Pesos e' Me

didas será incumbido da guarda e -conservação� dos padrões

" municipais e da verificação, comparação, aferição e" fiscali

zação das medidas de comprimento e capacidade, pesos, ba

lanças é medidores quaisquer empregados no comércio.

Art. 5.° - A Diretõria do -Cadastro e Edificações terá

a seu cargo o cadastro imobiliário, o patrimônio, o plano ge

ral de urbanização, as edificações municipais e a fiscaliza

ção das obras- particulares de edificação.

Art. 6.° - A Diretoria de Viação e Saneamento, será

encarregada do tráfego e da execução dos serviços de via

ção, inclusive o das eêtradas de rodagem, de construção de

praças e ja.rdins públicOê e .da. arborisação da cidade, dos tra-

!
i
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bal�os de saneamento, esgotos de águas pluviais, serviços
de lImpeza pública e da fiscalização dos contrátos dos servi
ços telefônicos e de transporte coletivo.

, .Art. 7.° -.. As i.ncumbências e atribuições do pessoal
tecIllCO e admlIllstrabvo serão especificadas no Regulamen
to que o Departamento de Engenharia deverá elaborar e
submeter á aprovação do Prefeito dentro de trinta dias a
contar da data do presente decreto

, .

Art. 8.° - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba Capital
do Estado do Paraná, em 29 de dezembro de 1933.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
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Atos de 1933 �
I

ÁTO N.o 1

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve exonerar, a pedido, o

Dr. João Ribeiro de Macedo Filho do cargo de Consultor

Juridico e Prqcurador Municipal.

Palácio da Prefeitl.�ra Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 17 de janeiro de 1933.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ÁTO N.o 2

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve efetivar o Dr. Artur

Juvêncio Mendes no cargo de Consultor Juridico e Procu-

rador Municipal. - �

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Parariá, em 17 de janeiro de 1933.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
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ATO N.O 3

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

2.° Oficial da Secção de Tombamento e Patrimônio, da Di

retoria de Viação, Odilon Viana de Araujo, resolve conce

der-lhe trinta dias de férias, de acôrdo com os arts. 257 e

258 do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 18 de janeiro de 1933.

(a) Jorge L.Meissner

Prefeito Municipal

informações, resolve conceder-lhe trinta dias de férias, de

acôrdo COlll o Art. 257 do Regulamento em vigor.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do� Paraná, em 23 de fevereiro de 1939.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 4

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Guarda Livros Chefe da Diretoria de Contabilidade e Te
souro, Benedito da Costa Coelho, resolve, nos têrmos do art.

257 do Regulamento Geral, conceder-lhe trinta dias de fé

rias.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 9 de fevereiro de 1933.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

I
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ATO N.O 6

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL
.. . ,.... ,

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Continuo da Diretoria de viàção, João Batista Nunes, e de
acôrdo com os arts. 257 e 258 do Regulamento Geral, re

solve conceder-lhe trinta dias de férias.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 6 de março de 1933.

(a ) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 5

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atend-endo ao :requerido pelo

Guarda Fiscal Frederico .V!eiss, e em face das respectivas

ATO N.O 7

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

lnspetor Geral de Veículos, Alcides Terezio de Carvalho, e

de acôrdo com os arts. 257 e 258 do Regulamento Geral, re

solve conceder-lhe trinta dias de férias.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado ,do- Paraná, em 6 de março de 1933.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
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ATO N.08

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA; atendendo ao requerido pelo

Guarda Fiscal Artur Chaves Barros, e tendo em vista as

respectivas informações, resolve conceder-lhe trinta dias de

férias, nos têrmos do Art. 257 do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 10 dê .março de 1933.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

'> T
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ATO N.o 9

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Auxiliar de Escrita da Diretoria de Contabilidade e Tesou

ro, Ildefonso Borba Cordeiro, e eTIJ. face das respectivas in

formações, resolve conceder-lhe trintÇl dias de férias, nos

têrmos do Art. 257 do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 15 de. março de 1933.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATÓN.O 10

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

2.° Oficial da Inspetoria de Rendas e Fiscalização, Fiora

vante Garcez Marques, e tendo em vista o atestado médico
" r

.1
I

I
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apresentado e as respectivas informações, resolve conceder

lhe noventa dias de licença para tratamento de saúde nos
têrmos do Art, 267, letra a), do Regulamento Geral. '

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba Capital
do Estado do Paraná, em 5 de abril de 1933. '

(a) JQrge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.Oll

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, designa o Guarda Fiscal Ben
to Dias de Grácia �ara, nos têrmos do Art. 275 do Regula
mento Geral substItuir o 2.° Oficial da Inspetoria de Ren
das e Fiscalização, Fioravante Garcez Marques durante o
seu impedimento.. '

. Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba Capital
do Estado do Paraná, em 5 de abril de 1933. '

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ÁTO N.o 12

O P:ijEFEITO MUNICIPAL DE CURI'I'IBA, CAPITAL
DO ESTA?O DO PARANA, atendep.do ao requerido pelo
Guarda FIscal Frederico Weiss em petição n.o 1.294 de 4
do fluente, resolve, nos têrmos do art. 268 do :ijegulamento
Geral, conceder-lhe noventa dias de licença.

Palácio daPrefeítura Municipal de Curitiba Capital
do Estado do Paraná, em 7 de abril de 1933. '

(a) Jorge L. NJeissner

Pr�feito Municipal
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ATO N.O 13

O PREFEITOMUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, .de acôrdo com a letra a) do
Art. 251 do Regulamento Geral, resolve exo�erar Oscar
José de Gracia dó cargo de 2.° Oficial da DiretorIa de Obras.

Palácio da prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do. Paraná, em 20 de abril de 1933.

(a) Jorge. L. Meissner

Prefeito Municipal

!.< .�.

ATQ N.o 16

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL
. ,

DO ESTADO DO PARANA, resolve aproveitar Albano

Cunha, do Quadro Suple1p.entar,para interinamente, exer

cer o cargo de Datilógrafo da Diretoria de Viação, perce

bendo os vencimentos fixados em lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 29 de abril de 1933.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATON.O 14

O PREFEITO MU�ICIPAL DE CURITIBA, C�PI��L
DO ESTADO DO PARANA, resolve promover a 2.. OfIc�al
da Diretoria deübras o Datilógrafo da mesma DIretorI�,
Antonio Gomes, percebendo os vencimentos fixados. em leI.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, CaJ?ital
do Estado do Páraná, em 20 de abril de 1933.

(a) Jorge ..L. Meissner

Prefeito Municipal

ATON.O 15

Ô PREFEITO MUNÍCIPÂL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, resolve, por conveniência do
serviço, transferir a Datilógrafa da Dir�toria. de Viaç�o,
Mercedes Mendes Morais; para e:xercer ldentIcas funçoes

na Diretoria de Oorás.
Palácio da .Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do PaJ."aná, em 29 de abril de 1933.

(a) Jorge L.Meissner

Pr�feito Municipal

ATO N.O 17

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL,

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao .requerido pelo

PratiCante Luiz Felipe de Andrade, da Diretoria de Conta

bilidade e Tesouro, e em face das respectivas informações,

resolve conceder-lhe trinta dias de férias, de acôrdo com o

Art. 257 do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba Capital

do Estado do Paraná, em 5 de maio de 1933. '

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O.18

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

Engenheiro Diretor de Viação, dr. Nelson de Souza Pinto,

resolve nos têrmos do art. 257 do Regulamento Geral, con

ceder-lhe trinta dias de férias.
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ATO N.O 19

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

3.° Oficial da Secretaria, Augusto Marques dos Santos, re

solve, nos têrmos do art. 257 do Regulamento Geral, con

ceder-lhe trinta dias de férias.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 11 de maio de 1933.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 21

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao req�erido pelo
Praticante da Diretoria de Contabilidade e Tesouro Fer

nando de Lima, e tendo em vista as respectivas inform'ações,
resolve conceder-lhe trinta dias de férias, nos têrmos do
Art. 257 do Regulamento em vigor.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 31 de maio de 1933.

(a ) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 11 de maio de 1933.

(a) Jotge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 20

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, nos têrmos do art. 281 do Re

gulamento Geral, e após prévio convite, nomeia os snrs. drs.

Alfredo Assis Gonçalves, José Mendes de Araujo e Celso

Ferreira para constituirem a junta médica que deverá exa

minar, para efeito de aposentadoria, o funcionário Bento

Manoel de J{amos Taborda Ribas.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 16 de maio de 1933.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

I
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ATO N.O 22

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao req�erido pelo
Motorista da Diretoria de Viação, Antonio Coelho resolve
retificar seu nome para Antonio Coelho dos Santos' na con-
formidade do documento apresentado. '

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 8 de junho de 1933.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.o 23

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL
,

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Chefe de Secção do Tombamento e Patrimonio, da Direto

ria de Viação, Artur Marques da Silva, e em face das res

pectivas informações, resolve conceder-lhe trinta dias de

férias, nos têrmos do Art. 257 do Regulamento Geral.
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 19 de junho de 1933,

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ÁTO N.o 24

O PREFEITO MUNICIPAL DE ÇURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, aten�endo a? �equerido p.elo
2.° Oficial Aferidor de Pesos e MedIdas, InaclO LombardI, e
em face das respectivas informações,' resolve conceder-lhe
trinta dias de férias, nos têfmos do Art. 257 do Regulamen-

to Geral .

. Palácio da Prefeitura Municipal de. Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 19 de junho de 1933.

(a) Jorge L. Meissnér

Prefeito Municipal

ATO N.O 25

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pel.o
Engenheiro Diretor de Obras, Dr. Henrique Estrela MoreI
ra resolve conceder-lhe, .de acordo com o Art. 257 do Re
g�lamento Geral, trinta dias de férias.

Palácio' da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 2 2de junho de 1933 ..

(a) Jorge L. Meissner

�re£eito Municipal

-67 -

ÁTO N.o 26

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Guarda Fiscal João Gomes, da Inspetoria de Rendas e Fis

calização, resolve, em face das respectivas informações con

ceder-lhe trinta dias de férias, nos têrmos do Art. 257 do

Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

.do Estàdo do Paraná, em 26 de junho de 1933.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N'.O 27

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pela

Praticante da Secretaria, Djanira Crespo, resolve, em face

das respectivas informações, conceder-lhe trinta dias de fé

rias nos têrmos do arte 257 do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estaqo do Paraná, em 30 de junho de 1933.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.028

O PREFEITO MUNICIPAL.DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pela

Datilógrafa da Diretoria de Contabilidade e Tesouro, Vio

leta Maranhão, e em face das respectivas informações, re

solve conceder-lhe triI;lta dias de férias, nos têrmos do Art.

257 do Regulamento Ger�l.
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 8 de julho de 1933.

( a) Jorge L. Meissner

Preféito Municipal

ATO N.O 29

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, C�PITAL
DO ESTADO DO .pARANA, atendendo ao requerido pe�o
Engenheiro Chefe de Secção da Diretoria de �bras, .dr. Joao
de Macedo Souza e em face das respec:lvas mf?rma
ções resolve conceder-lhe trinta dias de férias, nos termos

do Àrt. 257 do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do ParáIiá, em 13 de juJho de 1933. .

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.o 30

, O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo �o r�qu:rido 'pelo
2.0 Oficial da Inspetoria de Rendas e Flscal�z�çao, FIOra
vante Garcez Marques, e em face do laudo medIco apresen
tado e respectivas informações, resolve c�nceder-ll1: no
venta dias de licença para tratamento de saude, nos termos
do Art. 267; letra b), do Regulamento Geral.

Palácio da PrefeiturafVIunicipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 18 de julho de 1933.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito MunicIpal

-69-

ÁTO N.o 31

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

Secretário da Prefeitura, Lauro Schleder, e em face das res

pectivas informações, resolve, fios têrmos do Art. 257 do

Regulamento Geral, conceder-lhe trinta dias de férias.

Palác�o da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 18 de julho de 1933.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 32

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista o requerido

pelo Tesoureiro da Prefeitura, Francisco Guedes Chagas, e

em face das respectivas informações, resolve, nos têrmos do

Art. 257 do Regulamento Geral, conceder-lhe trinta dias de

férias.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 19 de julho de 1933.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 33

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista o requerido pe
lo Fiscal da Inspetoria de Veiculas, DurvaJ França, e em

face das respectivas informações, resolve, nos têrmos do

Art. 257 do Regulamento Geral, conceder-lhe trinta dias

de férias.
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital �
do Estado do Paraná, em 19 de agôsto de 1933.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O �4

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ào requerido, e.em

face das informações, resolve conceder, nos têrmos do Art.
257 do Regulamento Geral, trinta dias de férias a João ]3a
tista de Brito, Feitor da Diretoria de Obras.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Jlaraná, em 28 de agôsto de 1933.

(à) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 36

O PR�FEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo o requerido pelo

Guarda FisCál Brazilio Peri Moreira, e em face das respe

ctivas informações, resolve conceder:.lhe trinta dias de fé

rias, nos têrmos do Art: 257 do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura. Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do. Paraná, em 12 de setembro de 1933.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

;>: !
I
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ATO N;o 35

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITI:i3A.., CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Auxiliar Técnico de l.a classe da Diretoria de Obras, Ed
mundo de Oliveira Saporski, e tendo em vista asrespecti
vas informações, resolve conceder-lhe trinta dias de férias,
nos têrmos do art. 257 do. Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal d� Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 5 de seteplbro de 1933".

(�.> Jorge L. Meissner

Pref:ito Municipal

ATO N.O 37

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, atendendo ao requerido pelo

Auxiliar do Almoxarifado, Raul. Correiá Pinto, em face das

respectivas informações, resolve conceder-lhe trinta dias de

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

Palácio da Prefeit'ura MunicipaI de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 15 de setembro de 1933.

(a) Jorge L.Meissner

Prefeito Municipal

J � ATO N.O 38

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, em face do resultado do in

quérito mandado instaurar por Portaria n.O 138, de 28 de

novembro de 1932.e dos pareceres dos drs. Procurador Mu

nicípal e Diretor de Viação, resolve, nos têrmos do Art. 2.33,

letra d), do Regulamento Geral, suspender de suas funções



- 72 -"'-

por sessenta dias, os funcio:g.ários M.anoel Teixeira Machado
e Lufrido da Costa Cabral, respectivélmente Chefe de Sec

ção e 1.0 Oficial da Secção de Protocólo e Arquivo.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 15 de setembro de 1933.

(a) Jorge I,.. Meissner

Prefeito Municipal

ÁTO N.o 39

O PREFEITO MUNICIPAL, DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARi\.NA, tendo em vista que, nesta da

ta, por Portaria Il,.o 75, foi mandado instaurar \fm inquéri
to administrativo afim de serem apuradas irregulariqades

que são imputadas ao 1.0 Oficial da Diretoria de Viação,

Lüiz Pihto da Rocha, 'resólve suspende-lo do exercicio de

suas funções, nos têrmos do Art. 247 do Regulamento Ge

ral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitibà, Capital

do Estado do Paraná, em 26 de setembro de 1933.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ÁTO N.o 40

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao 'requeJ;'ido pelo

Engenheiro Auxiliar da Diretoria de Obras, dr. Tobias La

cerda Gomes, resolve, em face das respectivas ipIormações,

conceder-lhe trinta dias de férias, nos têrnlOs do Art. 257 do

Regulamento Geral�

I

j �
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 29 de setembro de 1933.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ÁTO N.o 41

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido por

Valdemir da Costa Lima, Auxiliar de ,Escrita da Diretoria

de Contabilidade e Tesouro, e em face das respectivas in

formações, resolve conceder:lhe trinta dias de férias, de

acôrdo com o Art. 257 do Regulàmento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 2 de outubro de 1933.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ÁTO N.o 42

O PREfEITO MUNICIPAL DE CURiTIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido por

Fernando de Lima Praticante da Diretoria de Contabilidade

e Tesouro, e em face das respectivas informações, e

do laudo médico apresentado, resolve conceder-lhe trin

ta dias de licença para tratamento de saúde, nos têr

mos do Art. 267, letra a), do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 2 de outubro de 1933.

(a) Jorge L. Meissher

Prefeito Municipal
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ÁTON;O 43

O PREFEITO.MuNíCIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANÁ, atendendo ao requerido por

Eduardo Neves, Fiscal da Inspetoria de Veiculos, e tendo

em vista as respectivas informações, resolve conced,er-lhe

trinta dias de férias, de acôrdo com o' Art. 257 do -Regula

mento Geral.

Palácio da Pref�itura Municipal de Curitiba, Capítal

do Estado do Para�á, em 2 de outubro de 1933.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Munici:pal

ÁTO N.o 44

O PREFEITO ÍVIUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANÁ, atendend,o ao requerido pelo

Engenheiro Chefe de Secção do Tombamento e Patrimônio

da Diretoria de Viação, dr. f...ugusto Beltrão Perneta, e em

face das respectivas informações, resolve conceder-lhe tri:q.

ta dias de fériÇls, nos têrmos do Art. 257 do Regulamento

Geral.

:Palácio da Pre£eít��a Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 7 de outubro de 1933.

(á) Jorge L, Meissner

Prefeito Municipal

ÁTO N.o 45

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBÁ, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

2.0 Oficial da Inspetoria de, Rendas e Fiscalização, Fiora-
-.c

, ...

I

Vante Garcez Marques, e em face das respectivas' informa

ções, e laudo médico apresentado, resolve conceder-lhe em

prorrogação, noventa dias de licença para tratamento de

saúde, nos têrmos da letra c) do Art. 267 do Regulamento

Geral.

Palácip da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 18 de outubro de 1933.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ÁTO N.o 46

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO �STADO DO PARANÁ" atendendo ao requerido pelo

Auxiliar Técnico de 1.a classe, da Diretoria de Obras, Ed

mundo de Oliveira Saporski, e em face do laudo médico

apresentado e respectivas informações, resolve conceder-lhe

noverità dias ele licença para tratamento de saúde, nos têr

mos do Art. 267, letra a), do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em �7 de outubro de 1933.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ÁTO N.o 47

O PREFEITO MUNICÍPAL DE CURITIBA, CAPITAL,
DO ESTADO DO PARANÁ, na conformjda,de do Decreto

n.o 36 desta data, resolve organizar as comissões que devem

proceder ao lançamento dos impostos e taxas municipais,

para o exercicio de 1934, para o que faz as seguintes no

meações:
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Imposto de Licença do Rodo

a) "'"- Clodoaldo Portugal e Pedro Gasparelo

b) .-:.= Manoel Taborda Ribas e Estevam Secundino

Feijó.

Imposto Suburbano

João Américo de Oliveira, Wilson Portugal Lobato e

Manlius Méló.

Imposto de Licençá do Quadro Urbano, inclusivePublici

dade e Pesos e Medidas

a) - Silfredo de Moura Pedrosa e Alvaro Luiz Picheth

b) - Tito Pospissil e Artur Ribeiro de Macedo.

Taxa de Limpeza Particular e Calçamento e Imposto Sôbre

Frente não Edificada, Casas sem Platibanda ou em Ruinas,

Frente não regtIlarm�te murada e Guia sem Passeio

a) - Artur Marques da Silva e Alvaro de Apdrade '

b) - Amazonas de Souza Azevedo e Valdemir Costa

Lima.

Os serviços de lançamento e re�pectiva escrituração

deverão ser iniciados imediatamente e estar concluidos até

o dia 20 de dezembro próximo, com excessão do impostQ

suburbano; devendo as comissÕes observar fielmente as

prescrições legais em vigor, no que concerne ao critério a

ser adotado na execução dos respectivos trabalhos, obser

vadas igualmente as in�truções que com êste baixam.
Os serviços serão feitos cQm prejuizo do expediente da

Prefeitura, competindo aos membros das comissões a quan

tia oportunamente fixada no orçamento e dividida em par

tes iguais.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 27 de outubro de 1933.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

,
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ATO N.o 48

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

Auxiliar do Almoxarifado, Raul Correia Pinto, e em face

do laulo médico apresentado, resolve, conceder-lhe, nos têr

mos do, Art. 267, letra a), do Regulamento Geral, sessenta

dias de licença para tratamento de saúde, contados de 25

de outubro último.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 6 de novembro de 1933.

(a) Jorge �. Meissner

Prefeito Iv.Iunicipal

ATO N.O 49

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTAbo DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Praticante da Inspetoria de Veiculos, da Diretoria de Via

ção, Lafaiete Vial1a, e em face das respectivas informações,

resolve conceder-lhe trinta dias de férias, nos têrmos do

Art. 257 do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeiturá Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 8 de novembro de 1933.

(a) Jorge t. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 50

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Guarda Fiscal Daví da Rosa, e tendo em vista as respectivas

informações, resolve conceder-lhe trinta dias de férias, nos

térmos do Art. 257 do Regulamento Geral.
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Palácio da Prefeitura Muniéipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 24 de novembro de 1933.

(a) Jorge L. MéiSsner

Prefeito Municipal

ATO N:O 53

O PRE:FEITO>MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADÚ DO PARANA, em face do Orçamento da Re
ceita e Despesa para o próximo exeréicio de 1934, baixado

com o Decreto n.O 38, de 11 do fluente mês e devidamente

apróvado pelo Conselho Consultivo do Estado, conforme
parecer n.o 581, de 1 do corrente, resolve conservar, trans

ferir, próinover e aproveitar os' funcionários da Prefeitura
na confõt-midªde do seguinte quadro:

A,TO N.o 51

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista o resultado do
inquérito administrativo mandado instaurar por Po:r;tariª

n ° 75, de 26 de setembro do corrente ano, e o parecer do

sr. Consultor Juridico e Proéurador Municipal, resolve, nos

têrmos do art. 251, letra c), do Regulamento Geral da Pre

feitura, exonerar o sr. Luiz Pinto da Rocha das funções de

1.0 Ofiéial da Secção de Tombamento e Patrimônio, da Di

retoria de Viação.

Paláéio da Pref«:!itu:ra Municipál de 'Curitiba, Capital

dó Estado do Paraná, em 5de dezembro de 1933.

(a) Jorge L. Meissnet

Prefeito Municipal

SECRETARIA'DA PREFEITURA

: �

I

ATO N.O 52

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atepdendo ao requerido pelo

Snro Lindolfo Monteiro, Pagador da Prefeitura, resolve colJ.
ceder-lhe, em face das respectivas informações, trinta dias

de férias, nos têrmos do art. 257 do Regulaménto Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 15 de dezembro de 1933.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito; Munici,pal

I
I

I
I

I

I

Secretário o . o .

2.õ Oficial . . . o
Datilógrafa o o

Contínuo o . o

Servente o �o .

Lauto Schleder

Augusto Marques dos Santos

Djanira Crespo

Olivio Pereira de Andrade

Euclides Alves Vieira

PROTOCOLO, PORTARIA E ARQUIVO

2.° Oficial. Angelo Scuissiato
Arquivista . Abelardo dos Reis' Petra
Arquivista o Olegário Aires de Arruda
Porteiro. o Julio Conceição

CONSULTORIA TÉCNICA

Consultor Técnico o o . Adriano Gustavo Goulin

1

- ..

CONSULTORIA JURIDICA E PROCURADORIA

MUNICIPAL,

Consultor Júridico e

Procurador Municipal Dr. Artur: Juvêncio Mendes
Contínuo . o . . . . .. Lauro Silva
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DEPARTAMENTO DE "ENGENHARIA

Engenheiro Diretor

Assistente

1.° Ofitiãl .

2.° Oficial .

2 Datilógrafos ....

Dr. Nelson de Souza Pinto

João Americo de Oliveira

Wilson Portugal Lobato

António Gomes

Albano Cunha e Mercedes. Men

desde Morais

Rosemira Pereira da Silva

Antonio Coell!o e Pedro Scuis

siato

João Batista Nunes e Ricardo

Bigato

LABORATORIO AFERIÇAO DE PESOS E MEDIDAS

2.° Oficial . . . . . .. Inácio Lombardi

." 'I

Telefonista .

2 Motoristas

2 Contínuos .

DIRETORIA DE CADASTRO E EDIFICAÇÕES

Engenheiro Diretor . . Dr. Henrique Estrel9. Moreira

Engenheiro Assistente. Dr. Augusto Beltrão Perneta

_ Cadastro e Patrimônio' .

Chefe de Secção . Artur :Marquês' dã Silva

2 LOs Oficiais Amazonas ae Souza Azevego e

. Lufridô dã Costa Cabrai
2.° Oficial. . Odilon Viana de Araujo

Condutor Técnico João Schleder Sobrinho

Topógrafo . . • . Gastão Marques ô'a Silva

Cartógrafo . . . . . Manlius Melo.

Edificações e Fiscalização de Obras

Chefe de Secção . Manoel Teixeira Machado

3.° Oficial. . . . Antonio Cunha Braz

Fiscal de Obras. Bernardino Cunha

Condutor Técnico . João Fagundes Barbosa

): '. _. �- ----- --------
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. MATADOURO MUNICIPAL

Administrador,'. . . . . Evaldo Weigert

Aj�dante . ..... Olio Weigert

J MATRICULA DE VACAS

Fis.cal . . . Carlos Weigert Filho

ALMOXARIFADO

Almox1;l.ri£e Romulino Requião

3.° Oficial '. Lourival Loureiro Campos
Contínuo . . . . . . ., Reinaldo Mion

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

cio Estado go Paraná, em 18 de dezembro de 1933.

(a) Jo:rge ,L. Meissner

Pr�£eito Municipal

A:ro -N.o 5�

O PREFEITO lVIUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADà DO PARANÁ, atendendo ao requ'erido pelo

Guarda Fiscal Brazilio Peri ,Moreira- e tendo em vista o lau

do médico apresentado, resolve conced'er-Ihe trinta dias de

licença para tratamento de saúde, nqs ..têrII:los doart. ,261,

letra a), do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 22 de dezembro de 1933.

(a) Jorge L.Meissner

Pr'eféÜo Municipal

"
r
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Direto:ria ,de Viação e.Saneamento

Engenheiro Diretor. Dl'. João de Macedo Souza

Engenheiro Assistente Dl'. TobiasLac�erda Gomes

UtAFEGO

Alcides Terézio de Carvalho

Boanerges Marchesi

Lafaiate Viana '.

Zaro Ramos de -:groença

Durval França, 'Edu�lfdo Né,ves"

Carroelo Neves, J'oãoLoiola Pi-

r�s, João Gomes, Brazilio P�ri

Moreira e Antenor Rodrigues.

Inspetor Chefe .

Inspetor Ajudante

Praticante . . . .

Servel1te Eroplacador

7 Fisc�is . . . . . . .
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Decretos de 1934

DECRETO N.o 1

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, afim de regularmente encer

rar a escrituração do exercicio financeiro de 1933, e em

face do que preceitua o Decreto do Govêrno Provisório sob

p..o 20.348, art. 13.° alinea I, de 29 de agôsto de 1931,

DECRETA:

Art, 1.0 - Fica aberto ó crédito suplementar de , ..

419:000$000- (quatrocentos e dezenove contos de réis) ás

seguifites verbas da lei orçamentáriR para 1933; á 10.a 

Almoxarifado, 3:000$000 (três contos de réis), á 17.a 

Despesas Eventuais, 16:000$000 (dezeseis contos de réis)

e á 19.a Obras Públicas, 400:000$000 (quatrocentos con

tos de réis), para serem por ele escriturãdos os excessos

verificados nas referidas verbas.

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

Paláefo da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

ào Estado do Paraná, em 11 de janeiro de 1934.

{a'} Jôrge L. Meissner

Prefeito MunicipalI •
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DECRETO N.o 2

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo á solicitação que

lhe foi dirigida pelo Consulado Geral da Itália,

DECRETA:

Artigo único - Passam a denominar-se Praça Gari

baldi o atual largo dr. Faria e rua Presidente Faria a atual

rua Garibaldi; revogadas as disposições ,em contrário.

Palácio da Préfeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 16 de janeiro de 1934.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 4

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

no ESTADO DO ,PARANA, tendo em vista a necessidade
de conciliar os interesses do Municipios com os dos peque
nos fabricantes de vinho, cuja classificação em l,a ou 2.a

classe da vigente tabela de impostos seria injusta, de vez
que se considere a incipiência de" sua industria;

tendo em vista, ainda; que submetido o assunto á con
sideração do Conselho Consultivo, êste, conforme parecer
n.O 591, de 24 do corrente mês, aprovou a proposta feita pe
la Prefeitura,

DECRETA:

Art. 1.° - Fica incorporado á Tabela de Impostos para
1934, página 36, o seguinte acréscimo:

Fábrica de vinho de 3.a clásse, alvará. . 80$000
licença ánual .. .. .. .. .. '. 100$000

Idem, idem, idem, de 4.a classe, alvará .. .. 50$000

licença anual .. .. .. .. .. .. 60$000

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

D�CRETO N.o 3

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista o oficio n.O 47

de 17 do corrente mês, em que a Diretoria Geral de Saú

de Pública do Estado comunica qUe a padaria pertencente

ao snr. Angelo Benachio, sita á avenida Vicente Machado

n.O 320, preenche, agora, as condições higiênicas indispen

sáveis para seü, funcionamento,

DECRETA:

Artigo único - Fica revogado o Decreto n.° 25, de 18

deagâsto de 1933, na parte referente á cassação do alvará

de licença para padaria concedida ao snr. Angelo Bena

chio; revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 19 de janeiro de 193�.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito MuniCipal
..

� Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 29 de janeiro de 1934.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 5

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, nos têrmos do artigo 14.0 do
Decreto n.O 27 de 21 de setembro de 1928,



-7-

DE-CRETA:

Art. 1.0 - Fica aprovado o plano geral da praça Tira

dentes conforme � plal1ta organizáda pelo Departamento de

Engenharia, nesta data rubricada e de acôrdo com a qual

serão executadas as obras de pªvirn.el1tação.

Art. 2.° -, E'�gualmente aprovl:!.do o orçamento na im

portancia d.e Rs.477:000$000 (quatrocentos e setenta e se

te contos de réis) pata a construção do calçamento e exe-

cução das obras correlativas na referida praça. .

Art. 3.° -' Revogam-se as disposições e� contrário.

. Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado. do Earaná, em 31 de janeiro de 1934.

(a) Jorge L. Meissner

.PrefeitoMunicipal

DECRETO N.O 7

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL

DO ESTADO DO �ARANA, tendo em vista o 'decreto n.o
22 de 28 de julho de 1933, e o parecer n.O 605, de 21 do cor

rente, do Conselho Consultivo do Estado,

DECRETO N.o 6

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO 'PARANA, 'nos têrmos do artigo 14.° do

Decreto n.o �7, de 21 de setembro de 1928,

DECRET A:

Art. único - Ficam aprovados' o plano geral d� ru�

dI'. Pedro�a, �ntre as ruas. Buenos Aires e Comendadot

Araujo, conforme a pl�nta e o perfil elaborados pelo De
partamento de Engel1haria nesta data rubricados, e o orça

mento de Rs. 52:100$000' (cincoenia e dois contos e cem mil

réis) para a execução das Cl.?� de slJa pavimentação; re�

vogadas as disposições em contrário.

Palácio 4a Prefe,ttura. L\1unicipal de Curitiba, Capital

do Estado do :parançt, em 19 de fevereiro de 1934.

(a) Jorge L. Meissner-

P:r�feüp Municipal

DECRETA:

Art. 1.? =- O artigo 17 do Regulàfné:iltoque baixou com

o Decreto n.927 de 21 de setembro de 1928 passa a ser mo

dificado pela fórma seguinte: As despesas totais em cada

rua, largo ou praça, inclusive metade dos cruzamentos com
as ruas tráhsversais, e relativas aos serviços de terraplena

gem, colocação de guias ou meio-fios, construção de boeiros

e caixas receptoras de aguas pluviais, preparo, compressão

e revestimento dos respectivos leitos, acrescidas da percen

tagem devida pela administração diréta ou contratada, se

houver, correrão, quando se tratar de rua: 1/3 por conta do

Municipio e 2/3 por conta dos proprietários ou foreiros lin

deiros, á razãocle 1/3 por metro de testada dos respectivos

terrenos; quando se tratar de largo ou praça: metade por

conta do Muniçipio e metade por conta dos proprietários la

terais que deverão paga-la de acôrdo com o numero de me

tros linearês de suã8 respectivas frentes.

. Art. 2.° - Ficam revogadas as disposições em contrá
rÍo.

.

PaÍácio da Prefeitura. Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 22 de fe'vereiro de 1934.

I.

I

\

(a) Jorge L. Meissne.r

Prefeito Municipal
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DECRETO N.b 8

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista o requerimen

to n.° 284 de 4 de janeiro ultimo, da Federação Espirita do

Paraná, e o parecer do Conselho Consultivo do Estado, sob

n.° 602, de 16 do corrente mês,

DECRETA:

Art. único - O Albergue Nóturno, fundado e mantido

pela Federação Espirita do Paraná, fica incluido entre os

beneficiados pelo art. 2.° do Decreto n.o 33, de 23 de outu

bro de 1933; revogadas as disposições em contJ,'�rio.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 22 de fevereiro de 1934. .

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

licença especial de um ano com todos os vencimentos, sen

do êsse tempo contado para todos os efeitos.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 26 de fevereiro de 1934.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o. 9

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA,

DECRETA:

Art. 1.° -. Os artigos 277 e 278 do Regulamento Geral

da Prefeitura passam a ser modificados pela maneira se

guinte: Art. 277 - Aos funcionários que, durante dez anos

consecutivos não houverem gosado licença ou férias, nem

dado mais de 150 faltas injustificadas, poderá ser concedi

da uma licençà especial de seis mêses, com os vencimentos

integrais, sendo êsse tempo contado para todos os efeitos.

Art. 278 - Aos funcionários que, durante vinte anos con

secutivos, não houverem gosado licença ou férias, hem dado

mais de 300 faltas injustificpdas, poderá ser concedida uma

ri",
,

DECRETO N.o 10

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Continuo do Departamento de Engenharia, Ricardo Bigatto,

e tendo em vista o parecer do snr. Consultor Juridico e Pro

curador Municipal, exarado na petição n.? 766, de 9 de mar

ço ultimo, resolve mandar incorporar ao acêrvo de serviços

do referido funcionário, para exc1usivoefeito de aposenta

doria, o periodo correspondente a sete anos (de janeiro de

1914 a janeiro de 1921) em que trabalhou como extranu

merário, e mais um ano, nos têrmos dos arts. 277 e 279 do
Regulamento Geral, por não haver gosado férias nem li

cença no decurso de dez anos consecutivos.

Palácio da Prefeitura Municipal dé Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 5 de abril de 1934.

(a) .rorge L. Meissner

Prefeito Municipal�

DECRETO N.o 11

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, nos têrmos do artigo 14.° do
Decreto n.o 27 de 21 de setembro de 1928,
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DECRETO N.o 12

o PREFEITO MUNICIPAL:DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, nos têrJ.llos do artigo 14.° do

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

DECRETO N.o 13

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo solicitação dos fo

tógrafos estabelecidos nesta Capital e tendo em vista o pa

recer da Inspetoria de Rendas e Fiscalização exarado em a

petição n.o 1.153, de 12 do .fl,;ente mês,

DECRETA:

Art. único - Fica extensiva aos fotógrafos, para abri

rem seus estabelecimentos aos domingos e feriados até ás

12 horas, a permissão de que trata o � 1.0 do Art. 3.° do De

creto n.o ,29 de 23 de julho de 1931; revogadas as disposi

ções em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paran,á, em 18 de abril de 1934.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETA:

Art. único - 'Ficam aprovados o plano organizado pe

lo Depàrtamento de Engenharia para a rua Conselheiro

Araujo, segundo a planta e o perfil nesta data rubricados

e o orçamento de Rs. 134:500$000 (cento e trinta e quatro

contos e quinhentos mil réis) para q construção de seus cal

çamentos e execução das obras correlativas; revogadas as

disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipál de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 11 de abril de 1934.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETA:

Art. único - Ficam aprovados o plano da rua Mare

chál Floriano Peixoto entre a avenida .Ivaí e a rua Conse

lheiro Dantas constante da planta e do perfil organizados

pelo Departamento de Engenharia, nesta data rubricados

e o orçamento de Rs. 220:000$000 para a ,execução das obras

de sua pavimentação; revogadas as disposições em contrá

rio.

Palácio da Prefeitura Muni,cipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 14 de abril de 1934.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

I

,�
,I »

DECRETO N.o 14

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, nos têrmos do artigo 14.° do

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

DECRETA:

Art. único - Ficam, aprovados o plano da rua Alferes

Poli entre as avenidas Iguaçu' e' Ivaí, segundo a planta e o

perfil elaborad9s pelo Departamento dê Engenharia nesta

data rubricados e o orçamento de Rs. 27 :600$OQO (vinte e

sete contos e seisçentos mil réis) para a execução de sua

pavimentação e das obras correlativas; revogadas as dispo

sições em contrário.
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DECRETA:

Art. 1.0 - Fica incorporado á Tabela de Impostos pa

ra 1934, á página 26, o seguinte acréscimo:

Escritório de companhia, empreza industrial ou mer-

cantil çle 3.a classe:

Alvará " " ., .. .. .. .. .... ., 100$000

Licença anual.. .. .• .. .. .. .. .. 100$000

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 7 de maio de 1934.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

Palácio da Prefeitura Municipal" de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 19 de abril de 1934.

(a) Jorge L. Meissiler

Prefeito Municipal

DECRE'rO N.o 15

O PRE.FEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Guarda Fiscal Francisco José Fernandes e em face do laudo

de inspeção de saúde sob n.o 117 da Diretoriâ Geral de Saú

de Pública do Estado e do cálculo procedido pela Di!etoria

de Contabilidade e Tesouro, resolve aposentá-lo com os vel,l

cimentos anuais de inatividade de 4:140$000 (quatro con

tos, cento e quarenta mil réis) por contar o aludido funcio

nário mais de trinta anos de serviço efetivo, nos têrmos dos

artigos 281 e 282 do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitm:a Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 7 de maio de 1934.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.O 17

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, nos. têrmos do artigo 14.0 do

decreto n.O 27 de 21 de setembro de 1928,

DECRETA:

Art. único - Ficam aprovados o plano elaborado pelo

Departamento de Engenharia para a rua Visconde de Na

car entre a alameda Augusto Stellfeld e a avenida Cruzei

ro, segundo a planta e o perfil nesta data rubricados e o or

çamento de Rs. 251:000$000 (duzentos e cincoenta e um

contos de réis) para a construção de seu calçamento e e;x:e

cução das obras correlativas; revogadas as disposições em
contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do -Paraná, em 8 de maio de 1934.

(a) Jorge L. Meissner

. Prefeito Municipal

DECRETO N.ó 16

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, tendo presente 'arepresénta
ção que lhe dirigiu- o Centro de Representantes Comerciais

de Curitiba, e em face do parecer n.o 651 do Conselho Con

sultivo do Estado, de 27 de abril ultimo,
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DECRETO N.o 18

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, resolve revogar o decreto n.o

25, de 18 de agosto de 1933, na parte referente á cassação
do alvará de licença para padaria que fôra concedido ao sr.

Francisco Tissot, em virtude de o mesmo ter cumprido as

exigências da Diretoria Geral de Saúde Pública do Estado,

consoante comunicação d�sse departamento por oficio sob

n.o 512, de. 18 do fluente mês.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 23 de maio de 1934. .

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.O 19

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA,

DECRET A:

Art. 1.0 -. O processo para constatação de multas con

tratuais obedecerá ás normas dos artigos 308 e seguintes da

lei n.o 527 dê 27 de janeiro de 1919.

Art. 2.° - O presente decreto entrará em, vigor na da

ta de sua publicação.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitjba, Capital

do Estado do Paraná, em 28 de maio de 1934.

(a) Jorge. L. Meissner

Prefeit9 Municipal

I
f )

I
�

-15-

:OECR�T() N.o 20

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

DECRETA:

Art. único � O n.° 4 do art. 34 do Regulamento Geral
passa a ser modificado pela- seguinte fórma: "Fazer o reco

lhimento das importancias arrecadadas diáriamente"; re

vogadas' as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 1 de junho de 1934.
\

( a ) Jorge L. 'Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 21

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA,

DECRETA:

Art: único - Fica denominada "Rua da Glória" a rua

recenfemente aberta nos terrenos de Fido Fontana e outros,

começando na avenida João Gualberto cruzamento com a

rua Padre Antonio e terminando na rua Fontana; revoga

das as disposições em contrário.

.. Palácio da prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do P�raná, em 20 de junho de 1934.

( a) Jorge .L. Meissner

Prefeito Municipal
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DECRETO N.o 22

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CàPITAL

DO ESTADO DO PARANA, nos têrmos do artigo 14 do de

creto n.o 27 de 2Lde setembro de 1928,

DECRETA:

Art. único - Fica aprovado Q orçamento de R�.

18:431$000 (de�oito contos, quatrocentos e trinté,l e um mil

réis) para a substituição da pavimentação da rua Marechal

Floriano Peixoto entre a rua 15 de Novembro e a praça Ti

radentes; revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 28 de jl.mho de 1934.

(a) Jorge L. 'Meissner

Prefeito Municipal

.. '(

I

DECRETO N.o 24

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITiBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, nos têrmos do artigo 14 do

Decreto n.O 27 de 21 de setembro de 1928, e tendo em vista

as modificações introduzidas no plano da rua Marechal Flo

riano Peixôtõ,

DECRETO N.o 23

O, PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, nos têrmos <10 artigo 14 do

Decreto TI.o 27 de 21 de setembro de 1928, .

DECR'ETA:

Art. único -' Fica aprovado o orçamento de Rs.

18:155$000 (dezoito contos, cento e cincoenta e cinco mil

réis) para a substituição da pavimentação da rua Monse

nhor 'Celso entre a rua 15 de Novembro e a praça Tiraden

tes; revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 28 de junho de 1934.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
-;:-

L

DECRETA:

Art. 1.0 - A secção transversal da rua Marechal Flo

riano Peixoto entre a avenida Ivaí e a rua Conselheiro Dan

tas obedecerá ao novo plano elaborado pelo Departamento
de Engenharia, nesta data rubricado, conservando o perfil

longitudinal aprovado pelo Decreto n.o 12 de 14 de abril do

ano corrente.

Art. 2.° - Ficam aprovados os orçamentos de Rs... ,

157:225$000 (cento e cincoenta e sete contos, duzentos e

vinte e cinco mil réis) e de Rs. 129:185$000 (cento e vinte

e nove contos, cento e oitenta e cinco mil réis) para a cons

trução do calçamento e execução das obras correlativas na

rua referida no artigo anterior, respectivamente para os tre

chos entre a avenida Ivaí e a rua Almirante Gonçalves e en

tre esta e a rua Conselheiro Dantas.

Art. 3.° -.. Ficam revogadas a segunda parte do art.

único do decreto n.o 12 de 14 de abril do ano em curso e de

mais disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 28 de junho de 1934.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
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DECRETO N.o 25

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo solicitqção da Che.,.

fia de Policia do Estado em ofiéio n.o 2.,918 de 21 de junho

findo, e de acôrdo com o art. 130, n.O 3, do Código de Pos

turas,

DECRETA�

Art. único -' E' cassado e fica de nenhum efeito o al

vará de licença concedido a Gabriel Tavares do Nascimen

to em 2 d� fevereiro do corrente ano, para e::;tabelecer-�e
com botequim á 'rua Desembargador Westphalen; revogadas

as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de ,Curitiba, C�pital

do Estado do Paraná, em 4 de julho de 1934.

(ã) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

Pf:CltETO N.o 27

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, em homenagem á memória. do
insigne cientista brasileiro, dr. Miguel Couto, que, pelo seu

grande valor, logrou impor-se brilhantemente não apenas

no País mas também nos meios cientificos estrangeiros, on

de tanto honrou a sua pátria,

DECRETA:

Art. úhico - Fica denominado "Praça Miguel Couto"

o novo logradouro público ora em construção na intercessão

da rua Gonçalves Dias com a avenida Siqueira Campos; re

yogadas as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 7 de julho de 1934.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal I

: I

DECRETO N.o 26

O .PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendÇl á solicitação d.ÓS,

proprietários de engraxatarias em requerimento sob n.o .,

1.960, de .22 de junho ultimo, resolve permitir que tais es

tabelecimentos fechem, aos sabados, ás 21 horas, desde que

os empregados sejam maiores de 18< anos; revogadas as dis

posições em cóntrário.

Palácio dã ,Prefeitura Municipal de Curitiba; Capital

do Estado do Paraná, em 6' de julho de 1934.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeit9 M\lnicipal

L
I

DECRETO N.o 28

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao que requereu o

Guarda Fiscal Mário Libanio Guimarães, e tendo em vista

as informações �x:aradas �m a petição n.o 1. 940 de 21 de

junho do fluente ano, resolve incorporar ao seu acêrvo de

serviços para os efeitos legais, o periodo çorrespondente a

três anos, dez mêses e seis dias, tempo durante o qual o re

ferido funcionário exerceu nesta Prefeitura, de 1922 a 1926,

as mésmas funções que hoje exerce.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

.do Estado do Paraná, em 13 de junho de 1934.

< (a) Jorge L. Meissu�r

Prefeito Muniçipal

I

I •

'"
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DECRETO N.o 29

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ,

DECRETA:

Art. 1.0 - Ficam extensivas a todas as ruas e logra

douros' públicos do centro urbano pavimentados a asfalto

ou a paralelepipedos especiais com rejuntamento asfáltico

as disposições ,da lei n.o 480 de 26 de abril de 1917 .

Art. 2.° - O presente decreto entrará em vigor na data

de sua publicação, revogadas as disposições em. contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 14 de julho de 1934.

(a) Jorge L. Mei�sner

Prefeito Municipal

I

":' r-
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DECRETA:

Art. 1.0 - Ficam isentos do pagamento dos impostos

de licença e publicidade, oscartorios dos tabeliães de notas,

dos escrivães, dos oficiais de protestos e de registros.

� único -' As dividas existentes serão cancelad,{ls, fei

tas as necessarias baixas nos respetivos lançamentos, não

cabendo áqueles func�onários direito algum de referencia

á restituição dos impostos já pagos.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Parap.á, em 19 de julho de 1934.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

nECRETO N.o 30

O PREFEITO MUNICIPAL D:E CURITIBA, CAPITAL

DO ESTAPO pO PARANÁ,

considerando que os cartorios dos tabeliães de notas,

dos escrivães,. dos oficiais de protestos e de registros, estão

sujeitos, dê acôrdo com as leis vigentes, aospagaplentos dos
impostos de licença e publicidade;

considerando, porem, que tais serventuarios, pela na
tureza das funções que exerceIl)., são considerados empre

gados públicós de ordem judicial, com os requisitos, por

tanto, dos funciónáriós públicos;

considerlilndo, por isso, que não será justo que cônti

nuem sujeitos ao pagameRto 'délqueles impostos,

DECRETO N.O 31

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ,

DECRETA:

Art. 1.0 - Fica adotado nesta Prefeitura, a partir de

1.0 de agôsto entrante, o mesmo horário d� expedien,te es

tabelecido ,para as repartições públicas estaduais pelo De

creto. n.O 1.769, de ontem datado, isto é, das 12 ás 18 horas

e aos sábados das 8,3Q ás 12 horas.

Art. 2.0 - Nos mêses de maio, junho e julho o expe

diente será das 11 ás 17 horas, sem alteração aos sábados.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de 'Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 28 de julho de 1934.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
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"DECRETO N.o 32

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Chefe de Seçção da Diretoria de Contabilidade e 'resouro,

Silfredb de Moura Pedrosa, e em face do parecer do dr. Pro

curador Municipal, resolve incorporar ao seu acêrvo de ser

viços, para exclusivo efeito de aposentadoria, o periodo cor

respondente a dois anos, por nãóhaver gozado licença du

rante vinte ahos consecutivos, nos têrmos dás arts. 278 e
279 do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, e:rn 21 de agôsto de 1934.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

W
I

DECRETO N.O 34

O PREFEITO MUNICIP4L DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, considerando que pelo decre

tu estadual n.o 1881 de 16 de agôsto fluente, foi permitida

a consignação em folhas de vencimentos para realização de

emprestimos;

considerando que a adoção, mutatis mutandis, dessa

lei, pelo municipio, tornando-a extensiva aos funcionários,

operários, mehsalistas e diaristas, de par com os beneficios

que assegura, nenhum onu� ou risco trará á Fazenda Mu

nicipal,

DECRETO N.o 33

O PR�FEJTO;MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO P�ANA, atendendo ao requerido em

petição n.o 831, de 16 de fevereiro de 1932, pelo 'Arquivista

da Secção de Protocolo, Portaria e Arqllivo, Olegário Aires

de Arruda, e em face do parecer do dr. Procurador Muni..

cipal resolve incorporar ao seu acêrvo de serviços, para ex

clusivo efeito de aposentadà'ria, o periodo corresponde:rlte a

um ano, por não haver gosado licença dUrante dez anos con

secutivos, nos têrmos dos arts. 277 e 279 do Regulamento

Geral.

Palácio --da Prefeitura Municipal de. Curitiba, Capital

ào Estado do' Paraná, em 22 de agôsto ,de 1�34.

(a) JorgeL. Meissner

Prefeito Municipal
'.

DECRETA:

Art. 1.0 - Ficam extensivas aos funcionários, operá

rios, diaristas e mensalistas da Prefeitura com as necessá

rias modificações, as prerrogativas e obrigaçôes dec;orrentes

do aludido decreto.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

ào Estado do Paraná, em 31 de agôsto de 1934.

( a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 1881

De 16 de agôsto de 1934 e publicado no Diario Oficial de

24-8-34.

O Interventor Federal no Estado do Paraná, atenden

do ás razões expostas no memorial que lhe foi dirigido pela

Associação dos FunciQnátio Públicos do Paraná e conside

randoque cumpre ao Governo facilitar aos funcionários
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públicos a obtenção de emprestirn,os que atendam suas des

pesas imprevistas ou vultosas que não enfrentariam com

os recursos normais, especialmente as d�correntes da acqui

sição de morada propria;

considerando que a garantia da cons�gnação em folha

de pagamento para amortização de emprestimos possibilita

o credito aos funcionários, não acarreta ao Estado onus nem.

r.isco e as despesas de Pessoal e gastos de Material são su

pridas com as taxas pagas pelos proprios interessaqos,

£) - fianças e cauções pará garantia do exercicio do

proprio cargo;

g) - aquisição de casas e terrenos;

h) - quótas para pagamento de educação dós filhos

do consignante quándo estabelecidas a favor de institutos

de ensino reconhecidos pelo Governo;

i) - ql1.ótas para depositos das caixas economicas ou

caixas de economias das proprias associações beneficientes;

j) - quóta para pagamento de casas de saúde e trata

mento medicos ao funcionário e á sua familia.

� 1.° - Não serão admitidos em folha de pagamento

outros descontos salvo para indenisar dividas com a Fazen

da Estadoal e para satisfazer impóstos, taxas e contribui

ções para montepio, peculio, pensões, aposentadorias ou ou

tras quaesquer a que os funcionários por lei forem obriga

dos.

� 2.° - Os descontos a favor dos cofres públicos terão

a preferencia sobre quaisquer outros.

DECRET A:

Art. 1.0 - Aos funcionários públicos estadoais, civis ou

militares, at�vos ou inativos, aos operarios mensalistas e

diaristas a serviço do Estado bem como aos pensionistas de

meio soldo ou montepio, quando maiores, é permitido re

querer consignações em folha de vencimentos, da impor

tancia necessaria ao pagamento de compromissos assumi

dos com as instituições designadas no art. 3.°, observadas

as disposições deste decreto.

Art. 2.° - Os compromissos que pódem ser pagos por

consignações em folha de pagamento são:

a) - Juros e amortisação de em�restimos em dinheiro;

b) - aluguel de casa;

c) - contribuição para beneficencia e mensalidade de

associações de classe as quais conj'unta ou separadamente

não poderão exceder de 5% dos vencimentos;

d) - quóta em beneficio de pessôa da. familia, quan

do ausente o f1.!ncionário;

e) - Quóta para aquisição de mercadorias e generos

de primeira necessidade (vestuario, alimE;!nto e medfcamen

to, feita ás associações de classe que possuam armazens pro

prios;

I,
.fi. .."
1

I
I

DosConsignatarios

Art. 3.b - Pódem ser consignátarios:

a) - Caixas Economicas Federais autonomas e suas

filiais;

b) - Instituto de Previdencia dos Funcionários PÚ

blicos da União;

c) - Montepio Geral de Economia dos Servidores do

Estado;

d) .",.". Pessoas da familia do associado, nos casos da le

tra d) do artigo anterior;

e) - Proprietarios de predio alugado ou consignado e

de terreno para construção de predios para moradia pro

pria do funcionári,o;

I
I.

I

I.
,� I
J"
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f)- Associações de classe formadas por servidores do

Estado, de carater beneficente, ou protetoras, organisadas

como sociedades civis, de acôrdo com o Codigo Civil, art.

16, I, e que obedeçam ás prescrições deste Decreto;

g) - Institutos hospitalares e de ensino reconhecidos

pelo Governo;

h) - Sociedades, firmas e estabelecimentos de credi

to, quando devidamente autorisados.

� único -. As instituições de classe, funcionarão de

acôrdo com os estatutos ou regulamentos já aprovados pelo

Governo Federal ou que o venham a ser do futuro.

Art. 4.° - As associações de classe pódem ser 'consti

tuidas exclusivamente por funcionários de uma só classe,

àe uma só repartição, dé uma só Secretaria ou em geral por

quaesquet servidores da União, do Estado e dos Municipios,

conjuntamente com servidores federais, estaduais ou mu

nicipais, mulheres dos Associados e pensionistas de meio

soldo e de montepio.

Art. 5.° - Nessas associações, a totalidade da renda,

deduzidas as despesas de custeio e manutenção, será desti

nada a beneficio dos associados ou de sua familia, a titulo

de auxilio para fins de utHidade social.

Art. 6.° - As associações de classe só com seus asso

ciados pódem fazer transações de emprestimos ou de for

necimento de mercadorias, mediante consignação em fo

lha;

Art. 7.° - Nas associações de classe as vantagens de

beneficencia poderão ser não só proporcionais ás contribui

ções para esse fim creadas e accessiveis a qualquer associa

do, como á antiguidade e á idade de cada um ou aos servi

ços ou auxilios prestados.

Art. 8.° - O gozo das benefiéencias poderá depender

de intersticio nunca mai?r de vinte e quatro .(24) mezes ,.a

contar da entrada do associado ou do inicio das contribui

ções especiais, que forem para tal fim estabelecidas. O in

tersticio para o gozo das pensões de montepio poderá ser

elevado ao máximo de 36 mezes.

Art. 9.° - Nenhum consignátario poderá descontar,

no todo ou em parte dos beneficios a que tenha direito, por

lei, a familia do consignante, prejuizos de emprestimo ve

rificados com a morte deste.

� único - A disposição deste artigo não compreende

as associações de classe em que a mensalidade do associado

não exceda de 5$000 (cinco mil réis) descontada a qual

quer titulo.

Art. 10.° - Os membros da Diretoria das associações

de classe exercerão os cargos gratuitamente.

�J ..

I

Das Consignações

Art. 11.° - As consignações serão averbadas em folha

de pagamento desde que, para cada caso, satisfaçam as exi

gencias e form9-lidades prescritas neste decreto e serão sem

pre requeridas pelo funcionário ao Secretario de Estado da

Fazenda ou Chefe das repartiçõ�s averbadoras.

Art. 12.° - As consignações, em sua totalidade, não

poderão exceder de 40% (quarenta por cento), dos venci

mentos, diarias e jornais; dentro deste limite poderá o con

signante transigir como lhe convier, para qualquer dos fins

autorisados no art. 2.° ou para diversos deles simultanea

mente salvo quando se tratar de garantia de emprestimos

hipotecarios destinados á construção ou aquisição de pre

dio para moradia propria, caso em que a consignação po

derá ser elevada até sessenta por cento (60%) dos citados

vencimentos, diarias e jornais.

� único - Em hipótese alguma a segunda parte dos

vencimentos .poderá ser objéto de consignação ou cessão.
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Art. 13.° - Não poderão ser averbadas consignações

prazo superior a quarenta e oito, (48) mezes, salvo para

aquisição de terrenos ou prédios, aluguel de casa, quóta

para pessoa de familia, heneficencia e mensalidade das as

sociações de classe, fianças e cauções para garantia do exer

cicio do proprio cargo.

Art. 14.° - As consignaçõés serão feitas mediante

contrátos assignados por ambas as partes, deles se tirando

cópias que pertencerão aos arquivos das repartições aver

badoras; OS contrátos serão visados pelos chefes dessas re

partições ou, por delegação destes pelos respectivós chefes

de serviço.

� 1.0 - Da averbação se dará certidão com todos os re

quisitos constantes do respectivo pedido.

� 2.° -, E' ab�olutamente proibida a intervenção de

terceiros em assuntos referentes á averbação .de consigna

ções.

Art. 15.° - Dentro do prazo estipulado não poderá a

consignação ser suspensa ou modificada em qualquer sen

tido não previsto neste decreto, a menos que nisso conve

nham as duas partes interessadas, que o requererão em

conjunto á repartição averbadora ou fique provada a qui

tação do compromisso assumido .

� 1.0 - Esgotado o prazo, sem que tenha havido in

terrupção nos pagamentos, a repartição suspenderá, "ex

oficio", o respectivo desconto em folpa.

� 2.° - No éaso de interrupção, o praso será dilatado

quanto necessario para o pagamento das consignações em

debito e dos juros de móra, quando estes forem devidos na

fórma do art. 36.0 eParagrafo unico.

Art. 16.° - As consignações serão pagas, até fi;nal do

respectivo prazo, nas me�mas repartições que as tiverem

I ",r-

i

averbado, ainda quando os consignantes venham a ser

transferidos para outras repartições da mesma Secretaria.
� único - Para esse fim ficará na �repartição averba

dor ao credito necessario do que se fará expressa menção

na guia de transferencia, ficando, porém, a entrega da con

signação subordinada a prova de que o consignante esteve

no exercicio de suas funções.

Art. 17.° - O pagaIIlento das consignações estabeleci"

das pelos funcionários em atividade, se fará no mez imedia

to áquele a que se referireIIl e independente do recebimen

to dos respectivos vencimentos; nenhuma razão poderá

obstar a esse pagamento, salvo os casos verificados de divi

da á Fazenda Estadoal, falecimento, exoneração ou deficien

cia de vencimentos.

S 1.0 - Quando ocorrerem as hipoteses a que alude o

final deste artigo, a repartição dará imediato conhecimento

á Secção de Consignações referida no art. 24; o mesmo será

observado pelas repartições para onde tenham sido trans

feridos os consignantes, em relação áquelas ás quais incum

be o pagamento das consignações destes.

S 2.° - E' obrigatório o desconto das consignações

sempre q'4-ese efetuar o pagamento de vencimentos aos con

signantes, não havendo motivo algum, não previsto neste

décreto, que justifique a omissão, redução ou suspensão do
Pagamento dessas consignações pelas quais ficará respon

savel o encarregado das respectivas folhas ou a autoridade

que ordenar tais providencias sem anuencia de ambos os

interessados.

Art. 18.° - As consignações estabelecidas pelos fun

cionários inativos ou pensionistas de meio soldo e montepio

só poderão ser pagas após os reçebimentos dos respetivos

vencimentos ou pensões.

S único - Quando tais vencimentos ou pensões forem

.,L.:.("'i.
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pagos P9r outras repartições, compete a estas darem ime

diato aviso do pagamento iÍs repartições averbadoras, ca..

bendo-lhes tambem comunicar o falecimento desses inati

vos ou pensionistas, para cancelamento das çonsignações e

ciencia dos consignatários.

Art. 19.0 - As éonsignações respondem pelas dividas

que se verifiquem sobre anteriores pagamentos e sempre

que oconsignatario tenha recebido qualquer quantia inde

vida, ser-Ihe-á o fáto comunicado p�ra imediata restituição

ou dedução no primeiro pagamento que se haja de efetuar.

Art. 20.0 - No áto do pagamehto aos consignatarios se

descontará por meio por cento (1/2%) sobre o valor das

consignações de qualquer natureza, para custeio do respe

ctivo serviço.

Art. 21.0 - As consignações, para serem averbadas,

deverão satisfazer as seguintes condições:

decem as leis especiaes e continuarão a ser regulados pelos
dispositivos vigentes.

b) - os prazos e as importancias serão os prescritos
no art. 33.0. '

!I'

Para aluguel de casa:

a) - a averbação será requerida em conjunto pelo fun

ciol).áriQ consignante e pelo consignatario, mencionando as

condições de locação, inclusive as contratuais quando hou
ver;

I

b) - os interessados deverão provar por qualquer

meio habil a juizo da repartição averbadora, que a consig

nação se destina, efetivamente, áquele fim;

c) - eSsa consignação poderá ser averbada sem prazo

e a sua suspensão dependerá de solicitação subscrita pelo

consignatario e pelo consignante, simultaneamente, ou só

mente por este ultimo, que provará não mais habitar a casa

e achar-se quite com o proprietário ou fiador.
Para 'Emprestimos em Dinheiro

a) - Dos requerimentos de averbação e doscontrátos

deverão constar o nome, categoria, repartição do requeren

te, remuneração que percebe e a natureza desta; a impor

tancia e prazo do emprestimo, taxa de juro, valor da con

signação mensal e o nome da instituição a cujo favor é a

mesma estabelecida; a faculdade de poder o consignante li

quidar o seu debito antes do prazo depois de decorrido me

tade do mesmo. e de efetuar a reforma do emprestimo após

o decurso de um quarto do prâzo fixado no contrato; bem

assim a declaração de que ambas as partes se submetem

aos dispositivos deste contrato, digo decreto. São dispensa

dos desses exigencias a Caixa Economica e o Instituto. de

Previdencia dos :Funcionários Públicos da Uniã01 que obe-

lU

Para contribUição de beJ.ieficencia e mensalidade das Asso

ciações de Classe

a) - Poderá ser averbada sem prazo, a pedido do con
signante, desde que o consignatario seja uma associação de
classe ,de que trata este Decreto;

b) - poderá ser suspensa, a pedido do consignante,
desde q1Je,este prove? quitação de todo,s Os compromissos
acaso contraidós' com o consignatario.
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IV

Para pessoa de familia durante a ausencia do Funcionário

a) - será requerida pelo consignante que indicará o

valor da consignação, o motivo da ausencia, o nome e o gráo

de parentesco da pessoa a quem deve ser paga;

b) - não terá prazo e será suspensa, a pedido do con

signante ou logo que a repartição tenha conhecimento da

cessação de sua ausencia.

Para aquisição de mercadorias e generos de primeira

necessidade

a) - Será requerida pelo consignante, com todas as

indicações necessarias;

b) - os consignatarios deverão ser associações de clas

se, de que trata o art. 3.° ou qualquer das outras ali autori

sadas a transigir mediante consignações em folha;

c) - os consignatarios deverão possuir armazens de

generos e mercadorlas para exclusivo fornecimento aos seus

associados, com estoque suficiente, a juizo do Departamento

encarregado da fiscalização deste Decreto, que examinará

a respectiva escrituração e inventario sempre que julgar

conveniente;

d) - Poderá ser suspensa ou modificada, a requeri

mênto de ambos os interessados ou sómente dô consignante

uma vez que este junte prova de plena quitação dos com

promissos assumidos com o consignatario.

1 'A\.
� .

tações deste decreto, será estabelecida de acôrdo com os es

tatutos das associações de classe, unicas a cujo favor poderá

ser admitida;

b) - Será suspensa a requerimento subscripto em con

junto pelo consignatario e pelo consignante ou, a pedido

deste, desde que faça prova de haver cessado o motivo que

a determinou.

VII

Para aquisição de terrenos e casas de moradia

a) - Será requerida pelo consignante com as necessa

rias indicações, obedecidas as limitações deste Decreto e o

pagamento da consignação só se fará depois de provada,

por meio habil, a propriedade em favor do consignante e de

preenchidas as formalidades que forem adotadas para ti,lis

aquisições; até então será deséontada em folha, mas ficará

em deposito á disposição de quem de direito;

b) - Será suspensa a requerimento feito em conjqnto

pelo consignatario e pelo consignante ou, a pedido deste,

provada a plena quitação com aquele.

VI

Para fianças e cauções para garantia do exercicio do pro

prio cargo

J a) - Será averbada, a requerimento do consignante,

coin todas as indicações necessarias e, obedecidas aS limi-

VIII

Para educação de filhos do Consignante

a) - Será requerida pelo interessado com expressa

declaração do fim a que se destina dependendo a sua aver

bação de consentimento do Inspetor de ensino, ou de quem

as suas vezes fizer, sob cuja vista deverá correr a aplicação

da consignação.

b) - Do requerimento constará o nome do estabeleci

mento a cujo favor é averbada a consignação e o prazo des

ta.
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c)-- A suspensão desta antes do prazo dependerá da

prova de quitação" ou autorização do Inspetor de ensinores

pectivo.

Art. 2.2.0 - As instituições refereidas no art. 3.0 é li

cito operar em qualquer das modalidades permitidas no art.

2.0 letras "a", "b", "c", "d" e "g" simultaneamente, mas,

pará cada uma, geverão requerer ao Secretario de Fazenda

a necessaria autorisação quando não a possuir ainda. Ou

vido o Departamento competente poderá ser concedida essa

autorisáção, désde que a interessada satisfaça todas as con

dições previstas neste decreto e !?e sujeite á fiscalisação es

pecial que fôr determinada, segundo o caso.

Art. 23,0 - A averbação da consignação requerida pa

ra emprestimo obriga o consignatario a atender ao consi

gnante dentro de quinze dias da apresentação da respectiva

certidão, sob pena de ser anulada essa averbação e imposta

a multa de 10% sôbre o valor da transação recusada ou re

tardada sem justo motivo. Essa multa será recolhida aos

cofres públicos, como renda eventual 40 Estado.

Art. 24.0 - As repartições pagadoras organisarão, fó

ra das horas de expediente e com o seu proprio pessoal, sem

prejuizo do serviço que lhe compete, uma seção encarrega

da do serviço de consignações, por onde correrão, obriga

toriamente, todos os processos concernentes ao assunto ou.

que com ele se relacionem.

Art. 25.0 _. A Seção das Consignações que terá o nu

mero de funcionários, determinado pelo chefe superior ou

àiretor da respe.ctiva Repartição, compete:

a) - averbar, expedir ordens de pagamentos e suspen

der todas as éonsignações previstas neste decreto;

b} - declarar expressamente nas guias de transferen

cias dos funcionários, de ull!� para outra repartição, si eles

I ,
1 -

tem consignações e especifica-las por valores, prazos natu

reza dos compromissos e nome dos consignatarios;

c) - declarar nas mesmas guias que fica retido na re

partição expeditora o credito necessario para o serviço de
co"nsignações, observado o paragráfo unico do artigo 16.0;

d) -.- conferir as relações do consignante que, mensal
mente e em duas vias, deverão ser-lhes apresentadas pelos
consignatarios, afim de se poder efetuar o pagamento das

consigoa.ções descontadas;

e) - fazer nas duas vias dessas relações todas as ano

tações atinehtesás alterações que severi£icarem relativa
mente aos consignantes e ás consignações, declarando os
motivos que as hajam determinado, tais como exonerações,

transferencias,aposentadorias, falecimentos e o mais que

póssa interessar ao respectivo pagamento;

f) - fazer arquivar a l.a via e restituir a 2.a, aos con

signatarios com a autorisação do pagamento;

g) -... infôrmar e p"rovidenciar para Tegularidade do

serviço, em tudo que sé referir ao assunto do presente de

creto;

Art. 26.0 - A seção de Consignações será constituida,

de preferencia pelos encarregados da confecção de folhas e

pagamento do pessoal, com tirocinio desse serviço, que se

rá executado cumulativamente com aquele.

Art. 27.0 ..."......, Aos funcionários da Seção de Consigna

ções se abonará uma gratificação mensal que será custeada
com 70% da renda produzida pela taxa de meio (112) por

cento cobrada sobre as consignações na forma do art. 20.0•

Art. 28.0 - Cada repartição apurará mensalm�nte a

renda dessa taxa, que será igualmente distribuida pel� res

pectivo diretor, oU chefe entre os funcionários da Seção,

na proporçãô estabel�cida pelo artigo anterior, sendo os res-
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tantes 30% incorporados á receita geral do Estaç1o, como

indenização do material di$pendidQ no serviço.

Art. 29.0 - Os funcionários da Seção de Consignações

ficam responsaveis pelos erros e omissões que cometerem,

e sujeitos ás penalidades que os regulamentos prescrevem

para falta de exacção no cumprimehto dos deveres.

Art. 30.° --- Nenhuma guia será aceita nas repartições

destinatarias ou em processos de aposentadoria sem que

dela constem as declarações ,determinadas no art. 25.°.

Dbs emprestimos e dos juros

Art. -31.° - O pagamento dos emprestimos, de que tra

ta este Decreto será feito por consignações em folha folha,

procedendo-se de conformidade com as prescrições aqui re

gulamentadas e arquivando-se as cópias de que trata o art.

14.°.

Art. 32.0 - O funcionário que quizer contrair empres

timo a ser pago por consignação em folha deverá requerer

averbação da mesma, nos têrmós do arL21.°, bem como cer

tidão da averbação feita, a qual será por ele entregue ao

consignatario mediante recibo datado, afim de assistir-lhe o

direito de reclamação nos casos do art. 23.°.

Art. 33.° - Os emprestimos poderão ser contraidos

nos prazos de treis (3), seis (6), doze (12), dezoito (18),

vinte e quatro (24), trinta e seis (36) e quarenta e oito (48)
mezes e as respectivas importancias poaerão variar a par

tir de duzentos mil réis (200$000). A importancia a em

prestar será calculada em função da consignação, de modo

que o capital mutuado, acrescido dos juros respectivos, se

gundo a taxa e o prazo, seja amortizado por consignações

mensais de 5$000 e seus multiplos.

� 1.0 - Somente nos emprestimos superiores de cinco

contos e duzentos mil réis ..(5,:200$000) e em prazo maior

de quarenta e oito (48) mezes, para aquisição de terrenos

e casas de moradia (art. 21 VII), poderá ser exigida aga

rantia especial alem de consignação, a qual será constitui

da por seguro de vida ou taxa adicional, não superior a 2%

ao ano sobre o valor do emprestimo. Nesses dois casos o

imovel não _será gravado com outro qualquer ónus.

� 2.° - Quando se contratar que a garantia seja um

seguro de vida, a importancia total ;10 mesmo correspon

dente em cada ano será dividada em doze (12) prestações

mensais descontadas em folha jUntamente com a consigna

ção do emptestimo, disso- fazendo-se expJ1essa menção no

contráto a ser averbado, cabendo ao consignatario a res

po:nsabilldade do seu pagamento.

� 3.°.- O titulo do seguro será devolvido ao consignan

te, uma vez que o emprestimo haja sido integralmente li

quidado.

Art. 34.° -. Os juros nos emprestimos serão calcula

dos pela taxa anual legal, no prazo maximo de 24 mezes,

!;iobre a quantia realmente devida, podendo nas mesmas

condições, a taxa ser elevada até cincoenta por cento (50%)

mais quando os prazos forem, respectivamente, de trinta e

seis (36) e quarenta e oito (48) mezes.

� 1.0 - O consignante se obrigará ao pagamento de

selos e despesas decorrentes do recebimento de consigna

ções que, por qualquer motivo, venham a ser pagas fóra

do domicilio do consignatario.

� 2.° - .f\.s consignações serão escrituradas em contas

-correntes nominais para cada consignante, segund� os pre
ceitos de contabilidade comercial.

Art. 35.° - Ao consignante é sempre facultado liqui

dar o seu debito antes do prazo, porem depois de decorrido
metade do mesmo ou reformar o emprestimo depois de filX

gotada a quarta parte desse prazo.

"
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� 1.0 - Essa limitação não Gompreende os casos de di

minuição 01,1 aumento de consignação.

� 2.° - Em ambos os casos ser-Ihe-ão restituidos os

juros relativos ao periodo não decorrido para o pagamento

total.

Art. 36.° - Os consignantes que tiverem sido exone

rados, uma vez readmitidos ou nomeados para outros car

gos estaduais, ficam obrigados ao pagamento das consigna

ções interrompidas pela exoneração e os juros de móra des

contados somente no periodo decorrido da readmissão de

nomeação até o restabelecimento da consignação. Ficam su

jeitos ao mesmo juro de móra os consignantes que por qual

quer motivo, áto insuficienciaou falta de vencimentos, dei

xarem de descontar a consignação devida.

� único - Esses juros serão cobrados pela mesma taxa

dos emprestimos e incidirão sobre o saldo do capital acusa

do na respectiva conta corrente.

Art. 37.° - Verificada a hipotese do artigo ante:dor, o

consignatario ouvido o orgão fiscal, requererá a repartição

competente a averbação desses juros, procedendo-se de

2côrdo como art. 15.0, � 2.°.

Art. 38.° - E' licito ao consignatario exigir do consi

gnante pI:.0va de tempo de serviço e de idade, bem como exa

me medico por facultativo de sua confiança cujos honorarios

correrão por sua conta, podendo tambem exigir prova da

situação funcional do consignante, relativámente ás res

ponsabilidades que possa ter para com a Fazenda Estadoal

no desempenho do cargo que exercer.

S único - Poderá o consignatario recusar a operação,

antes de averbadas, si a seu criterio, verificar que o consi

gnante, por qualquer dos motivos antes indicados ou pela

precariedade do cargo, não oferece probabilidade de regu

lar liquidação de compromissos assumidos.

Art. 39.0 '-' Além das taxas de juros referidas nos arts.

33.° 'e 34;° não poderão s�r cobradas do funcionario contri

buições, comissões bonificações ou quaisquer importancias,

a titulo de garantia, seguro de vida, expediente, averbação

ou sob qualquer outro protesto, devendo o consignatario,

no áto de realisar o emprestimo entregar ao consignante a
quantia total da transação.

Art. 40.° - Em caso de morte do consignante não po

derá ser cobrada dos seus herdeiros a divida restante do em

prestimo contraido, salvo a restrição do art. 9.0 paragrafo

únko.

Da Fi:;calização

Art. 41.° - Incumbe ao Departamento do Contencioso
fiscalisar a fiel execução do presente decreto.

. Art. 42.° - Essa fiscalização será feita pelo proprio

Diretor ou pelos Fiscais que designar, os quais deverão

exercer essa função dentro das instruções em que recebe

rem do Departamento .

Art. 43.° - No exercicio da fiscalização, compete ao
Diretor do Contencioso:

a) -, expedir instruções, sob a aprovação do Secre
tario.

. b) - propor ao Secretario as medidas que julgar con
venientes, inclusive as modificações que a pratica indicar
na execução deste Decréto.

c) - resolver as consultas das repartições e dos inte
ressados' sobre aplicação dos textos regulamentares;

d) - expedir circulàres sempre que póssa o assunto
interessar a gêneralidade dos jurisdicionados;

e) -' levar ao conhecimento do Secretario da Fazenda
as irregularidades' verificadas qpe merecerem punição;

f) - dar parecer sobre organisação e reforma de es

tatutos das ínstituições beneficiadas por este Decreto;
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g) - intimar essas instituições a satisfazerem as recla

mações que julgar procedentes, propondo ao Secretario da

Fazenda as medidas éonve:p.ientes no caso de não ser aten

didos;

h} - resolver os recursos, que sobre a materia lhe fo

rem dirigidos, das decisões dos chefes de repartições na Ca

pital do Estado e no interior;

i) - examinar os livros, balancetes e relatorios das ins

tituições fiscalisadas, promovendo os meios de répressão das

praticas usurarias;

j) - fazer a estatistica anual das operações realisadas

por meio de dados e mapas elaborados pela Seção de Con

sign,ações;

k) - encaminhar ao Secretario da Fazenda os recur

sos interpostos de suas decisões;

1) _. comunicar ás repartições, em circular, quais as

instituições habilitàdas ou que venham a ser, para operar

mediante consignações eIl1 folha e a natureza das operações

de cada uma.

Art. 44.° - As instituições autorizadas a qualquer es

pecie de consignação" em folha de pagamento, ficam sujei

tas a uma quóta a:p.ual destinada ao custeio da fiscalisªção.

Essa contribuição que será recolhida ao Tesouro Estadoal,

corresponderá a um deciIl10 por cento (0,1%) do valor do

empres�imo ou da operação e paga no áto da averbação.

� 1.0 -" Ficam isentos, desse pagamento o Instituto de

Previdencia dos Funcionários Públicos da União, as Caixas

Economicas ,e as Associações Beneficentes, estas quando

tiverem um volume de operações, anualmente, inferior n

cem contos de réis (100:000$000).

� 2.° - O Secretario da Fazenda fixará, de acôrdo com

o que fôr arrecadado, a gratificaçã_o dos encarregados dessa

fiscalisação . . .

� 3.0 _ A falta de pagamento dessa quótà determina

rá a suspensão do direito de transigir, mediante consignação

em folha. .
Art. 45.° -. As instituições que não mais pretenderem

transigir com os funcionários públicos, poderão ser dispen
sadas, mediante requerimento, da quóta de fiscalisação, fi
cando-lhe cassado o direito de operar sob qualquer das for

mas estabelecidas neste decreto.
Art. 46.° -= Todos os funcionários públicos, civis ou

militares, ativos ou inativos são auxiliares da fiscalisação
de que trata este capitulo e devem levar ao conhe�imento
do Departamento do Contencioso qualquer infração deste

Decreto.

Art. 47.° -". O Consignatario é o1;>rigado a fornecer ao

consignante, dentro de quinze dias, e sempre que lhe fôr
requerido diretamente ou por intermedio da repartição fis
calisadora, a conta corrente de movimento de seu empres

timo realisado na data que indicar.

Das Penalidades

Art. 48.° -'"_. Ás associações de classe e demais institui
ções autorisadas a operar por meio de consignações em fo
lha de pagamento quando infringirem os dispositivos deste
decreto serão segundo o gráo de infração, mediante pro
posta d� Diretor do Contencioso, aplicadas pelo Secretario
da Fazenda às penas de suspensão por determinado tempo,
ou revogação da faculdade de que gozam além de outras
penalidades .em que possaIl1 estar incursos. No caso de sus
pensão ou revqgação da faculdade de consignar, essas ins
tituições continuarão a receber as consignações anterior
mente averbadas, até a sua liquidação, desde que o tenham

sido regularmente.
Art. 49.° - Os consignantes ou quaisquer funcioná-

rios quê infringirem este decreto serão passiveis de penas

I

I
I I

I
I

, I

I

I
li

I;



--r

j
I

- 42 --- !
I

J!�

,�

-43-

disciplinares, segundo o gráo da infração, e sujeitos a pro

cessos administrativos.

� único - Iguais penas serão aplicadas ao fun,cionário

que der certiqão em desácôrdo com as notas de desconto

averbadas nas folhas de pagamento; que certificar ter aver

bado uma consignação, quando não o fez; que não efetuar

no áto do pagamento dos vencimentos do consignante, os

descontos da respectiva folha; que omitir, nas guias de

transferencia e nas transposições da folha os descontos na

mesma averbados, ou que, ao averbar qualquer consigna

ção, declarar ser esta para fim diferente do requerido.

Art. 50.° - Toda vez que ficar apurado não se destinar

a consignação ao fim para que foi requerida, serão igual

mente punidos, consignante e consignata'rio provado que

fique ter este tambem conheciD;lento da irregularidade.

Neste ultimo caso a penalidade do consignatario será o ca�

celamento da consignação, com perda total da transação,

efetuada, devep,do restituir as consignações acaso recebi

das; o consignante, entretanto além das penalidades em que

possa incórrer, continuará a sofrer o desconto da consigna

ção até o final, constituindo todas as prestações recebidas

pelo consignatario ou' q,escontadas pelo consignante, renda

eventual do Estado.

Art. 51.° - As penas de�te decreto serão aplicadas aos

funcionários pelos Secretarios respectivos, mediante comu

nicação do orgão fiscalisador ou da seção de consignações

c ás associações de classe e demais instituições autorisadas

pelo Secretario de Fazenda.

Disposições Diversas

Art. 52.° -" A autorisação para efetuar emprestimos

aos funcionários públicos, mediante consignação em folha,

na forma estabelecida por este decreto será sempreconce

dida- a titulo precario e dependerá de decreto do Poder Exe

cutivo, refer.endado pelo Secretario de Fazenda.

,
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� 1.0 - As associaçõeS' de classe e as instituições auto

risadas, cujos estatutos, embora aprovados por decreto do

Governo, contrariarem as regras óra estabelecidas, deverão

adata-los, no prazo maximo de seis (6) mezes, submeten

do-os ao Secretario da Fazenda, por intermedio do Con

tencioso para a necessaria aprovação e consequente expe

dição do decreto de autorisação. Findo esse prazo, será cas

sada a autorisação ás que não se conformarem com essa de

terminação, facultando-se-Ihes tão somente, a liquidação

dos compromissos já consignados.

� 2.° - De identica autorisação dependerão as associa

ções de classe, instituições ou estabelecimentos de credito

que desejarem iniciar ou voltar a transigir, mediante con..

signações em folha de pagamento.

� 3.° - São consideradas desde já autorisadas a operar

com os funcionários públicos estadoais na forma deste de

creto, as Caixas Economicas Federais autonomas e suas fi

liais, bem assim o Instituto Nacional de Previdencia.

Art. 53.° - Os compromissos em via de pagamento se

guirão as regras e preceitos dos regulamentos, instruções e

decisões vigentes na data em que se efetuarem.

Art. 54.° - Nenhuma consignação poderá ser averba

da em folha de pagamento a qualquer titulo sem que a tota

lidade de:;;ses descontos fique nos limites estabelecidos pelo

art. 12.° deste Decreto.

Art. 55.° -,- O presente decreto entrará em vigor na

data de sua publicação, revogadas as disposições em con

trário.

Palácio do Governo no Estado do Paraná, em 16 de

agôsto de 1934; 46.° da República.

(a) Manoel Ribas

(a) Euripedes Garcez do Nascimento

(a) Flavio Carvalho Guimarães

, ..
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DECRETO N.O 35

o I'REFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao que requereu o

Motorista Antonio Coelho dos Sal).tos, e em face do parecer

do snr. ConslJltor Juridico e Procurador Municipal exarado

em a petição n.o 2.607 de 9 de agôsto do corrente ano, resol

ve mandar incorporar ao seu acêrvo de serviços para ex

clusivo efeito de aposentadoria - o periodo correspondente

a oito anos, quatro mêses e dois dias, durante o qual traba

lhou como mensalista; e para todos os efeitos legais - o pe

riodo correspondente a um ano, nove mêses e vinte dias de

serviços prestados na qualidade de fUl).cionário titulado.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 1.0 de outubro de 1934.

(a) Jorge L. Meiss.ner

Prefeito Municipal

I

l

DECRETO N.o 37

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO Dp PARANA,

DECRETA:

Art. 1.0 - A partir de 1.0 de janeiro de 1935, as casas

de negocios de comestiveis e mantimentos só poderão

empregar a medida litro, seus múltiplos e submúl

tiplos para os gêneros liquidos.

Art. 2.° - Os gêneros secos, tais como farinha, fubás,

arroz e similares, deverão ser vendidos a peso decimal.

. Art. 3.° - Os infratores do presente decreto, serão pu

nidos com a multa de 50$000 e 100$000, que s�rá elevada

ao dobro nas reincidências.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 18 de outubro de 1934.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito MuniCipal

I

D�CRETO N.o 36

O PREFEI';rO MUNICIPAl,. DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, nos têrmos do artigo 14 do
decretQ n.o 27 dE;! 21 de setembro de 1928,

DECRETA:

Artigo único - Fica aprovado o orçamento de Rs.

26:670$000 (vinte e seis contos, seiscentos e setenta mil

réis) para a construção do calçamento a paralelepipedos á

;rua José Loureiro entre as ruas João Negrão e Conselheiro

Laurindo; revogadas as disposições eJll contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 18 de outubro de 1934.

(a) Jorge L.Meissner

Prefeito Municipal

l
I
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DECRETO N.o 38

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO :ESTADO DO PARANA, tendo em vista o disposto no

S único do art. 184.° da Constituição Federal,

DECRETA:

Art� 1.0 -.. Os contribuintes que não pagarem os im

postos, taxas, contribuições especiais, assim com quaisquer

outros débitos, nas épocas fixadas pela Prefeitura, ficam

sujeitos, a partir do 2.° semestre do corrente exercicio, á

multa de móra de 10% (dez por cento) sôbre a importaIl'

cia devida, e á imediata cobrança judicial.
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Art. 2.0 - A Prefeitura publicará editais avisando a

época dos respectivos pagamentos sem e com multa.

� único - A cobrança de multas por infração de 'lei
municipal, bem cómo a de emolumentos e âlvarás, expirado
o prazo para seu pagamento amigável, far-se-á por via ju

dicial e independentemente da publicação de editaiS.

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

Palácio da Prefeitura MUI).icipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 26 de outubro de 1934.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

,j

uso e gozo do imposto sôbre o consumo de. comhustivel de

motor de explosão, que atualmente vem sendo cobrado pelo

Municipio.

Art. 3.° - Passarão a ser administrados e custeados

pelo Municipio de Curitiba, a partir de 1.0 de janeiro de

1935, os serviços de iluminação pública e particular da Ca

pital, bem como a manutenção e administração da Guarda

Civica do Estado, cujo Regulamento será, oportunamente,
baixado por esta Prefeitura.

Art. 4.° - Em consequência das disposições do pre

sente Decreto, serão feitas as nomeaçõ.es.e transferências de

funcionários que se tornarem necessárias, respeitados os

respectivos direitos adquiridos, sendo que tais átos serão

praticados de comum acôrdo entre o Municipio e o Govêr

no do Estado.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 26 de outubro de 1934.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

I
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DECRETO N.o 39

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista o disposto no

Decreto Estadual n.O 2. 299,� de .24 de outubro de 1934;

considerando que são de interesse público as resolu

ções nele tomadas;

considerando que elas consultam, também, os interes

ses do Municipio, além de serem perfeitamente constitucio�

nais,

DECRETA:

Art. 1.0 - Fica incorporada á receita do Municipio, a

partir de 1.0 de -janeiro de 1935, a arrecadação do imposto

predial da Capital, sob as bases fixadas em Decreto a ser

baixado.

Art. 2.0 - Fica tra.nsferido, ao Govêrno do Estado do

Paraná, a partir de 1.0 de janeiro de 1935, a arrecadação,.

DECRETO N.o 40

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

lhe são conferidas por lei,

DECRETA:

Art. 1.° - Os lançamentos para o exercicio de 1935,

serão feitos pelas comissões a serem oportunamente nomea

das as quaiS observarão em seu trabalho as prescrições le
gais em vigor.

I
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Art. 2.° - A cobrança dos impostos e taxas se:r;á feita

em quatro prestações, da seguinte fórma:

Em Janeiro, Abril, Julho e Outubro:

Impostos de licença, de publicidade, de aferição de pe

sos e medidas, sôbre frentes não edificadas, casas sem pla

tibanda ou em ruinas, frentes não regularmente muradas e

guias sem passeio, taxas de calçamento e de limpeza pública.

Em Fevereiro, Maio, Agôsto e Novembro:

Imposto predial.

Em Março, Junho, Setembro -e Dezembro:

Imposto suburbano.

Em Janeiro:

Matricula, marcação e colocação de placas em veículos

de tração automática.

Em Fevereir():

Matricula, marcação e colocação de placas em veículos

de tração animal.

Art. 3.° - O contribuinte que liquidar antecipadamen

te, isto é, no prazo da primeira prestação, as quatro prestà

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

� 1.0 - Os tributos de importancia inferior a 40$000

deverão ser pagos em duas prestações, nos mêses qe janeiro

e julho para os impostos e taxas pagáveis nessas épocas e
em fevereiro, março, agôsto e setembro para os impostos

Predial e Suburbano, respectivamente.

Art. 4.° - As comissões de lançamento trabalharão

diáriamente com prejuizo do expediente da Prefeitura, per

cebendo em conjunto, a quantia fixada no orçamento para

1935.

I
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Art. 5.Ó- Dos lançamentos das comissões caberá aos
iI�.teressados o direito de reclamar verbalmente á Inspeto
rIa de Rendas e Fiscalização dentro de 8 dias da data do re
cebimento do aviso, e o de recorrer por escrito ao Prefeito
dentro de 10 dias, contados da solução dada pela Inspetoria.

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

Palácio da Prefeiturá Municipal de Curitiba Capital
do Estado do Paraná, em 26 de outubro de 1934. '

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

DECRETO N.o 41

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, usando das atribuições de seu
cargo e tendo em vista o parecer do Conselho Consultivo do

Estado no processo sob n.° 773, datado de 6 do fluente mês,

DEC:RETA:

Art. 1.° - Fica criado o imposto sôbre terrenos sem
edificação que incidirá de uma maneira geral sôbre todos os
terrenos baldios do quadro urbano com testada ou testadas
para a via ou logradouro público.

-. Art. 2.° -- Para os efeitos do presente decreto enten

de-se por 'terreno sem edificação' todo aquele que com face

p�ra via pública não tiver bem£eitorias destinadas á habi

ta�ão: aexercicio de culto, á instalação de indústrias, de co
mercIO, etc.

Art. 3.° - Os terrenos sem edificação definidos se
gundo o artigo anteriór, ficam sujeitos anualmente ao im
posto dé que trata o presente decreto, de acôrdo com a ta-
bela seguinte: '
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l.a zona - Nas ruas ou logradouros calçados a asfalto
ou a paralelepipedos com rejuntamento asfaltico Rs. 10$0.00

por metro de testada.

Nás ruas ou logradouros revestidos de qu�lquer outro

tipo de calçamento Rs. 8$000.

'2.a zona - Nas ruas calçadas a paralelepipedos Rs.

4$000 por metro de testada.

Nas Tuas revestidas a macadam Rs. 3$000 por metro

de testada.

Nas ruas não calçadasns. 2$000 por metro de testada.

3.a zona - Nas ruas calçada.s a paralelepipedos Rs...

2$000 por metro de testada.

Nas ruas calçadas a mãcadam Rs. 1$500 por metro de

testada.

Nas ruas não calçadas mas servidas pela rêde de ilu

minação 'pública 800 réis' por metro "de testada.

Nas demais ruas não calçadas 500 réis por metro de

testada.

Art. 4.° - São isentos do imposto sôbre terrenos sem

edificação, oS t�rrenos' nas condições a seguir especificadas:

1)-, Quando, como servidão de residências, Pélnicti

lares, constituirem parJ:Jues ou jardins e forem devidamen

te murados de acôrdo com a legislação em vigor.

2)- Quando, devidamente murados, junto ás fábricas

fqrem ocupadqs c;omo depósitos: de materiais para uso. ou

consumo das mesmas e desde que pertençam aos proprie-

tários' das. ditas' fabricas. '.
� .. "'3) -' Qu�ndo: p�rt'encentes a estabele'cimentos de en
sino, casas de caridade, asilos, constituirem servidão exclu

sj:vamente para fins da illstituição.

Art. 5.0 -. Quando o ter:reno tiver duas ou mais testa
das, ,o imposto será cobrado pela testada ou testadas que

constarem do respectivo titulo de dominio \

"
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Art. 6.° -' Os terrenos arrendados ou utilizados para
gUarda de animais de qualquer natureza terão o respectivo

imposto acrescido de 100% sôbre o valor calculado pela ta
bela do artigo 3.°.

Art. 7.° - Nas ruas e logradouros calçados a asfalto
ou a paralelepipedos com rejuntamento asfáltico o imposto

predial que incidir sôbre as edificações em desacôrdo com
as posturas municipais vigentes, será cobrado com a ma

jorasão de 60% .

Art. 8.° - Revogam-se o artigo 2.° e seu paragráfo

tJ.nico da lei n.° 784 de 30 de maio de 1930 e demais dispo_
sições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal"'de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 12 de novembro de 1934.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

.
,

DECRETO N.o 42

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, usando das atribuições de seu
cargo,

DECRETA:

Art. 1.0 - O quadro urbano da Capital passa a ter as

seguintes diVisas: A partir do cruzamento das ruas Castro

Alves e Bandeirantes a linha divisória seguirá por esta últi

ma :rua até o seu encontro com a rua Alferes Poli, acompa

nhará esta..até ar rua Almirante Gonçalves, por esta até
a rua Marechal Floriano Peixoto, por esta até a rua Conse

lheiro Dantas, por esta até o cruzamento da rua Rockfeler;
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seguirá por esta áté aruã Cõmendador Roseira, por esta

até a rua Vinte e Quatro de Fevereiro, por esta até a rua
Chile, acompahhará esta até ó encontro da linha férrea de

Ponta Grossa, .subirá por esta até a avenida Sete de Setem

bro,por esta até a-avenida Capanema, acomp.anhará esta até

a rua Ubaldino do Amaral, seguirá por esta até a rua Almi

rante Tamandaré, por esta em toda a sua extensão até a rua

Bom Jesus, seguirá por esta até a avenida Anita Garibaldi,

por esta até a rua Campos Sales, por esta até a rua Mauá,

acompanhará o eixo dessa rua e o seu prolongamento até a

rua Nilo Peçanha, subirá por esta última ;rua até a praça

Padre Sótomaior, desta praça seguirá pela rua Celestino

Junior até o cruzamento com a rua Tapa:joz, subirá por esta
até a avenida Cruze�ro, seguindo por esta até a rua Julia

Vanderlei, que acompanhará até a rua Desembargador Mo

ta, descendo por esta até a rua Padre Agostinho, por esta a

rua Presidente Taunai, acompanhando esta até a rua Car

los de Carvalho, seguirá por esta até a rua Francisco Rocha,

por esta afé a avenida Siqueira Campos, subirá por esta até

a rua Castro Alves, seguindo por esta até o ponto de partida.

Art. 2.0 - Constituirão a .primeira zona do quadro ur
bano as ruas e logradouros situados na área delimitada pelo

seguinte perimetro:

A par,tir do cruzamento da rua Desembargador Mota

com a avenida Sete de Setembro, seglJirá por esta última

até a rua João �egrão, por esta até a rua José Loureiro, por

esta até a rua Conselheiro Laurindo, por esta até a rua Con

selheiro Barradas, por esta é!-té a rua Presidente Faria, por

esta até a avenida João Gualberto, seguirá por esta até' a

praça 19 de'Uezémbro cujas faces norte e oeste acompanha

rá até a rua Paula Gomes, por esta até á rua Dr. Trajano

R,eis, por esta até a Praça Garibaldi, desta praça tomará a

rua dts. Kelleres, seguindo por esta até a rua Ebano Perei

r:a, por esta até a�'rua Cruz 1:lachado por est� até a .rua Vo-

.--� --I
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luntários da Pátria, por esta até á rua Carlos de Carvalho,

por esta até a rua Visconde de Nacar por esta á avenida Vi

cente Machado por esta até a rua Desembargador Mota, se

guindo por esta até o ponto de inicio.

� único - Fiçam pertencendo á primeira zona mais os

seguintes trechos de ruas e avenidas: rua Marechal Floriano

Peixoto entre as avenidas Sete de Setembro e Ivaí' João
. . ,

Gualberto entre as ruas Presidente Faria e Maria Clara'
, ,

avenida Dr. Jaime Reis entre a praça Garibaldi e a rua Tre

zede Maio; rua Comendador Araujo entre Desembargador

Mota e Angelo Sampaio; avenida Siqueira Campos entre a

rUa Angelo Sampaio e a praça Miguel Couto.

Art. 3.0 -. Constituirá a segunda zona do quadro ur

bano as ruas e logradouros situados na área abrangida pelo

seguinte perimetro e que não estiverem compreendidas na

primeira zona:

. _A partir do po:nto' de encontro da rua Bento Viana com

a avenida Iguaçú, seguirá por esta até a rua Nunes Macha
do, ,por esta até a rua Bandeirantes, por esta até a rua João

Negrão, por esta até a avenida 7 de Setembro, por esta até

a rua Conselheiro Laurindo, por esta última até a avenida

Visconde de Guarapuava, por esta até a rua Tibagi, põr esta

até o Largo Bittencourt, deste largo subirá pela rua Conse

lheiro Araujo até á rUa Ubaldino do Amaral, por esta até

a praça Be1fort D1J.arte, desta praça seguirá pela rua Maria

Clara até a avenida João Gualberto por esta'até a rua Fon

tana, por esta até a avenida Candido de Abreu, por esta até

a rua Senador Xavier da Silva, por esta até a rua Nilo Pe

çanha, por esta até a praça Sotomaior, donde seguirá pela

rua João Manoel até a rua Conselheiro Barradas, por esta

até a avenida Cruzeiro, por esta até a rua Visconde de Na
car, por esta até a alameda Augusto Stellfeld, por esta até

'a rua Brigadeiro Franco, por esta até a rua Saldanha Ma- .

I
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rip.ho, por esta até a rua Desembargador Mota, por esta até

. a rua Carlos de Carvalho, por esta até a rua Coronéh,pul

cidio, por esta até a avenida Vicente Machado, por �stã.��é
a rua Angelo Sampaio,'por esta até a alameda Pedro �I, por

esta até a rua Capo Souza Franco, por esta até a avenida Si
queira Campos, de cujo cruzamento seguirá pela rua Bento

Viana até o ponto de partida.

� único - Fica incorporado a esta zona o trecho da rua

15 de Novembro entre as ruas Tibagi e Ubaldino do Amaral.

Art. 4.° -' Constituirão a terceira zona as demais ruas

e logradou:ros do quadro urbano que não estiverem com

pree-ndidas na primeira e segunda zonas.

Art. 5.° - Para todos os efeitos consideram-se como

fazendo parte da 3.a zona do quadro urbano as seguintes

avenidas: Graciosa entre a rua Bom Jesus e a linha ferrea

Norte do Paraná, Bispo D. José entre a rua Castro Alves e

o ponto terminal da linha de bondes, República Argentina

entre a rua dos Bandeirantes e a avenida da República.

Art. 6.° - Os trechos de ruas e logradouros que des

crevem os perimetros de uma zona são considerados como

incluidos inteiramente na zona descrita.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de. Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 20 de novembro de 19344,

(a) Jorge L. :Meissner

Prefeito Municipal

DECItETO N.o 43

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

pO ESTADO DO PARANÁ, atendendo ao requerido pelo

Continuo da Inspetoria Ger:�l d� Rendas e Fi�cªlizaçãQ, FlQ-
I

I

I

I

,
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rido Gonçalves de Castro, e tendo em vista o parecer do snr.

Procurador Municipal exarado em a petição n.° 3.335 de

19 'de outllbro do corrente ano, resolve incorporar ao seu

acêrvo de serviços, para exclusivo efeito de aposentadoria,

o periodo decorrente de 1.0 de junho de 1914 a 16 de feve

reiro de 1921, tempo em que prestou serviços ao Municipio
como funcionário extranumerário. '

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 23 de novembro de 1934.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

i
1

j
DECRETO N.O 44

Substituido pelo Decreto n.o 45.

y DECRETO.N.o 45

( O PREFEITO MUNICIpAL DE CURITIBA, CAPITAL
CAPITAL DO ESTADO DO PARANÁ,

"DECRETA:

'CAPITULO I

"Da Receita

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

exercicio de 1935, é orçada emRs. 6.000:000$000 e será

formada com o produto das Rendas Ordinaria, Extraordi

naria e Com Aplicação Especial e majs com as operações de

credito que se fizerem com a venda do residuo da emissão

de apolices "Unificação e Consolidação da Divida do Muni-
.. "

ClplO , como segue:



í - RENDAS

RENDA ORDINARIA

1 - Renda dos Tributos

A - Impostos

1 - Imposto Predial .. .. .. ..

2 - Impostos de Licença .. .. ..

3 - Adicional de 5% sobre o Im-

posto Predial .. .. .. .. ..

4 - Imposto sobre pubÜcidade ..

5 - Gado abatido fóra do Mata-

douro .. .. .. .. .. .. ..

6 - Guia sem passeio .. .. ..

7 - Matricula de veículos ..

8 - Imposto suburbano ..

9 - Matricula de animais

B - Taxas e Emolumentos

10 - Taxa sobre calçamento ..

11 ...;;.. Taxa de limpeza publica

12 - Aferição de pesos e medidas

13 ---" Marcação de veículos ..

14 - Emolumentos -em geral

2 - Rendas Industriais

15 - Quota T,elefonica ..

16 - Renda do Matadouro .. ..

17 - Renda da Usina Normal de

Leite .. .. .. .. ..

3 - Rendas Pat,rimoniais

18 - Alugueres, diversos .. .. ..

19 - Renda dos Cemiterios .. ..

20 - Renda do �e1>osit� de infla-

maveis .. .. .. .. .; ..

21 - Laudemios .. .. .. ..

22 - :Fóros .. .. .. .... ..

23 - Venda de terrenos .. ..

-"�--'- --�=======""""''''"'"=:------=:il

I
I
I

I

I
I
i

',. CAPITULO 11

\l Da Despesa

" Art. 2.° - A despesa do Municipio de Curitiba, para o
exercicio de 1935, é fixada em Rs. 6.000:000$000 e se com
porá da despesa ordinaria e do serviço de juros e amortiza
ção da Divida Consolidada e Unificada, na £órma seguinte:

I - DESPESA ORDINARIA

Verba 1 - -Prefeito - Pessoal

Sub-consignação n .1

Subsidio ao Prefeito .. ..
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4 - Rendas Diversas

24 - Quótas de Fiscalisação

25 - Bombas de gasolina ..

26 � Venda de placas ....

27 - Venda de objetos inserviveis

8:000$000

180:000$000

40:000$000

1:000$000

1.600:000$000

850:000$000

RENDA EXTRAORDINARIA

28 - Cobrança da Divida Ativa

29 '- Multas sobre impostos ..

30 - Multas por infrações ..

31 - Rendas eventuais .. .. ..

32 - Taxa de expediente .. ..

80:000$000

40:000$000

120:000$000

150:000$000

140:000$000

120:000$000

8:000$000 3.108:000$000

RENDA clAPLICAÇÃO ESPECIAL

33 - Contribuições Especiais de

Calçamento .. .. ..

IV - Operações de Credito

1 - Venda de Apoliecs

Pela provavel colocação do saldo

existente das apolices da emis

são "Consolidação e Ur#icação

da Divida", ao tipo da emissão

180:000$000

200:000$000

40:000$000

90:000$000

150:000$000 660:000$000 3.768:000$000

50:000$000

600:000$000

50$000 650:050$000

5:000$000

40 :000$000

I
!-"

70:000$000

60:000$000

30:000$000

8:000$000 213:000$000
Sub-consignação n. 2

Represeptação do Prefeito

229 :000$000 4.860:050$000

400:000$000

20:000$000

15:000$000

40:000$000

8:000$000 483:000$000

456:950$000

200:000$000

6.000:000$000

24:000$000

12:000$000 36:000$000



Verba 2 - Secretaria da Prefeitura

Pessoal

Sub-consignação 111.° 1

1 Secretario .. .. .. .. ..

1 2.° Oficial .. .. .. .. .. ..

1 Datilografa .. .. ..

1 Continuo ..

1 Servente '�'. ..

Material

Sub-consignação n. 1

Verba para atender pequenas des-

pesas .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Verba para atender publicação de

átos oficiais .. .. .. .. .. ..

Verba 3 - Protocolo, Portaria e

Arquivo

Pessoal

Sub"'consignação n. 1

1 2.° Oficial .. .. .. ..

2 Arquivistas a 4:200$000

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

Verba 4 ...:... Consultoria Técnica

Pessoal

Sub-consignação n, 1

1 Consultor Técnico .

Verba 5 - Consultoria Juridica e

Procuradoria Munj.çipal

Pessoal

Sub-consignação n. 1

1 Consultor Juridico e Procurador

Municipal .. .. ..

1 Continuo .. .. . '. .. .. .. ,. ..
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9:600$000

4:800$000

3:600$000

3:000$000

2:400$000

3:000$000

15:000$000

4:800$000

8:400$000

3:600$000

14:400$000

3:000$000

23:400$000

18:000$000

T

41:400$000

Verba 6 - Departamento de En

genharia

I - Administração Geral

Sub-consignação n. 1

GABINETE

1 Diretor de Engenharia

1 Datilografo .. .. ., ..

Sub-consignação D. 2

SECRETARIA

1 Assistente .. .. .. ..

1 1.0 Oficial .. .. .. .. .. ..

1 2.° Oficial .. .. .. .. .. .. ..

1 Datilografo .. .. ., ..

1 Telefonista .. .. .. .. .. ..

2 Motoristas a 3:600$000 .. ..

2 Continuos a 3:000$00O ..

Sub-consignação n. 3

FISCALIZAÇÃO DE ILUMINA-

çÃO PUBLICA

1 Êngenheiro Fiscal ..

1 Auxiliar .. ..

1 Conferep.te .. .. ..

1 Guarda Fiscal .. ..

3 Guardas Linhas a 2:400'$000

Sub-consignação n. 4

LABORATORIO DE PESOS E

MEDIDAS

1 Chefe de Laboratorio

1 2.° Oficial .. .. .. ..

16:800$000

21:600$000

11 -Diretoda de Cadastro e Pa

trimonio

17:400$000

Sub-consignação n. 5

GABINETE

1 Engenheiro Diretor ..

1 Engenheiro Assistente

I "
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18:000$000

3:600$000 21:600$000

12:000$000

6:000$000

4:800$000

3:600$000

3:000$000

7:200$000-

6:000$000 42:600$000

10:8OÕ$OOO

7:200$000

6:000$0<10

2:880$000

7:200$000 34:080$000

6:000$000

4:800$000 10:800$000 109:080$000

14:400$000

12:000$000 26:400$000



Sub-consignação n. 6

CADASTRO E PATRIMONIO

1 Chefe de Secção .. ..

2 1.°s Oficiais a 6:000$000 ..

1 Condutor Técnico .. ..

1 Topografo ..

1 Cartografo .. .. .. ..

Sub-consignação n. 7

EDIFlCAçõES E FISCALIZAÇÃO

DE OBRAS

1 Condutor Técnico

1 Fiscal de Obras

1 3.0 Oficial .. .. ..

IH - Diretoria de Viação e Sa

neamento

Sub-consignação n. 8

GABINETE

1 Engenheiro Diretor ..

1 Éqgenheiro Assistente

,Sub-consignação n. 9

PAVIMENTAÇÃO E ESTRADAS

1 Auxiliar Técnico .. .. ..

1 Auxiliar .. .. .. .. ..

1 Desenhista de l.a classe ..

1 Feitor Geral .. .. .. .. ..

3 Feitores a 4:800$000 .. ..

2 Chefes de turma a 4:200$000 '.'

1 Mecanico Chefe .. .. •.

1 Ajudante .. .. .. .. ..

Sub-consignação n. 10

INSPETORIA DE LIMPEZA PU

BLICA

2 Inspetores a 4:800$000 .. .. ..
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7:200$000

12:000$000

7:200$000

4:800$000

6:000$000 37:�00$OOO

7:200$000'

5:400$000

3:600$000 16:200$000

14:400$000

12:000$000

6:000$000

6:000$000

4:800$000

6:000$000

14:400$000

8:400$000

5:400$000

3:600$000

26:400$000

54:600$000

9:600$000

79:800$000

90:600$000

r

IV - Diretoria do Cadastro Fiscal

Sub-consignação n. 11

GABINETE

1 Engenheiro Diretor

1 Chefe de Secção

1: 2.° Oficial .. .. ..

V - Inspetoria do Trafego e da

Guarda Civica

Sub-consignação n. 12

INSPETORIA GERAL

1 Inspetor Chefe .. ..

1 Ajudante da Guarda Civica ..

1 Ajudante do Trafego ..

1 Encarregado do Pessoal ..

1 Almoxarife .. .. .. .. ..

-'

Sub-consignação n. 13

TRAFEGO

7 Fiscais de Trafego a 4:200$000

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

1 Servente emplacador .. ..

Sub-consignação n. 14

GUARDA CIVICA

4 Fiscais de 1.a classe a 7:200$000

10 Fiscais de 2.a classe a 4:800$000

10 Auxiliares a 3:600$000 .. ., ..

25 Guardas de 1.a classe a 3:360$000

70 Guardas de �.a classe a 2:760$000

100 Guardas de 3.a classe a 2:400$000

PessO!l1 Jornaleiro

Sub-consignação n. 15

De maquinas. e oficinas .. ..

Sub-consignação n. 16

De cadastro e _edificação ..
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9:600$000

7:800$000

4:200$000

7:200$000

7:200$000

29:400$000

3:000$000

2:400$000

14:400$000

7:200$000

4:800$000

I

),

36:000$000

34:800$000

28:800$000

48:000$000

36:000$000

84:000$000

193:200$000

240:000$000 630:000$00O

15:000$000

12:000$000

700:800$000



Sub-consignação n. 17

De conservação de calçamento .. 15:000$000

Verba '7 '"'- Diretoria de Contabili

dade e Tesouro

Pessoal

Sub-consignação n. 1

GABINETE

Sub-consignação n. 18

De viação e saneamento .. 50:000$000

Sub-consignação n. 19

De limpesa publica .. .. ..

Sub-consignação n. 20

De estradas e caminhos .. ..

250:000$000 1 Diretor .. .. .. .. .. .. ..

1 Datilografa Faturista

1 Continuo .. .. .. .. ..

100:000$000
Sub-consignação n. 2

CONTABILIDADE; E DIVIDA

ATIVA

Sub-consignação n. 21

De praças e jardins 36:000$000 478:000$000 1. 484:680$000

Material

Sub-consignação n. 22

Para conservação de proprios mu

nicipais .. .. .. .. ..

1 Guarda Livros .. .. .. " ..

1 Ajudante de Guarda Livros ..

1 Cobrador .' .. .. .. •.

20:000$000 Sub-consignação D. 3

SEÇÃO DE RECEITA

1 Chefe de Receita .. .. ., ..

2 Chefes de Secção a 7:200$000

3 Praticantes à 3:000$000 ..

1 Guarda .. .. .. .. . ....

1 Cobrador ..

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

Sub-consignação n. 23

Para reparo de automoveis, eleva-

dores, etc. .. .. .. .. 30:000$000

Sub-consignação n. 24

Para combustivel, lubrüicantes, etc, 120:000$000

Sub-consignação D. 5

Pessoal

PAGADORIA

1 Pagador .. ..

1 Ajudçmte

Sub-consignação n. 25

Para cadastro .. .. .. .. 60:000$000

Sub-consignação n. 26

Para placas de numeração de veí-

culos e viás publicas .. 20:000$000

Sub-consignação n. 4

TESOURARIA

1 TesQureiro .,

1 Fiel .. " .. •. .. ',' .. •.

Auxilio para quebras de caiXa

Sub-consignação. D. 27

Para despesas com a iluminação

publica ., .. .. .. .. .. 800:000$000

Sub-consignação n. 28

Para despesas com a Guarda. Civica '. 60:000$000 1.110:000$000 2.594:680$000
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�4:400$000

4:200$000

3:000$000

8:400$000

7:200$000

4:200$000

10:800$000

14:400$000

9:000$000

2:880$000

3:120$000

2:400$000

10:800$000

6:000$000

600$000

4:800$000

3:720$000

21:600$000

19:800$000

42:600$000

17:400$000

8:520$000 109:920$000 I I



Verba 8 - Inspetoria de Rendas e

Fiscalização

Pessoal

Sub-consignação n .1

GABINETE

1 Inspetor Geral

1 2.0 Oficial o o o o o o

1 Datilografa o. o o o o

1 Continuo o o o o • o • o o o o o

Sub-consignação n. 2

FISCALIZAÇÃO

1 Assistente o o o o o o o o

1 Fiscal Geral de Matadouro

3 Fiscais Gerais a 9: 600$000

2 Ajudantes de Fiscais Gerais a

7:200$000 .. o o .. .. .. o-o

24 Guardas Fiscais a 3:000$000

1 Continuo o o o o o o o' • o

Sub-consignação n. 3

LOCOMOÇÃO

Para 10 guardas montados a 600$000

Sub-consignação n. 4

MATADOURO MUNICIPAL

1 Administrador o o o. o' • o o o

1 Ajudante o o • o • o •• o o

Sub-consignação n. 5

DEPOSITO DE INFLAJYIíAVEIS

1 Administrador o o •• ••

1 Ajudante o. • o o o o. • o

Sub-consignação n. 6

CEMITERIOS

1 Administrador do Cemiterio

Municipal o' •• •• o. •• o. ••

1 Administrador do Cemiterio da

Agua Verde .. .. ..

2 Guardiães a 3:000$000

li
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T

,- -- .",,", � ...��

14:400$000

4:800$000

3:600$000

3:000$()(l0 25:8ôO$OOO

12:000$000

9:600$000

28:OO0$ÔOO

14:400$000

86:400$000

3:000$000 154:200$000

7:200$000

3:600$000

6:000$000"

3:600$000

4:800$000

3:600$000 .

6:000$000

6:009$000

10:800$000

14:400$000

Sub-consignação n. 7

MATRICULA DE 'VACAS

1 Fiscal .. .. .. .. .. ..

1 Veterinario o. .. .. ..

Sub-consignação n. 8

PESSOAL JORNALEIRO

Do Matadouro .. .. .. . .

Dos Cemiterios . o o. •• o.

Da péga de animais

Material

Sub-consignação h. 9

Placas para matricula de cães, ÍlU

meração de tumulos e material

para o matadouro o. .. .. ..

"
I

Verba 9 - Almoxarifado

Pessoal

Sub-consignação n. 1

ALMOXARIFADO

1 Almoxarife . o •• " ••

1 3.0 Oficial . o • o •• •• ••

1 Continuo o. •• •• •• •• • o

Material

Sub-consignação n. 2

Materiais para expediente e peque

nas compras a dinheiro

Verba 10 - Aposentados

Sub-consignação n. 1

1 Secretario - Claro Cordeiro

1 Secretario - João Otaviano Pi-

cheth .
1 Archivista - José Euripedes

Gonçalves .. .. .. .. .. .. ..

1 1.0 Oficial -'- Antonio A. SchIeder

1 Inspetor - Bento Taborda Ribas
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6:000$000

6:000$000

50:000$000

25:000$000

12:000$000

9:600$000

3:600$000

3:000$000

6:240$000

5:520$000

6:639$600

6:900$000

4:578$000

12:000$000

87:000$000

.. 319:800$000

5:000$00O \324:800$000

16:200$000

45:000$000
, I

61:200$000

/ ..J



1 Inspetor- Feliciano G. de Frei-

tas .

1 2.0 Oficial - Luiz R. de Andrade

1 Guarda Fiscal - Francisco J.

Fernandes .. .. .. .. .. .. ..

1 Porteiro - Joaquim C. Ferreira

1 Servente "- Antonio J. Nunes ..

1 Operario - Manoel V. da Silva

1 Operaria � Vicente Esperança ..

1 Operario - Brasilio Tisca .. ..

1 Operario - Temistocles Ferreira.

1 Operario - Bento J. da Silva ..

1 Operario - José J. de Freitas ..

1 Operario - Domingos Ferreira

da Costa .. .. .. .. .. .. ..

1 Operario - Inácio Cezario dos

Santos .. .. .. .. .. .. .. ..

Previsão para atender provaveis

aposentadorias, do ano de 1935

Verba 11 :- Adicionais

Sub-consignação n. 1

Por esta verba para atender o :pa

gamento das percentagens a

que fazem j\is os' funcionarios

que já completàram 10 e 25

anos .de serviços á Prefeitura

Sub-consignação n. 2

Por esta verba para atender o pa

gamento das percentagens a

que farão jús os funcio:garios

que completarão 10 e 25 anoS

de serviço no correr do exer

cicio de 1935 .. .. .. ..

Verba 12 - Serviço de Alistamento

Militar

Sub-consignação n. 1

Gratificação ao Secretario da Jun

ta de Alistamento Militar ..•...
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4:822$800

3:393$600

4:140$000

1:159$200

1:778$400

2:448$000

2:070$000

834$000

811$200

806$400

696$000

760$000

962$400 54:559$600

10:440$400

28:800$000

11:200$000

'I
'I

I

65:000$000

I

I
I

.... I�'

4O:oooíooo

2:400$000

Verba 13 - Exercicios Findos

Sub-consignação :rl. 1

Por esta verba para atender o pa

gamento de compromissos vin

dos do exercicio de 1934 .. ..

Verba 14' - Serviço de Beneficen

cia

Sub-consignação n. 1

AUXILIOS E SUBVENÇÕES

á Sociedade Beneficente dos Ser

vidores do Municipio .. .. ..

á Sociedade de Socorro aos Neces-

s!tados .. .. .. " .. .. ..

ao Albergu; Noturno .. .. ..

á Federação Espirita do Paraná

á Dona Maria Augusta de Souza

á Dona Francisca Viana .. ..

Verba 15 - Santa Casa de Miseri
cordia.

Sub.-consignação D. 1

Por esta verba para atender o pa

gamento das quótas a que tem

direito a Santa Casa de Mise

rioordia de Curitiba na ma

tança de gado nos Matadouros

Verba 16 Condução de Carnes

Sub�consignação �. 1

Por esta verba para atender o pà

gamento da condução de car

nes do Matadouro .. .. .. "

Verba 17 - Desconto sobre impos
tos

Sub-consignação n. 1

Por esta verba para atenç1er o pa

gamento de 5% sobre os im

postos e taxas pagos de uma

só vez
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50:000$000

7:400$000

5:000$00O

6:000$000

1:500$000

600$000

600$000
21:100$000

50:000$000

75:000$00O

25:000$000



l
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Verba 18 - Substituições e Licenças

Por esta verba para atender subs

tituições e licenças .. .. .. ..

Verba 19 - Comissões de Lança

mentos

Sub-consi�ção n. 1

Por esta verba para atender o pa

gamento a que fazem jús as

Comissões de Lançamentos de

Impostos .. .. .. .. .. ..

Verba 20 - Despesas Eventuais

Sub-consignação n. 1

Por esta verba para atender o pa

gamento de despesas eventuais

Verba 21 - Obras Publicas

Sub-consignação n. 1

Por esta verba para atender obras

de pavimentação .. ..

Sub-consignação n. 2

Por esta verba para atender obras

de praças e jardins

Verba 22 - Amparo á Maternida

de e á Infancia

Importancia equivalente a 1% da

renda tributaria prevista do

Municipio que se reserva, de

acôrdo com o Art. 141, do titu

lo IV (Da Ordem Economica

e Social), da Constituição Fe

deral vigente, para se atender

ao amparo á Maternidade e á

Infancia, como segue:

1.075:000$000

l
1

5:000$000

Sub-consignação n. 1

AUXILIOS E SUBVENÇÕES

á Maternidade do Paraná .. ..

ao Instituto da Criança "Raul Car-

neiro" .

ao Asilo São Luiz .. .. .. .. .. ..

ao Hospital de Crianças .. .. .. ..

ao Instituto de Proteção á Infancia

26:000$000

Sub-consignação n. 2

Amparos .. .. .. .. .. .. .. ..

Importancia destinada a atender

outros amparos á Maternidade

e á infancia .. .. .. .. .. ..

90:270$000
Verba 23 - Educação e Cultura

Importancia equivalente a 10% da

renda dos impostos prevista do

Municipio que se reserva, de

acôrdo com o Art. 156 do Ca

pitulo 11 (Educação e Cultura)

da Constituição Federal vi

gente, para a manutenção e

desenvolvimento dos sistemas

educativos, como segue:

250:000$000 1.325:000$000
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6:000$000

4:000$000

4:800$000

12:000$000

1:200$000

Sub-consignação n. 1

AUXILIOS E SUBVENÇÕES

ás Faculdades de Direito, Engenha-

ria e Medicina a 2:500$000 cada 7:500$000

Sub-consignação n. 2

MANUTENÇÃO E DESENVOLVI

MENTO

Importancia a ser aplicada na ma

nutenção e desenvolvimento

dos sistemas educativos da Ca-

pital .. .. .. " .• .. .• 303:300$000

\

28:000$000

9:680$000 37:680$000

310:800$000



Verba 24 - Serviço da Divida

I ""- Juros e Amortização da Di

vida

Sub-consignação n. 1

Pelo 3.° Sorteio da emissão "Con

solidação e Unificação da Di

vida", a realisar-se em 31 de

Dezembro de 1934, sendo:

83 apolices de 101)$000 .. ..

41 apolices de 200$000 .. ..

133 apolices de 500$000 .. ..

83 apolices de 1:000$000 ..

Pelo 4.° Sorteio da emissão "Con

solidação e Unificação da Di

vida" a realisar-se em 30 de

junho de 1935, sendo:

83 apolices de 100$000 .. ..

41 apolices de 200$000 .. ..

133 apolices de 500$000 .. ..

83 apolices de 1:000$000 ..

Sub-co�sjgnação n. 2

JUROS

Pelos juros do 2.° semestre de 1934

sobre as apolices da emissão

"Consolidação e Unificação da

Divida" a taxa de 7% ao ano ..

Pelos juros do 1.0 semestre de 1935

sobre as apolices da emissão

"Consolidação e Unificação da

Divida" a taxa de 7% ao ano
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8:300$000

8:200$000

66:500$000

83:000$000 166:000$000

8:300$000

8:200$00Q

66:500$000

83:000$000 166:000$000

332:000$000

163:380$000
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CAPITULO IH

Disposições Permanentes

'Art. 1.° - O imposto de licença continua a recair sobre

todo o negocio de qualquer natureza, por atacado ou a va

rejo, fabricas ou oficinas, depositos ,escriptorios, tendas,

barracas, exibições, diVersões e espectaculos publicos, os

quais não poderão funcionar OU ter goso sem licença muni

cipal, pagos os impostos devidos de acôrdo com a respectiva

téibcla e observadas as demais disposições legais.

Art. 2.° - As arrecadações dos impostos, taxas e emo

lumentos serão feitas, no exercicio de 1935, de acôrdo com

ét tabela que com este orçamento baixa.

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

"' CAPITULO IV

� Disposições Transitorias

v Art. 1.0 - O exercicio financeiro de 1935 começará em

1.0 de Janeiro e terminará em 31 de Dezembro do mesmo

ano, com um mez adicional para a sua liquidação e encer

ramento.

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 3 de Dezembro de 1934.

(a) Jorge L. Meissner'

Prefeito Municipal

i'

I

157 :570$000

320:950$000 652:950$000

6.000:000$000
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Áfos de 1934

i
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ATO N.O 1

o PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

snr. Lauro Silva, Continuo da Consultoria Juridica e Pro

curadoria Municipal, resolve conceder-lhe, em face das res

pectivàs informações trinta dias de férias, nos têrmos do

art. 257 do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 3 de janeiro de 1934.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

l
ÁTO N.o 2

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, atendendo ao requerido pelo

Guarda Fiscal, Estevão Secundino Feijó e, tendo em vista

as respectivas informações, resolve conceder-lh� trinta dias

de férias, nos têrmos do art. 257 do Regulamento Geral.
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Palácio da Prefeitura Municipal dCe Curitiba, Capital

do Estado do Paràná, em 12 de janeiro 'de 1934.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

,

L� I:�'
I"
1

Palácio da Prefeitura MuniCipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 3 de fevereiro de 1934.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
I,

ATO N.o 3

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

Fiscal Brazilio Peri Moreira, da Inspetoria do Tráfego, e em

face das respectivas informações, resolve deixar sem efei...

to, a partir de 30 de dezembro último, a licença para trata

mento de saúde que lhe foi concedida por Ato n.o 54, de 22

do mesmo mês.

Pàlácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de janeiro de 1934.

(a) Jorge L.Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.o 5

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, atendendo ao requerido pelo

Cobrador da Diretoria de Contabilidade e Tesouro, Argeu

Lo�ola Pinho, e em face das respectivas informações, resol

ve conceder-lhe trinta dias de férias, nos têrmos do Art.

257 do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 6 de fevereiro de 1934.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
I 1

I

ATO N.O 4

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Pagàdor da Diretoria de Contabilidade e Tesouro, Lindolfo

Monteiro, e em face do resultado da inspeção de saúde a

que o mesmo se. submeteu perante junta médica designada

pela Diretoria Geral de Saúde Pública do Estado, resolve

conceder-lhe a contar de 2'3 de janeiro último, l!cença por

tempo indeterminado, nos têrmos do Decreto n.o 39, de 12

de dezembro dê 1933.

..l'

ATO N.O 6
-.,.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, atendendo ao requerido pelo

2.0 Oficial da Diretoria de Cadastro e Edificações, do De

partamento de Engenharia, Odilon Viana de Araujo, resol

ve conceder-lhe trinta dias de férias, nos têrmos do Art.

257 do Regulalllento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 7 de fevereiro de 1934.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
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ATO N.o 7

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, atendendo ao requerido pelo

Desenhista de La classe da Diretoria de Viação e Sanea

mento, do Departamento de Engenharia, Valentim Maria

de Freitas, e em face das respectivas informações, resolve

conceder-lhe trinta dias de férias, nos têrmos do art. 257 do

Regulamento.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

90 Estado do Paraná, em 10 de fevereiro de 1934.

(a ) Jorge L. l\iejssner

Prefeito Municipal

ATO N.o 9

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO pO PARANÁ, tendo em vista que por Por

tarias nrs. 15 e 16, desta data, foi mandado instaurar in

quéritos administrativos para apurar a responsabilidade de

irregularidades que são atribuidas aos Guardas Fiscais Pe

dro Gasparelo e Abilio dos Santos, resolve, nos têrmos do

art. 247 do Regulamento Geral, suspender preventivamen

te ambos êsses Juncionários.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 16 de fevereiro de 1934.

( a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito .Municipal

ATO N.o 10

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA; atendendo ao requerido pelo

Auxiliar Técnico da Diretoria de Viação e Saneamento, do

Departamento de Engenharia, Edmundo de Oliveira Sapor

ski; e em face do resultadó da inspeção de saúde a que o

mesmo se submeteu perante juhta médica designada, a pe

dido desta Prefeitura, pela Diretoria Geral de Saúde PÚ

blica do Estado, resolve conceder-lhe licença por tempo in

determinado, a contar de 28 de janeiro p. passado, nos têr

mos do Decreto n.o 39, de 12 de dezembro de 1933.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 16 de fevereiro de 1934.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 8

O PREFEITO MUNICIPAl:. DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, atendendo ao requerido pelo

Continuo da Secretaria da Prefeitura, alivio Pereira de An

drade, e tendo em vista o atestado médico apresentado e as

informações lançadas no respectivo requerimento, resolve

conceder-lhe n�>venta dias de licença para tratamento de

saúde, nos têrmos do Art. 267, alinea a), do Regulamento

Geral, a contar de 1.0 do corrente.

Palácio da prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 16 de fevereiro de 1934.
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ATO N.O 11

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Cohtinuo do AlmoxarifadQ, Reinaldo Mion, e em face das

respectivas informações, resolve conceder..;lhe trinta dias de

férias; no"s têlinos do art. 257 doReg�lal)1ento Geral, con

tados do dia 20 de fevereiro último.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 7 de março de 1934.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

¥'",
fado e das respectivas informáções, resolve conceder-lhe

nÇ>venta dias de licença para tratamento de saúde, nos têr

mos do art. 267, alinea c), do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 7 de março de 1934.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 12

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Fiscal do Tráfego, da Diretoria de Viação e Saneamento,

do bepartameIlto de Engenharia, João Loiola Pires, e em

face das respectivas informações, resolve conceder;.lhe trin

ta dias de férias, n,os têrmos do art. 257 do Regulamento

Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 7 de março de 1934.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

i
'C: '.

ATO N.o 14

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Topógrafo da Diretoria de Cadastro e Edificações, do De

partamento de Engenharia, Gastão Marques da Silva, e em

face das respectivas informações, resolve "conceder-lhe trin

ta dias de férias, nos têrmos do Art. 257 do Regulamento
Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 13 de março de 1934.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 13

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

2.o Oficial da Inspetoria de Rendas e Fiscalização, Fiora

vante Garcez Marques, e em face do laudo médico apresen-

Â:TO N.o 15 '>i

O PREFEITO MUNICIPAL.DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista que por Por
tarir,:l n.o 35, desta data, foi mandado instaurar inquérito

para apurar a responsabilidade da faltá que é imputada ao

Guarda Fiscal Valfrido Bueno Ferreira, resolve, na con

formidade do Art. 247 do Regulamento Geral, suspender
preventivamente êsse funcionário.
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Palácio da Prefeitura Municipal dé Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 16 qe março de 1934.

(a) Jorge L. Meíssner

Prefeito Municipal

ATO !'t.o 16

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista o resultado do

inquérito mandado instaurar por Portaria n.o 15, de 16 de

fevereiro do corrente ano, e o parecer dosnr. Consultor Ju

l'idicó e Procurador Municipal, resolve suspender .do exer
cicio de suas funções por trinta dias o guarda fiscal Pedro

Gasparelo, de acôrdo -com a letra d) do art. 1.0 do Decreto

11.° 29, de 25 de setembro de 1933.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, CapitaÍ
do Estado .do Paraná, em 27 de março de 1934.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 17.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Continuo da Diretoria de Contabilidade e Tesouro, José

Scuissiatto, e tendo em vista as respectivas informações

resolve conceder-lhe trinta dias de férias nos têrmos do

art. 257 dó Reg�lamentó Geral da Prefeitura.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 5 de abril de 1934.

(a) JorgeL. Meissner

Prefeito .Municipal

-;;
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t

ATO N.O 18

O PRÉFEITO 'MUNICIPAL DE éURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Guarda Fiscal Abilio Brandão � tendo em vista as respecti

vas informações, resolve conceder-lhe trinta dias de férias,

nos têrmos .do art. 257 do Regulamento Geral da Prefei

tura.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 5 de abril de 1934.

(a) Jorge L. Meissner

PrefeÍto Murlicipal

,,�
t
I

ATO.N.O 19

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTAPO DO PARANA, tendo em vista o resultado do
inquérito mandadó instaurar por Portaria n.o 35, de 16 de

ma�rço últiIllo e o parecer do sr. Consultor Juridico e Pro

çurador Municipal, resolve suspenéÍer .do exercicio de suas

funções, por trinta dias, o Guarda Fiscal Valfrido Bueno

Ferreira, de acôrdo com a letra d) do art. 1.0 do Decreto

n.o 29, de 25 qe setembro de 1933.

Pªlácio daPrefeituta Municipal de 'Curitiba, Capital
do Estado do Pàraná, em 5 de abril de 1934.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
1

ATO N.020

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

Fiscal da Inspetoria do Tráfego, Cartnelo Neves, e em face

J



."...;. 82. .....,.
-83-

das respectivas informações resolve conceder-lhe trinta dias

de férias, de acôrdo com o Art. 257 do -Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 18 de é3.bril de 1934.

( a ) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.o 21

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Guardá Fiscal Artur Chaves Barros e em face das respecti
vas informações, resolve .conceder-Jhe trinta dias de férias,

nos têrmos do Art. 257 do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do E�tado do Paraná, em 20 de abril de 1934.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

'---

1

ATO N.O 23

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista o resultado do
inquérito mandado instaurar por Portaria n.O 16, de 16 de
fevereiro do corrente ano, e em face do parecer do snr.

Consultor Juridico e Procurador Municipal, resolve sus

pender do exercicio de suas funções, por trinta dias, o Guar

da FiscalAbilioSantos, de acôrdo com a letra d) do Art. 1.0

do Decreto n.O 29 de 25 de setembro de 1933.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, �m 23 de abril de 1934.

(a) Jorge-i..Meissner

Prefeito Municipal

.ATO N.O 22.

- O PREFEITO MUNICIPAL D� CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

3.° Oficial do Departamento de Engenharia, Antonio Cunha
Braz, e em face das respectivas informações, resolve con

ceder-lhe trinta dias de férias, nos termos do Art. 257 do

Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em .20 de abril de 1934.

(a) JQ:rge L. Meissnet

. PreféitQ�Municipal

ÁTO N.o 24

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

2.° Oficial da Inspetoria de Renda!? e Fisc�ização, Fiora
vante Garcez Marques, e em face do atestado médico apre

sentado e do parecer do snr. Inspetor de Rendas ,resolve
conceder-lhe, em prorrogação, noventa dias de licença pa

ra tratamento de saúde nos têrmos do art. 267, letra c), do
Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

dó Estado do Pélraná, em 27 de abril de 1934.

,.,-

( a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

-
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ATO "N.o 25

O PREFEITO MUNICIPAL. DE�CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requérido pélo

Servente da Secretaria, Euclides Alves Vieira, e em face

das respectivas ,informações, resolve conceder-lhe trinta

dias de férias, nos têrmos do art. 257 do Regulamento Ge

ral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Çur!tiba, C�pital

do Estado do Paraná, em 7 de maio de 1934.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ceder-lhe trinta dias dé férias, nos têrmos do art. 257 do

Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do EstadQ do Paraná, em 7 de maio de 1934.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.026

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Servente da Diretoria de Contabilidade e Tesouro, Raul
Kormann, e �m face das respectivas informações, resolve

conceder-lhe trinta dias de féria,s, nos têrmos do art. 257

do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 7 de maio de 1934.

(a) Jorge L. lVIeissner

Prefeito Municipal

ÁTO N.o 28

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÃ, �tendendo ao requerido pelo
Guarda Fiscal Francisco Grande e em face das respectivas

informações, resolve conceder-lhe trinta dias de férias, nos

têrmos do Art. �57 do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 18 de maio de 1934.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 27

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTAPO DO PARANA, atendendo ao requerido pela

Praticante da Diretoria de Contabilidade e Tesouro Emilia:

Renot, e-em face das réspectivas informações, resolve con-

ATO N.O 29

:0 PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo o requerido pelo

Guarda Fiscal Abilio Brandão e tendo em vista o laudo mé

dico apresentado e as respectivas informações, resolve con

ceder-lhe nos têrD,los do art. 267, letra a), do Regulamento

Geral, noventa dias de .licença, para tratamento de saúde.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 18 de maio de 1934.
•

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
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ATO N.O 30

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, resolve aproveitar, do Qua
dro Suplementar, o Guarda Fiscal Mario Libanio Guima.,.

rães, percebendo os vencimentos fixados em lei.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Çapital

do Estado do Paraná, em 23 de maio de 1934.

( a) .lorge L. Meissner

Prefeito Municipal

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 6 de junho de 1934.

( a) Jorgé L. l\'Ieissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 31

OPRÉFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO :PARANÁ, atendendo ao requerido pelo

Guarda Fiscal Artur Chaves Barros, e em face do atestado

médico apresentado e das respectivas informações, resolve

conceder-lhe, a contar de 27 de maio ultimo trinta dias de

licença para tratamento de saúde de pessoa de sua família,

nos têrmos do Art. 269 do Regulamento Geral.

Palácio da prefeitura 'Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 4 de junho de 1934.

(a) Jorge L. Meissner

PrefeHo Municipal

ATO N.o 33

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO :PARANÁ, atendendo ao requerido pelo
Continuo do Departamento de Engenharia, João Batista

Nunes, e em face das respectiva� informações, resolve con
ceder-lhe trinta dias de férias, de acôrdo com o art. 257 do
Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 9 de junho de 1934.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Muriic�pal

ATO N.O 32

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, atendendo ao requerido pelo

Inspetor Ajudante do Tráfego, Boanerges' Marquesi Sobri
nho, e em face <las respectivas informações, resolve conce'

der-lhe trinta dias de _ férias, na conformidade do Art. 257

do Regulamento Geral.

ATO N.O 34

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPI1'AL

DO ESTADO DO PARANÁ, atendendo ao requerido pela
Telefonista da Prefeitura, Rosemira Pereira da Silva, e em

face das respectivas informações, resolve conceder-lhe trin
ta dias de ferias, de acôrdo com o art. 257 do Regulamento
Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 11 de junho de 1934.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

J
I

, I __,� �
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ÁTON.O 35

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, atendendo ao requerido pelo
Guarda Raul Correia Pinto, da Inspetoria de Rendas e Fis

calização, e em face dó atestado médico apresentado, resob

ve conceder-lhe trinta dias de licença par:a tratamento de

saúde de _pessoa de sua familia, na conformidade do art. 269

do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 20 de junho de 1934 ..

(a) Jorge L. Meissner.

Prefeito Municipal

"ções,do Departàménto de Engenharia, dr. Augusto Beltrão

Perneta, resolve conceder-lhe trinta dias de férias de acôr

do com o art. 257 do Regulamento Geral e na conformida

de do despacho exarado em o requerimento n.o 1852 do

corrente ano.

Palácio da Prefeitura 'Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em, 26 oe junho de 1934.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

- �

ATO N.O 38

O PREFEITO Ml.JNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, atendendo ao requerido pelo
Praticante da Diretoria de Contabilidade e Tesouro, Fer

nando de Lima, e em face das respectivas informações, re,..

solve conceder,..lhe trinta dias de férias, nos têrmos do art.

257 do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 26" de "junho de 1934.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

; I
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ÁTO N.o 36

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PA�AN.A, atend�ndo ao requerido pelo
2.° Oficial do Laboratório de pesos e Medidas, do Depar

tamento de Engenharia, Inácio Lombardi, e tendo em vis

ta ás respectivas informações, resolve conceder-lhe trinta

dias de fériâs, de acôrdo com o i\.rt. 257 do Regulamento

Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, .Capital
do Estãdo do Paraná, em 20 de junho de 1934.

(a) Jorge L.Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 37

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANÁ, at�ndendo ao requerido pelo
Engenheiro Assistente da Diretoria .de Cadastro e Edifica-

ATON.O 39

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

1.° Oficial da Diretoria de Cadastro e Edificações, do De

partamento de Engenharia, Amazonas de Sousa Azevedo, e

em face das respectivas informações, resolve conceder-lhe

trinta dias de férias, de aéôrdo c0nl o Art. 257 do Regula

mento Gera1.

L
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estadó do <Paraná, em 26 de junho de 1934.

(a) Jorge "L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.o 40

O PREFEITO MUNICIPAL.DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve, em face do oficio n.o

88 de 20 do corrente, da Inspetoria de Rendas e Fiscaliza

ção, deixar sem efeito, a partir daquela data o áto n.o31, de

4 dêste mês, pelo qual foram concedidas ao Guarda' Fiscal

Artur Chaves Barros, trinta dias de licença para tratamen

to de saúde de pessoa de sua família.

Palácio da Prefeitura Muniçipal de Curitiba, Capital

do Estadó do Paraná, em 28 de junho de 1934.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATON:042

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista haver falecido

no dia 21 do fluente mês o Snr. Edmundo de Oliveira Sa

porski, Auxiliar-Técnico do Departamento de Engenharia

resolve, por êsse motivo, desligá-lo daquela data em dian

te, do quadro de funcionários da Prefeitura.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 28 de junho de 1934.

( a) Jorge \L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.o 41

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista que no dia 25

de maio do corrente ano ocor;reu o falecimento do snr. Lin.,.

dolfo Monteiro, Pagador da Diretoria de Contabilidade e

Tesouro, resolve, "por êsse motivo, desllgá-Io daqu.ela data

em diante, do quadro de funcionários da Prefeitura.

Palácio da Prefeitura Municjpal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 28 de junho de 1934.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
"

ATO N.O 43

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

Manlius MeJo, Cartógrafo da Diretoria de Cadastro e Edi
ficações, do Departamento de Engenharia, e em face do do
cumento apresentado, resolve retificar o seu nome para

Manlius Hehl Pereira de Melo .•

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 28 de junho de 1934.

(a) Jorge L. Meissner
Prefeito Municipal

ATO N.o 44

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA CAPITAL
,

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Fiscal do Tráfego João Gomes, e em face das respectivas in

formações, resolve conceder-lhe trinta dias de férias de
acôrdo com o Art. 257 do Regulamento Geral. '
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Palácio da Prefeitura Municípal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 3 de julho. de 1}.)34.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.o 45

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPI1'AL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requericlopelo
Consultor Juridico e Procurador Municipal, dr. Artur Ju

vencia Mendes, e em face das respectivas' informações, re

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

n.o 257 do Regulamento Gerãr:

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 3 de julho de 1934.

(a) 'Jorge :L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 46

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, 'atendendo ao requerido pelo

Guarda Fiscal Manoel Ribeiro de Macedo, e tendo em vista

que o mesmo não gozou férias nem liceJ1.ças durante um de

cênio, resolve copceder.;lhe-seis mêses de licença, nos têr

mos do Decreto n.o 9 de 26 de fevereiro do corrente ano.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 6 de julho de 1934�

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito MUn.icipal

I
I
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ATO N.O 47

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Motorista Pedro Scuissiatto, e em face das respectivas in

formações, resolve conceder-lhe trinta dias de férias, de

acôrdo com o art. 257 do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 11 de julho de 1934.

(a ) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

J
--(

ATON.048

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pela

Dactilógrafa da Secretaria, Djanira Crespo, e em face das

respectivas informações, resolve conceder-lhe trinta dias

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 14 de julho de 1934.

(a) Jorge L. Meissner

prefeito Municipal

ATO N.O 49

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO PARANA, atendendo ao requerido pela Dac

tilógra:fa-Faturista da Diretoria de Contabilidade e Tesouro,

Violeta Maranhão, resolve conceder-lhe trinta dias de fé

rias, nos têrmos do art. 257 do Regulamento Geral.

1 ,
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ATO N.O 50

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Servente-emplacador da Inspetoria do Tráfego, Zaro Ra

mos de Proença, resolve conceder-lhe trinta dias de férias,

nos têrmos do Art. 257 do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 20 de julho de 1934.

( a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 52

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Guarda Fiscal Lutegardes Ferreira da Costa, e em face das

respectivas informações, resolve conceder-lhe trinta dias de

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 31 de julho de 1934.

(a) Jorge L. Meissner

-Prefeito Municipal

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 16 de julho de 1934.

( a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

I

I

ATO N.O 53

O.PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, ate,ndendo ao requerido pelo

Tesoureiro da Prefeitura, Francisco Guedes Chagas, e em

face das respectivas informações, resolve conceder-lhe trin

ta dias de férias, de acôrdo com o art. 257 do Regulamento

Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em '2 de agôsto de 1934.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Mu,nicipal

ATO N.O 51

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve nomear, com os venci

mentos mensais de oitocentos mil réIS, o snr. Abilio Mon

teiro para em comissão eXe'1'Cer...a fiscalização dos matadou

ros, a contar de 14 de março do corrente ano, data que en

trou no exercicio dessas funções.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 27 de julho de 1934.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

J
'i

"

ATO N.054

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Feitor da Diretoria de Viação e Saneamento, do Departa

mento de Engenharia, João Batista de Brito, e em face das

respectivas informações, resolve conceder-lhe trinta dias

de férias nos' têrmos do Art. 257 do Regulamento Geral.
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ATO N.O 55

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo
Contínuo do Departamento de Engenharia, Ricardo Bigat

to, e em face das respectivas informações, resolve conce

der-lhe trinta dias de férias, nos têrmos do Art. 257 do Re-

gulamento Geral. �

Palácio da Prefeitura Municipal de Curhiba, Capital

do Estado do Paranâ, em7 de ag6sto de 1934.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.o 57

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, resolve de acôrdo com o Art.

247 do Regulamento Geral, suspender preventivamente o
Administrador do Matadouro Municipal, Evaldo Weigert,

até solução do inquérito nesta data mandado instaurar por

Portaria n.o 88.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 7 de agôsto de 1934.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 4 de agôsto de 1934.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 56

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Datilógrafo do Departamento de Engenharia, Albano

Cunha, e em face do atestado médico apresentado, resolve

conceder-lhe noventa dias de licença, para tratamento de
saúde nos têrmos do Art. 267, letra a) do Regulamento Ge

ral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 7 de agôsto de 1934.

(a) Jorge L. Meissner'

Prefeito' Municipal

ArO N.O 58

.0 PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, designa o Guarda Fiscal Es

tevão Secundino Feijó para exercer as funções de Adminis..

trador do Matadouro Municipal, durante o impedimento do

respectivo titular.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em, 7 de agôsto de 1934.

( a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

AtO N.O 59

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

2.0 Oficial da Inspetoria de Rendas e Fiscalização, Fiora

vante Garcez Marques, e em face do atestado médico apre

sentado e do parecer do snr. Inspetor de .Rendas, resolve
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conceder-lhe a contar do dia 4 do corrente mês, noventa
dias de� lice�ça para tratamento de saúde, nos têrmos do
Art. 267, IE;!tra a), do RegulameIlto 'Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de 'Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, .em 13 -de agôsto de. 1934.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.060

O PREFEITO"MtJNJCIPAL bE CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista que o 1.° Ofi
cial da Diretoria de Cadastro e E(!i£icações, do Departamen
to de Engenharia, Lufrido da Costa Cabral, não gozou as
férias.que lhe foram .conc"edidas .por "áto n.o 63 de 1930, co�
forme se depreende das informações la:n.çadas no reque�I
.mento n.o 1843 do corrente ano, teso�ve deixar sem efeIto

o referido áto.

Palácio da Prefeitura Municipal de Cu.:fitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 17 -de agôsto de 1934.

(a) Jorge L. Meissner

PrefeitoMuJ:l�cjpal

ATO N.o 61

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO 'ESTADO "nU PARANA,atêhdendo aO requerido pelo
'Chefe de Secção da Diretoda ,de Cãdastrõ e Edificações, do
Departamento de Engenharia, Artur Marqu�s da Silva, re
"solve conceder-lhe trinta .dias de férias de -ac"ôJ;'do com o Art.

257 do Regulamento Geral \ .
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Palácio da Prefeitura MuniCipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 21 de agôsto de 1934.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
...)o'•.J ...

ATO N.O 62

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Guatda Fiscal Abilio Brandão, e em face do atestado médi

co apresentado, resolve conceder-lhe, em prorrogação, no

venta dias de licença para tratamento de saúde nos têrmos

do art. 267, letra b), do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 23 de agôsto de 1934.

(a) Jorge L. 'Meissner

Prefeito Municipal

.ATO N.o 63

O PREFEITO MUNlCIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO ÉSTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Fiscal do Tráfego Durval França e em face das respectivas

informações, resolve coilceder-Ihe trinta dias de férias, nos

.têrmos do Art. 257 do Regulamento GeraL

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitibá, Capital

-do Estado do Paraná, em 31 de agôsto de 1934. .

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal
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ATO N.O 64

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

Guarda Fiscal Euclides José da Rosa e em face das respecti

vas informações, resolve conceder-lhe trinta dias de férias,

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

Palácio da Prefeitura M1A:nicipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, êm 14 de setembro de 1934.

(a ) Jorge L. Meissner

Prefeito Munjcipal

ATO N.065

O PREFEITO MúNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADQ DO PARANA, atendendo ao requerido. pelo

Guarda Fisca� Adriano Garcia dos .Santos, e em face das

respectivas informações, resolve conceder-lhe trinta dias de

férias, nos têrmos do art. 257 dp Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Muniéipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 19 de setembro de 1934.

(a ) Jorge L. Meissner

Prefeito MunícipaI

ATO N�O 66

O PREFEITO MUNICIPAL D:E CUI'ÜTIBA, CAPITAL

DO :E:STADO 'DO PARANA, atendendo _ao requerido pelo
Fiscal da Inspetoria do Tráfego. Eduardo Neves, e em face

das respêctivas informações, resolve cQnceder-Ihe trinta

dias' de férias de acôrdo com o art. 257 do Regulamento

Geral. r -".
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Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba Capital
do Estado do Paraná, em 20 de outubro de 1934. '

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 67

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL
DO E$TADO DO PARANA, !la conformidade do Decreto
n.O 40 de 26 de outubro último, resolve organizar as comis
�ões que deverão proc��er ,ao lançamento e escrituração dos
Impostos e taxas mUnICIpaIS para o exercicio de 1935 para
o que faz as seguintes designações. '

1) -.'_Comissão do Imposto de Licença do Rocio, inclusive
aferIçao de Pesos e Medidas:

a) - Clodoaldo Portugal é Pedro Gasparelo.
b) -' Manoel Taborda Ribas e Ubaldo Grácia.

2 - Com,issão do Imposto Suburbano:

�oão Américode Oliveira, Wilson Portugal Lobato e
Manhus Melo.

?) -.Comissão do Imposto de Licença do Quadro Urbano
mclusIve Publicidade e Merição de Pesos e Medidas: '

a) - Silfredo de MouraPedrosa e Alvaro Luiz Pichet.
b) - Tito Pospissil e Artur Ribeiro de Macedo.

4) -'- COlllissão do Imposto sôbre Terrenos sem Edüicacões
Casas sem Platibanda ou em ruinas, frentes não reg�lar�
mente muradas e guias sem passeio e taxa de calçamento :

Artur Marques da Silva, e Alvaro de Andrade.
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5) - Comissão do Imposto-Predial e Taxa de Limpeza Par

ticular :

a) - Dr. João de Macedo Sousa, Lauro Schleder e Val

demir Costa Lima.

b) - Dr. Tobias Gomes, Amazonas de Sousa Azevedo

e Odilon Viana de Araujo.

6) - Comissão de Escrituração dos Impostos Incidentes sô

bre as Propriedades:

-Luiz F. de Andrade, Ildefonso Borba Cordeiro, Antó

nio Gomes e Atgeu Loiola Pinho.

7) -� Comissão de Escrituração dos Impostos de Licença,

Publicidade e Merição de Pesos e Medidas.

Lufrido da Costa Cabral, Lourival Loureiro Campos e

Fernando de Lima.

Para os serviços de lançamentos e escrituração que de

verão ter inicio imediatamente e estar concluidos até o dia

20 de dezembro vindouro, com exceção dos impostos pre

dial e suburbano, ficam - adotadas as seguintes instruções:

1) - As comissões de lan�amentos trabalha�ão co�

prejuizo do expediente da PrefeItura e as de escnturaçao

farão o respectivo serviço normalmente das 7 ás 11 horas da

manhã.

a) - Todos o� talões de avisos�e lançamentos te.rão

suas folhas originais coro numeração impressa em ordem

crescente, repetida, entretanto, nas respectivas segundas e

terceiras-vias e serão entregues ás comissões de lançamen

tos depois de' lavrado o fêrmo de abertura pela Inspetoria
Geral de Rendas que também lavrará <> têrtno de encerra

mento, depois <l.e utilizados .e, devolvidos pelas co�issões.

i
.,.... r.J

3) - Os lançamentos serão feitos em três vias, deven
ào a l.a ser entregue ao contribuinte, a 2.a á Inspetoria Ge
ral de Rendas, ficando a 3.a em poder das comissões para
doclgnentação e informação dos recursos porventura inter
postos aO Prefeito.

4) - As 2.as Vias de que trata o artigo anterior deve
rão ser enc�minhac;las diariamente ao Snr. Inspetor Geral
de Rendas que imedi_atamente as entregará a Diretoria de
Contabilidade e Tesouro, afim de que os lançamentos de um
dia sejam escriturados no dia seguinte.

5) - Os talões não deverão conter nem emendas nem
rasuras, sendo preenchidos com algarismos claros, e sendo

a assinatura da comissão bem legivel. Pequenas correções
serão toleradas uma vez resalvadas com a assinatura da co
missão. -"<li"

6) - Sob pretexto nenhum, poderão ser a�rancadas'
folhas dos talões, as quais todavia, poderão ser canceladas,
sendo isso declarado expressamente no têrmo do encerra-
mento do talonário. �

7) - Em caso de extravio do aviso de lançamento, se
rá fornecida cópia ao éOntribuinte gratuitamente.

8) -�- As comissões de escrituração trabalharão sob a
orientação direta do Snr. Diretor de Contabilidade e Te
souro, que- dirigirá todo o serviço de escritorio.

9) -� As çomissões por este áto designadas terão di
reito á gratificação especial que fôr fixada no decreto or
ç�mentário para 1935, a qual será distribuida êntre os seus
melllbros em partes iguais.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 20 de novembro de 1934.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

•
t
!

•
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ÁTO N.o 68

O PREFEITO MUNICIPAL J)E CURITIBA, CAPITAL
DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

2.° Oficial da Inspetoria de Rendas e Fiscalização, Fiora

vante Garcez Marques, e em face das respectivas informa

ções e atestado médicó apresentado, resolve conceder-lhe

noventa dias de licença para tratamento de saúde nos têr

mos do art. 267, letra b), do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Cur1tiba, Capital

do Estado do Paraná, em 21 de novembro de 1934.

(a) Jotge L. Meissner

Prefeito Municipal

t
) I
...: �

face das respectivas informações, resolve conceder-lhe trin

ta dias de férias, nos têrmos do art. 257 do Regulamento

Geral.

Palácio da :Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 26 de novembro de 1934.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 69

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo aO requerido pelo

Dactilógrafo do Departamento de Engenharia, Albano

Cunha, e em face do atestado méqico apresentado, resolve,

nos têrmos do art. 267, letra b), do Regulamento Geral, con

ceder-lhe, em prorrogação, noventa dias de licença para

tratamento de saúde.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

dó Estado do Par.aná, em 26 de noveínbrq de 1934.

(a) ]'orge L. Meissner

Prefeito Municipal

ATO N.O 71

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

Guarda Fiscal Abilio Brandão, e em face do atestado mé

dico aprese:p.tado, resolve, nos têrmos do art. 267, letra c),

do Regulamento Geral, conceder-lhe em prorrogação, ses

senta diás de licença para tratamento de saúde.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 27 de novembro de 1934.

(a-) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

ÁTON.O 70

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADo DO PARANA, atendendo ao requerido pelo

Praticante da Inspetoria do Tráfego, Lafaiete Viana, e em

ATO N.o 72

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

Guarda Fiscal Ildefonso Penaforte Marques, e em face das

respectivas informações, resolve conceder-lhe trinta dias

de férias, nos têrmos do art. 257 do Regulamento Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 3 de dezembro de 1934.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

\
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ÁTO N.o 73

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, atendendo ao requerido peló

Guardião do Cemitério Municipal, Julio Richter Filho, e em

face das respectivas informações, resolve conceder-lhe trin

ta dias de férias, de acôrdo com o art 257 do, Regulamento

Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 6 de dezembro de 1934.

(a) Jorge L. Mei�sl.ler

Prefeito Municipal

mente aprovado pelo Conselho Consultivo do Estado con

forme parecer n.o 750, de 14 do mesmo mês e em face

do Decreto Estadual n.o 2617, de ontem datado, resolve

aprovar o quadro do pessoal desta Prefeitura para o exer

cicio de 1935, que com este áto baixa, nomeando, promo

vendo, transferindo, conservando e aproveitando funcio-.

nários com exceção do pessoal da Inspetoria do Tráfego e

Guarda Civica, cujo quadro será oportunamente baixado e
publicado.

SECRETARIA DA PREFEITURA

ÁTON.o 74

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

Chefe de Secção da Diretoria de Cadastro e Edificações, do

Departamento de Engenharia, Manoel Teixeira Machado,

e em face das respectivas informações, resolve conceder-lhe

trinta dias de férias, IlOS têrmos doart. 257 do Regulamen

to Geral.

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital

do Estado do Paraná, em 6 de dezembro qe 1934.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

Secretário . . . . . .

2.° Oficial . . . . . .

Datilógrafa . . .

Contínuo.

Servente ....

Lauro Schleder

Augusto Marques dos Santos

Djanira Crespo

alivio Pereira de Andrade

Euclides Alves Vieira

PROTOCOLO, PORTARIA E ARQUIVO

2.° Oficial .

Arquivista .

Arquivista .

Porteiro ..

Angelo Scuissiato

Olegário Aires de Arrúda

Abelardo Reis Petra

Julio Conceição

CONSULTORIA TÉCNICA

Consultor Técnico. . . Dl'. Adriano Gustavo Goulin

-

ÁTO N.o 75

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL

DO ESTADO DO PARANA, tendo em vista o orçamento

de Receita e Despesa para o proximo e:x:�rcicio de 1935, bai..,

xada co:r:n o decreto n.° 45 de. 17 do cQrrente mêª e devida-

CONSULTORIA JURIDICA E PROCURADORIA

MUNICIPAL
.f

Consultor Juridico e Pro

curador Municipal .

Continuo . . . . � • .

Dl'. Artur Juvencio Mendes

Lauro Silva

1

..
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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
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I':t',
4 l�-

DIRETORIA DE CADASTRO E EDIFICAÇÕES

I - Adminstração Geral
Engenheiro Diretor .

Engenheiro Assistente .

Diretor de Engenharia

Datilógrafo . . . . . .

Assistente

1.0 Oficial

2.° Oficial

Datilógrafa . . . . . .

Telefonista . . . ."Ii;:.

2 - Motoristas

2 - Continuos

Gabinete

Dr. Nelson de Souza Pinto

Albano Cunha

,

�f

Dr. Henrique Estrela Moreira

Dr. Rafael Klier de Assunção

CADASTRO E PATRIMONIO

Chefe de Secção .

2 - LOs Oficiais . .

Secretaria

João Américo de Oliveira

WilsQn Portugal Lobato

António Gomes

Mercedes' Mendes Morais

Rosemira Pereira da Silva

Pedro Scuissiato e Antonio Coe-

lho dos Santos

Ricardo Bigato e João Batista

Nunes

Condutor Técnico .

Topógrafo.

Cartógrafo . . . . .

Artur Marques da Silva

Lufrido da Costa Cabral e Ama-

zon�sde Souza Azevedo

João Schleder Sobrinho

Gastão Marques da Silva

Mahlius HehI Pereira de Melo

EDIFICaçÕES E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Condutor Técnico

FiScal de Obras

3.° Oficial . . . .

João Fagundes Barbosa

Bernardino Cunha

Antonio da Cunha Braz

FISCALIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DI -- Diretoria de Viação e Saneamento

Gabinete
Engenheiro Fiscal .

Auxiliar . . . . . . . .

Conferente . . . . . "' .

Guarda Fiscal . . . . .

3 -. Guardas Linhas

Dr. João Pereira de Macedo
Bernardo Correià
José Paladino
Raul Costa

Albano Casagrande, Domingos

Ferrante e Jubert G()lJles Fer

reira

Engenheiro biretor

Engenheiro As�istente

Dr. João de Macedo Souza

Dr. Tobias Lacerda Gomes

PAVIMENTAÇÃO E ESTRADAS

Auxiliar Técnico ....

Auxiliar . . . . . . . .

Desenhista de 1.a Classe

Feitor Geral ..

3 - Feitores ., .

LABORATORIO PE PESOS E MEDIDAS

Chefe de Laboratório

2.° Oficial . . .. . .

Valdemir Costa Lima

Inácio Lombardi
".

Frederico Kirchgassner

Vitor Veitas

Valentim Freitas

Angelo Gotardi

Frederico Stamm, Vitor Bena

to e João Batista de Brito



2 - Chefes de Turmas

Mecanico Chefe . . . .

Ajudante . . . . . . .

....,.110....,.

.

Antonio Brandalise e João Sezi
lewski

Antonio Pontarola

João Francisco Vieira
Guarda . . . . .
"Cobrador . . . . . .

Servente . . . . . .

3 -' 'Praticantes.

INSPETORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

2 - Inspetores .... ' Cezar Conrado de Souza e José

Olinto dos Santos
Tesoureiro .. . . '. .
Fiél . . . . • .. . •IV - Diretoria do Cadastro Fiscal

Gabinete

Dr. Augusto Beitrão Perneta
Manoel Teixeira Machado

Odilon Viana de Araujo

Engenheiro Diretor

Chefe de Secção . ..

2.° Oficial . . . . .

Pagador . . . . .
Ajudante . . . .

DIRETORIA DE CONTABILIDADE ,E TESOURO

'Gabinete.

Rog�r Maravalhas

Violeta Maranhão

José Scuissiato

Diretor . . . . . . . . .

Datilógrafa-Faturista .

Continuo "
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Fernando. de Lima, Luiz F. An-
drade e Emília Renot

José Mariano dos Santos
João Olevar

Raul Kormann

TESOURARIA

Francisco Guedes Chagas
Olavo Chagas Correia

PAGADORIA

Ildefonso Borba Cordeiro
Alceu Taborda Ataide

INSPETORIA -DE RENDAS E FISCALIZAÇAO

Gabinete

CONTABILIDADE E DIVIDA ATIVA

Benedito da Costa Coelho

Inspetor Geral . . . .

2.° Oficial . . . . "'4 •
Datilógrafa . . .

Continuo . . . . .

Guarda Livros .....

Ajudante de Guarda Li-

vros .

Cobrador . . . . . . .
Alvaró de Andrade

Argeu Loiola Pinho

Assistente . . . .

Fiscal Geral dos Mata
douros . . . . . . .

3 - Fiscais Gerais . . .SECÇAo DE RECEITA

Chefe de Receita . " Alfredo Pfeiffer

2 - Chefe de Secção. Silfredo de Moura Pedrosa e
E��do Weigert

2 - Ajudantes de Fis
cais Gerais . . . .

Carlos Antonio de Azevedo
Fioravante Garcez Marques
Leontina Brandão Artigas
Francisco Lopes Vieira

FISCALIZAÇAO

Artur Ribeiro 'de Macedo

Abilio Monteiro

Urbano Grácia Filho, Tito Pos
pissil e Clodoaldo Portugal

Miguel 'Babi e Alvaro Luiz Pi
cheth



24 - Guardas Fiséais

Continuo ..
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Lutegardes Ferreira da 'Costa

Adriano Garcia dos Santos.

Euclides.José da Rosa, Pedro

Gasparelo, .Abilio Brandão,

Manoel .Ribeiro d�' Macedo,

Ildefonso Penaforte Marques,

Gumercindo Godoi, Manoel

Taborda Ribas, Godofredo R.
de Assunção, Alváro José da

Costa, *F.rancisco Grande, Da

vi da Rosa, Ubaldo Grácia,

Ulisses José Ribeiro, Frederi

co Weiss, Valfrido Bueno

Ferreira, Abilio dos Santos,

Bento Dias de Grácia, Raul

Correia Pinto, Artur Chaves

Barros, Osvaldo Muniz e Ma- 
rio Libanio Guimarães.

Flórido Gonçalves de Castro

MATADOURO MUNICIPAL

Administrador .

Ajudante.

Nicolau Cachenski

Olio Weigert

DEPOSITO D� JNFLAMAVEIS

Administrador .

Ajudante. ,.

Estevão Secundino Feijó

lV[anoel Otacilio da Silva

CEMITF;RIOS

Administrador do Cemi-

tério Municipal . . J.qão Aguida

l-
I

:I' •
I
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j-
Admi:q.istrador do Cemi

tério da Agua Verde
2 - Guardiães . . . . .

João Zaniolo

Julio Richter Filho e Avelino
Pereira da Silva

�t
I Fiscal ....

Veterinário .

MATRICULA DE VACAS

Carlos Weigert Filho
Vago

ALMOXARIFADO

Almoxarife

3.° Oficial . . . . .

Continuo . . . . . .

Romulino Requião

Lourival Loureiro Campos
Reinaldo Mion

Palácio da Prefeitura Municipal de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, em 27 de dezembro de 1934.

(a) Jorge L. Meissner

Prefeito Municipal

L
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Decr�to n.o

Decreto n.o

Decreton.o
L •

INDICE

DECRETOS de 1934

1 :=- Ab�inclo um crédito suplementar de 419:000$000

2 -penominandopraça Garibaldi o largo Dr. Faria e

Presidente Faria a rua Groib�di.. .. .. .. ..

3' - Revogando o Decreto n.o 25 d� 18-8-933 .

4 - Fazendo um acréscimo na Tabela d� Impostos para

1934 , , .

3

4

4

5.

:Qecreto n.o 5 - Aprovando plano e Orçamento das obras de pavi-

F -" mentação da praça' Ti�adentes .. .. .. .. .. .. 5 '

Decreto n.o 6 - Aproyando plano para as obras de pavimentação da

. �rua Dr. Pedrosa .. .. .. ., .. .. ., : . .. .. .. .. 6

Decreto n.o ,7 - Modificando o art. 17 do Regulamento que baixou

com o ,decreto n.o 27 de 21-9-928, sobre' despesas com

as obras de pavimentação .. .. .. ., .. .. .. .. .. 7

Decreto ,n.o 8 - Concedendo beneficios ao Albergue Noturno e Fe-

deração Espirit{l .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. �

:Qecreto n.o 9 - Modif!cahdo o Regulamento Geral da Prefeitura na

parte das licentes aos funcionários .. .. .. .. .. 8

Decreto h.o lO - ContansJo .tempo de serviço do -funcionário Ricardo

Bigato .. .. .. ., .. .. ., .. .. .. .. ., .. .. .. 9

Decreto fi.o 11 - Aprovando plano das obras de calçamento da rua

Conselheiro Laurindo .. .. ;. .. .. .. .. .. .. .. 10

Decreto n.o 12 - Aprovando plano das obras de calçamento da rua Ma-

..:.. rechal Floriano Peixoto .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10

Decreto n.o 13 ".... Permitindo aos fotógrafos abrirem seus estabel�i-

mentos aos domingos e feriados .. ., .. .. .. .. .. 11

I�
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'.



H

Decreto n,014 - Aprovando plano das obras de pavimentação da rua

Alferes Poli .. ., .. " .. .. " ., .. .. ., .. .. .. 11

Decreto n.o 15 - Aposentando o funcionário Fral1cisco José Fernandes 12

Decreto n,o 16 - Fazendo um acréscimo na Tabela de Impostos para

1934 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 12

Decreto n.o 17 � Aprovando plano das obras de calçamento da rua

Visconde de Nacar ., .. " .. .. .. .. ., .. .. .. 13

Decreto n.o 18 - Revogando parte do Decreto n.o 25 de 18-8-933 14

Decreto n,o 19 - Dispondo sobre a constatação de multas contratuais 14

Decreto n.o 20 - Modificando o n.o 4 do art. 34 do Regulamento-Geral 15

Decreto n.o 21 - Denominando "Rua da Gloria" a rua aberta em ter-

reno de Fido Fontana .. .. .. .. .... ., _.. .. .. 15

Decreto n.o 22 - Aprovando o orçamento para substituição da pavi-

mentação da rua Marechal Floriano Peixoto .. 16

Decreto n,.o 23 - Aprovando o orçamento para, substituição da pavi-

mentação da rua Monsenhor' Célso .. .. ., .. 16

Decreto n.o 24 -,- Modüicando o plano aprovado para paVimentação da

rua Marechal Floriano Peixoto , ....• o 17

Decreto n.o 25 - Cassando o alvará de licença concedido- a Gabriel T.

do Nascim'ento ., .. .. ., '_0 •• ., •• •• •• •• •• 18

Decreto .n,o 26 - Estabelecendo horário para fechamento das engraxa-

tarias .. .. .. ., .. .. :. .. .. ., .. .. .. . o •• • o 18

Decreto n.o 27 - .Denominando "Praça Miguel Couto" a um logradou-

ro Publico .. .. .. .. .. .. ._ . .. .. .. .. .. .. .. 19

Decreto n.o-28 - Contando. tenipô de serviço do funcionário Mario L.

Guimarães ., .. .. .. .. .. .. '.. .. .. .. .. .. 19

Decreto n.o 29 - Tornando extensivas a todas as ruas asfaltadas, as

disposições da lei n,o 480 de 26-4-917 " .. .. ..

Decreto n.O 30 - Isentando dos impostos de licença e publicidade os

cartórios dos tabeÍiães de notas, etc. .. ..

20

�I
I
II
I

20

Decreto n.o 31 -,- Estabelecendo novo horario de expediente da Pre-

feitura o, ••••••••• , ••••••••••••

Decreto n.o 32 - Contando tempo de serviço do funcionário Silf:r;edo

M. Pedro�a .. ., ., .. .. ..

21

22

III

Decreto n.o 33 - Contando tempo de serviço do funcionário Olegário

A. de Arruda .. .. .. .. .. .. o' .. .. .. 22

Decreto n.o 34 - Dispondo sobre consignação em folhas de venci�n-

tos dos funcionários .. .. .. .. .. .. ., .. .. .. 23

Decreto n.o 35 - Contando tempo de serviço do funcionário Antonio

Coelho dos Santos ., .. .. .. ., .. .. .. 44

Decr,eto n.o 36 - Aprovando orçamento para as obras de calçamento

da rua José -Loureiro .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 45

Decreto n.o 37 - Determinando o uso de pesos e medidas nos estabe-

lecimentos' comerciais . ., o' •• •• 45

Decreto n.o 38...,.. Dispondo sobre a cobrança de multa aos contribuin-

tes que não pagarem os impostos nas epocas fixa-

das pela Prefeitura_r' .. .. .. .. .. .. .. .. .... 45

Decreto n.o 39 - Incorporando á Receita do Municipio o produto do

imp09to Predial e tomando outras medidas .. .. .. 46

Decreto n.o 40 - Dispondo sobre a cobrança de -impostos e taxas para

1935 .. .. ., •. .. .. o_o • o •• •• •• •• o' • o 47

Decr,eto n.o 41 - Creando o imposto sobre terrenos sem edüicações e

fixando o preço por metro de testada .. .. .. ,. .' 49

Decreto n.o 42 - Ampliando os limites do quadro urbano da Capital 51

Decreto n.o 43 -'- Contando tempo de serViço do funcionário Flórido

. G. de Castro , .. .. .. .. .. 54

Decreto n.o � - Orçando a Receita e fixando a Despesa do Municipio

-4í para 1935 .. .. .. ., " .. .. ., .. .. ., .. .. .. 55

ÁTOS de 1934
Ato n.O 1 '- Concedendo férias ao funcionário Lauro Silva

Ato n.O • 2 - Cqncedendo férias ao funcionário Estevam S. Feijó

Ato n.o 3 - Deixando sem efeito a licença concedida ao funcionário

Brazilio P. Moreira .. .. .. o' •• ., •• •• •• •• ••

Ato n.o 4 -'- Concedendo licença ao funcionário Lipdolfo Monteiro

Ato n.o 5 - Concedendo férias ao funcionário Argeu L. Pinho

Ato n;o 6.",.." Concedendo férias ao funcionário Odilon V. Araujo

73

73

74

74

75

75



IV

Áto n.!> -7 - Concedendo férias ao funcionáfio Valentim M. Freit8l>

Ato ri.o 8 - Concedendo licença ao'funcionário Olivio P. Andrade

-4to n.o" 9- Suspendendo preventivamente os 'funcionários Pedro

Gasparelo e Abilio 40s Santos .. .. .. .. .. ..

Ato li.O 10 - Concedendo licença ao funcionário Edmundo A. Saporski

Ato n.O 11 - Concedend9 férias ao funcionário Reinaldo Mión

Ato I!.o 1? :-:-çol}ceiJ�no'�o féri�_ �o f,!ncionário ;rq.!i0L. Pires ..

Ato n.o 13 :- Concedendo licença ao, funcionário Fioravante G. Marques

Áto h.o 14 - Goncedendo- licença ao funcionári,o 'Gastão M. da Silva

Ato n.O 15 - Suspendendo preventivamente o funcionário Valfrido B.

'Ferreira .. .. .. .. .• .. .. ., ., .. .. ..

Ato ri.o i6 ::.... SUspendendo o fundmiário Pedro Gasparelo

.6,to n.o 17 - Con�dendo férias ao funcionário José Scuissiatto

Ato n.o 18 - Concedendo férias ao funcionário Abilio Brandão

Ato n.? 19 - Suspendendo o fUIlcionário VlIlfddo B. Ferreira ..

Ato D'o 20 - COIlcedendo férias ao funcionário Carmelo Nev�

Ato n.O 21 - Concedendo férias ao funcionárIo Artur é. Barros

Ato ti.o 22- Concedendo férias ao, funcionário Antonio C. Braz ..

Ato n.O 23 - Suspendendo o funcionário Abilio Santos .. .. ..

Ato n.O 24 - Concedendo licen!a ao funcionár!o Fioravante G. Marques

Ato n.O 25 - Concedendo férias ao funcionário Euclides A. Vieira

Ato n.o 26 - Concedendo férias ao funcionário Raul Kormann

Ato n.q 27 - Concedendo férias á funcionária Emilia Renot ..

Ato n.O 28 �Concedendo férias ao funcionário Francisco Grande

Ato n.o 29 .,.:. Concedendo licença: ao funcionário Abilio Brandão ..

Áto n.o 30 - Aproveitando do quadro supiementar o' funcionário
Mario L. GUimarãE�S .. ." .. , .. .. .. .. .. .. .. ..

Ato n.O 31 ....:. Concedendo licença ao funcionário Artur C. Barros

Ato n.O 32 - Concedendo

Sobrinho ..

Áto n.o 33 -Concedendo

fériaS ao funcionário Boanerges Màrquesi

fériás ao funcionário João B. Nunes "
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V

Ato n;o 34 - Concedendo férias á funcionária Rosemira P. da Silva

Ato n.O 35 - Concedendo licença ao funcionário Raul C. Pinto

Ato n.o 36 '-- Concedendo fériaS ao funcionario lruicio Lomóardi

Ato n.o37 - Concedendo férias ao funcionário Dl'. Augusto B. 'Perneta

Ato n.O 38 - Concedendo férias ao funcionário Fernando de Lima ..

Ato 'ri.o 39 - Concedendo féi'iâs ao funcioná.rio Amazonas S. Azevedo

Ato 'IÍ.o'40 - Deixando sem efeito a licença concedida ao funcionário

Artur C. Barros .. .. .. .. ,. .. .. oo' oo' . o . o . o .. ••

Ato n.o 41 - Desligando por falecimento o funcionário Lindolfo Mon-

teiro o,' ..

Ato n.o 42 - Desligando por falecimento o funcionário Edmundo de O.
Saporski .. .. .. .. . o ., .. ., .. o' ,. o' ..

Ato n,O 43 - Retificando o nome do funcionário Manlius Melo

Ato n.O 44 - Coricedenao férias ao funcionário João Gomes . o

Ato ri.o 45 - Concedendo férias ao funcionário Dr. Artur J. Mendes

Ato n,o 46 - Concedendo licença ao funcionário Manoel R. de Macedo

Ato n.o 47 - Concedendo férias ao funcionário Pedro Scuissiatto

Ato ri.o' 48 - Concedendo férias á funcionária Djanira Crespo ..

Ato D,o 49 '- Concedendo férias á funcionária Violeta Maranhão

Ato n.O 50 - Concedendo férias ao funcionário Zaro R. de Proença

Ato n,o 51 - Nomeando Abilio Monteiro para o cargo de Fiscal dos

Matadouros .. ,. .. " .. .. .: " .. .. ,. ,. ..

Ato n.O 52 - Concedendo férias ao funcionário Lutegardes F. da Costa

Ato n.O 53 - Concedendo férias ao funcionário Francisco G, Chagas

Ato n.O 54 � Concedendo férias ao funcionário João B. de Brito

Ato ri.o 55 - Concedendo férias ao funcionário Ricardo Bigato

Ato n.O 56 - 'Concedendo licença ao funcionário Albano Cunha

Ato n.o 57 - Suspendendo

Weigert .. .,

preventivamente o funcionário Evaldo

. ,

Ato n.O 58 � Designando o Guarda Estevão S. Feijó para assumir o

cargo de Administrador do Matadouro " .. .. .. ,. ..
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VI

"Áto n.o 59 � ConcedendoJicença ao fWlcionário Fioravante G. Marques 97

Áto n.O 60".,- Deixando sem efeito as férias concedidas ao funcionário

Lufrido C. Cabral .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 98

Ato n.O 61 � .Concedendo .férias ao funciomírjo A�ur M. da Silva 98

Áto n,o 62 � Concedendo licença ao Í)JIlcionário Abilio Brandão 99

Ato n.o 63 � Concedendo férias ao funcionário Durval França ., .. 99

Áto "n.o 64 � Concedendo férias ao funcionário Euclides Rosa ., 100

Áto n.o 65, � Concedendo férias ao fWlcionário Adriano G. dos Santos

Áto n.O 66 "- Concedendo féri'as� ao funcionário Eduardo Neves

Ato n.O 67 � Nomeando 'as comissões' de lançamentôs para 1935

Áto n.o'68 � Concedendo licença ao funcionário Fiovarante-G: Marques

Áto n.o 69 � Conceden<�o licença ao fWlcio�ário Albano Cunha

Áto n.o 70 � CoIlceftendo, .férias ao funcionário Lafaiete Viana ..
. -

Áto n,o 71 � Concedendo licença ao funcióriário Abilio Brandão

Áto n.o 72 � Concedendo férias ao funcionário" lldefonso P. Marques

Ato n.o 73 � Concedendo férias ao funcionário Julio Ricqter Filho

Áto n.o 74 � Concedendo férias ao funcionário Manoel T. Machado

Ato n.o 75 � Aprovando � quadro de funcionário para 1935 •. ..
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