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Acontecimentos históricos na Câmara Municipal de Curitiba entre 1693 e 2010
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Texto
Neste dia, em 1729, faziam termo de juramento os novos oficiais que serviriam a câmara da Vila Nossa Senhora da Luz de Coriytiba.
Prometeram em tudo fazer e cumprir como o seu entendimento lhe ditasse, tudo a bem do serviço de Deus e de sua Majestade Dom João V,
na época em que as Câmaras do país eram subordinadas à coroa portuguesa.
Neste dia, em 2003, Câmara divulgava que estava em trâmite pelas comissões permanentes um projeto de lei que previa a criação de
espaço para cadeiras de rodas em teatros, cinemas, ginásios e outros locais públicos. A proposta foi aprovada em plenário e sancionada pelo
prefeito no dia 13 de maio de 2005.
Neste dia, em 2000, era sancionada a lei de zoneamento, uso e ocupação do solo em Curitiba. A lei propunha a divisão do território do
município em zonas e setores e estabelecia critérios e parâmetros de uso e ocupação do solo, com o objetivo de orientar e ordenar o
crescimento da cidade.
Neste dia, em 2000, era sancionada a lei que estabelecia critérios para a aplicação dos instrumentos de política urbana, tais como a
concessão onerosa do direito de construir, a transferência do potencial construtivo, o incentivo aos programas habitacionais de interesse
social, o incentivo à proteção e preservação do patrimônio cultural, natural e ambiental.
Neste dia, em 2000, era aprovada a lei que institui incentivos para a implantação de programas habitacionais de interesse social, que são
aqueles gerenciados pela Companhia de Habitação Popular de Curitiba - Cohab-CT e destinados às famílias de baixa renda.
Neste dia, em 2000, era sancionada a lei que criava o Sistema de Unidades de Conservação do Município de Curitiba, como Áreas de
Proteção Ambiental (APA), Parques de Conservação, Parques Lineares, Parques de Lazer, Reservas Biológicas, Bosques Nativos
Relevantes, Bosques de Conservação, Bosques de Lazer e Específicas, como Jardim Botânico e Jardim Zoológico. A lei estabelecia também
critérios e procedimentos para implantação de novas Unidades de Conservação.
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Neste dia, em 2000, era aprovada lei que criava o Setor Especial do Anel de Conservação Sanitário Ambiental, com a finalidade de incentivar
e garantir o uso adequado das faixas de drenagem e a manutenção das faixas de preservação permanente, visando o bom escoamento das
águas superficiais, recuperação da mata ciliar e a minimização dos problemas de enchente. Proposta pelo prefeito Cassio Taniguchi.
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Neste dia, em 2000, era instituído o Código Florestal do Município de Curitiba, que, em obediência aos princípios estabelecidos pela
Constituição da República Federativa do Brasil e demais disposições federais, estaduais e municipais, determina sobre a proteção,
conservação e monitoração de árvores isoladas e associações vegetais no município de Curitiba. Por iniciativa do prefeito Cassio Taniguchi.
Neste dia, em 2000, era sancionada a lei municipal 9807, que dispunha sobre a destinação de espaço visível, no interior dos veículos de
transporte coletivo urbano, para a fixação de cartazes sobre crianças desaparecidas.
Neste dia, em 1862, a Câmara aprovava as contas referentes ao último trimestre e já tinha uma comissão para “formar o Balanço da Receita
e despesa e orçamento para o anno de 1863”.
Neste dia, em 1973, era sancionada pelo então prefeito Jaime Lerner a lei que criava a Fundação Cultural de Curitiba, para formular a política
cultural do município e promover a defesa do patrimônio histórico e artístico da capital e do Paraná, dentre outros objetivos.
Neste dia, em 1861, chegavam à Câmara Municipal de Curitiba “os figurinos dos uniformes de que devem usar os Delegados e
Subdelegados”, enviados pela presidência da Província.
Neste dia, em 1809, é realizada na Câmara a eleição de um juiz, naqueles primeiros meses do Império do Brasil independente de Portugal.
Neste dia, em 1736, a Câmara notificou os “mercadores e taberneiros” para “matricularem-se” no juízo da ouvidoria geral da Comarca,
visando o pagamento de impostos (o “quinto real”) e a concessão de suas licenças de funcionamento. Todos os comerciantes se registraram.
Eram oito no total.
Neste dia, em 1861, tomavam posse e prestavam juramento à Câmara novos vereadores, como Augusto Lobo de Moura e Tibúrcio Borges
de Macedo. Juízes de paz também eram empossados, alguns da Freguesia de Campo Largo e da Paróquia do Votuverava, povoado surgido
por volta de 1790, localizado onde hoje é a cidade de Rio Branco do Sul, na região metropolitana.
Neste dia, em 1937, era aprovada lei que criava o Imposto de Diversões Públicas. Recaindo sobre empreendimentos permanentes ou
passagens, era de 10% sobre o valor de cada entrada, bilhete, "poule" ou talão de jogos permitidos.
Neste dia, em 1831, a Câmara debatia a desapropriação da casa de dona Maria Rosa da Paixão, visando abrir uma rua que ligasse a praça
Tiradentes e a Rua das Flores. “Essa medida autorizou a “construção” da rua São José, atual avenida Marechal Floriano Peixoto.
Neste dia, em 1848, chega carta à Câmara do juiz municipal de Paranaguá, Filiastro Nunes Pires, solicitando “remessa d'algumas laminas de
puz vacinico (vacinas), para ver se por esse meio impede o progresso do terrível mal das bexigas, q' afectão aquelle logar”. A Câmara
respondeu o ofício se comprometendo a ajudar, caso tivesse as vacinas. O mal das bexigas era a varíola, numa epidemia que já havia
deixado inúmeros mortos e pessoas inválidas em todo o Brasil.
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Arlindo Ribas de Oliveira
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Neste dia, em 2008, ficava a prefeitura autorizada a destinar recursos financeiros para a concessão de contribuição e auxílio às unidades
executoras do Programa de Descentralização da Rede Municipal de Ensino - RME. As unidades executoras do programa são as associações
e cooperativas juridicamente constituídas como representantes das unidades da Rede Municipal de Ensino.
Neste dia, em 1966, era sancionada a lei que previa convênio entre o governo do Estado, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), o
Banco do Estado do Paraná (Banestado) e município de São José dos Pinhais, visando a construção da via que liga a rua Comendador
Roseira ao Aeroporto Afonso Pena, a avenida Senador Salgado Filho.
Neste dia, em 1831, a câmara discutia sobre a aplicação de multas a donos de casas de fandangos, que não tinham licença para funcionar.
O fandango, considerado hoje uma dança folclórica paranaense, foi por muitos anos discriminado pelas classes economicamente
dominantes, que o consideravam um ato de devassidão. Foi a partir de 1860 que se passou a liberalizar a dança.
Neste dia, em 1848, eram “postos em praça” os “consertos das ruas novas da entrada e do Rosário”, já que a Câmara constatou que havia
“arrematantes”. Nestes termos, como está registrado nos livros da Câmara, significava que existiam concorrentes para a licitação do conserto
destas ruas. Os vereadores pediram para que essas medidas fossem tomadas com urgência. A nova Rua da Entrada ficava no Largo da
Ordem, a oeste da matriz. A antiga Rua da Entrada ficava a leste, hoje denominada Emiliano Perneta.
Neste dia, em 1851, a Câmara resolve construir um cemitério, nomeando uma comissão de “camaristas” para administrar a obra e adquirindo
400 carros de pedra. Em agosto a obra não tinha sido iniciada, o que motivou os vereadores a decidir usar as pedras para o calçamento de
ruas.
Neste dia, em 1856, Candido da Costa Paulo comparece à Câmara para tomar posse do cargo ao qual foi nomeado, o de arruador da
cidade. Foi empossado, e ao prestar juramento, afirmou não saber ler, “por cujo motivo ficou sem efeito a nomeação”, de acordo com a ata
da sessão do dia 13 de janeiro de 1856. O arruador era quem dava alinhamento às ruas e fazia com que as construções seguissem o padrão
estabelecido para a época.

Beto Richa

Neste dia, em 1848, de acordo com relatos registrados em ata na Câmara, guardas descuidados faziam com que a iluminação interna da
cadeia gerasse despesa excessiva. Então, a Câmara incumbiu o procurador a comprar três “candieiros de folha para serem entretidos com
azeite”. Também deveria adquirir azeite de peixe, para ser todos os dias “fornecido na quantidade necessária” à cadeia.
Neste dia, em 1854, é aprovada pela Câmara solicitação do vereador Benedicto Enéas de Paula para que “se oficiasse” ao bispo diocesano a
nomeação de “Parochos para as Capellas do Votuverava (Região de Rio Branco do Sul) e Iguassu, visto os sofrimentos que tem os povos
por estas faltas”.
Neste dia, em 1852, é pedido pela Câmara o orçamento para o conserto da igreja da Freguesia do Campo Largo, que estava com goteiras
causadas por um raio que caiu sobre o templo.
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Neste dia, em 1948, resolução da Câmara decretava que toda proposição apresentada em plenário que tivesse ou pudesse ter relação direta
ou indireta com o problema da alimentação da população deveria ter preferência e ser discutida sempre em caráter de urgência.
Neste dia, em 1852, a Câmara cede seis mil réis para suprir as despesas apontadas pelo fiscal com a numeração das casas da Freguesia do
Campo Largo.
Neste dia, em 2009, foi sancionada pelo prefeito a lei que institui o Fundo Especial da Câmara Municipal de Curitiba (FEC), que tem como
objetivo sanar despesas e assegurar recursos para a expansão e aprimoramento das atividades do poder legislativo municipal. A criação do
fundo foi proposta pela Comissão Executiva da Casa.
Neste dia, em 1853, “Com especial agrado como um favor do 'Céo'”, segundo a ata do dia 17 de janeiro de 1853, a Câmara recebe portaria
do presidente da província, que demite o delegado Joaquim Ignácio Silveira da Motta, ex-diretor do Liceu da cidade. A rejeição dos
vereadores ao delegado devia-se aos distúrbios ocorridos na eleição para deputados em São José dos Pinhais, em 7 de setembro de 1852,
com mortos e feridos. Tal agitação política contribuiu para a emancipação política do Paraná.
Neste dia,em 2008, era aprovada lei que dispõe sobre a organização do sistema de transporte coletivo na cidade de Curitiba.
Neste dia, em 1850, a Câmara libera dez mil réis para melhorias que propiciariam a passagem de carroças na rua da “Carioca de baixo”, que
nesta sessão foi chamada “Rua do Commercio”. Hoje, esta via é a Avenida Marechal Deodoro. Carioca era um termo dado às fontes das
cidades. Neste caso, a fonte ficava onde hoje é a Praça Zacarias.
Neste dia, em 1847, na metade do século XIX, a Câmara exercia influência para além dos limites do município. Dentre os requerimentos lidos
na sessão do dia 19 de janeiro de 1847, constava o do professor de “primeiras letras” da Freguesia de São José, que pedia atestado de
exercício de suas atividades. Da mesma forma, pedia o vigário da mesma freguesia atestação do cumprimento de seus deveres eclesiais. Os
vereadores concedem ao padre, mas não ao professor.
Neste dia, em 1721, o ouvidor Raphael Pires Pardinho visitava a “villa”. Dentre suas exigências, queria que o moradores limpassem “o
Ribeiro” (Rio Belém) para evitar alagamentos em frente à Igreja Matriz. E que as novas casas continuassem as ruas que “estivessem
principiadas, para que os habitantes tivessem vizinhos em casos de necessidade” e a vila, que possuía 1400 habitantes, “crescesse
uniformemente”.
Neste dia, em 1847, a Câmara recebia os recursos para o calçamento do "beco" que "désse do pelourinho para a rua da flores". Os
vereadores se referiam à atual Rua Monsenhor Celso.
Neste dia, em 1847, vereadores ordenavam ao fiscal da cidade que apresentasse um orçamento para a conclusão do calçamento da rua do
Fogo, atual travessa São Francisco, com paralelepípedos.

Comissão Executiva

Beto Richa

Ouvidor Pardinho
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Neste dia, em 1851, o padre Ignácio de Almeida Faria e Souza se defende perante a Câmara, alegando que caluniadores espalharam que
ele não cumpria suas obrigações eclesiais. A Câmara encaminhou o caso ao juiz municipal.
Neste dia, em 1859, não houve sessão extraordinária, pois o “Dr. Juiz de Direito” pedia à Câmara “preparos e limpesa” para a “sala de
audiências d'aquelle Juiso”. Os vereadores negaram o pedido, “por não correr este dever a esta Câmara”, segundo consta na ata da sessão.
Neste dia, em 1777, tomava posse o “veriador segundo” João Barbosa Calheyros, “que sahio no pelouro q' se abrio em Desembro de 1776”,
jurando sobre os “Santos Evangelhos” para que executasse suas tarefas sem “ódio, malícia ou vingança”.
Neste dia, em 1849, o médico homeopata Felippe Sarty pedia à Câmara para que o abonassem para o exercício de sua profissão. Os
vereadores concederam a a autorização.
Neste dia, em 1849, antes de tomar posse, o vereador Fidelis José da Silva Carrão apresentou petição para que o isentassem do mandato.
Ainda assim ele foi empossado e acabou tendo participação destacada na Câmara até o início de 1853.
Neste dia, em 1830, “nono da Independencia e do Império”, propôs o vereador que presidia a sessão, Antônio Antunes Rodrigues, “que se
devia assistir com pregos para a ponte que se está levantando no caminho de 'Butiatuba'. De acordo com a ata, entrando em discussão
resolveu a Câmara que o procurador assistisse com pregos a dita obra”.
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Neste dia, em 1721, Com a vinda do ouvidor Rafael Pires Pardinho, enviado pela Coroa Portuguesa, a Vila da Nossa Senhora da Luz dos
Pinhais (Curitiba) recebia as instruções para o funcionamento das instituições municipais, da justiça e das procissões. Os livros da Câmara,
denominados “Livros de Vereações”, passaram, então, a registrar as terras que eram dadas a alguns moradores, para o desenvolvimento da
vila. Os vereadores só não poderiam dar terras além do rocio (área rural da Vila), sem a prévia autorização da Coroa.
Neste dia, em 1855, o vereador Francisco de Paula Guimarães comunicava a Câmara que não poderia continuar atuando como vereador
enquanto ocupasse o cargo de subdelegado da cidade, ao qual tinha sido empossado. Também chegava à Câmara edital avisando que havia
vagas para “escrivão de órphãos” e “escrivão do Judicial” em Paranaguá, que precisavam ser preenchidas.
Neste dia, em 1862, afim de prestar “juramento de cidadã brasileiro”, veio à Câmara o português Joaquim Antônio Gonçalves de Menezes,
“conforme a Carta Imperial”. Deferiu-se o juramento de acordo com a “Lei de 23 de outubro de 1832 e fez se publico por edital”, consta na
ata. Esta lei tratava do julgamento das habilitações para a naturalização de estrangeiros.
Neste dia, em 1920, ficava o prefeito autorizado a permitir, em casos especiais, a construção, na rua XV de Novembro, de prédios com um só
andar superior, desde que, além da arquitetura, tivessem altura da fachada correspondente a dois andares. Desta forma, manteria-se o
padrão estético da rua. (Prefeito João Moreira Garcez)
Neste dia, em 1854, chega à Câmara a notícia do falecimento de “Sua Magestade Fidelissima Rainha de Portugal”, Maria II, filha de D. Pedro
I e de sua primeira esposa, Dona Leopoldina. Lavrou-se ofício ao Ministro do Império assinado pelos vereadores, manifestando o pesar da
Câmara e pedindo que “leve seo sentimento a Sua Magestade o Imperador”.
Neste dia, em 1855, a Câmara discutiu e resolveu construir um chafariz no “Largo do Ivo”, atual Praça Zacarias. Foi encaminhada ao
presidente da Província, Zacarias de Góes e Vasconcelos, a solicitação de um engenheiro para fazer o projeto, por meio do qual o fiscal faria
o orçamento para a obra.
Neste dia, em 1842, ofício do juiz de paz avisa a Câmara Municipal o fato de “estar arrombado o quarto que serve de prisão”. Os vereadores
ordenaram ao fiscal que providenciasse o conserto o quanto antes, e que o procurador satisfizesse as despesas. Nesta época, desde sua
primeira legislatura, em 1693, a Câmara Municipal exercia atividades administrativas perante a Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de
Curitiba, inclusive no que dizia respeito à administração da cadeia da cidade.
Neste dia, em 1948, por iniciativa do vereador Roberto Barrozo, recebia o nome de Paço da Liberdade a então sede da Prefeitura Municipal,
na praça Generoso Marques. O prédio havia sido inaugurado em 1916.
Neste dia, em 1849, sessão extraordinária foi realizada a pedido do “Dr. Cavalheiro Professor de Philosophia do Liceo d'esta cidade”. O
acadêmico pedia à Câmara um atestado de assiduidade. Já o vereador Fidelis da Silva Carrão tinha seu pedido de isenção do pagamento
das multas decorrentes do seu não comparecimento às sessões negado.

Todos os vereadores

Roberto Barrozo

Neste dia, em 1952, a iniciativa do vereador Myltho Anselmo em levantar um monumento de mármore próximo ao “Seminário Anatômico” da
Faculdade de Medicina do Estado do Paraná (hoje faz parte da UFPR) era promulgada pelo então presidente da Câmara Municipal de
Curitiba, Mario Afonso de Camargo. O monumento é uma homenagem aos que se dedicaram ao desenvolvimento da ciência
vereador Myltho Anselmo
Neste dia, em 2008, era sancionada a lei 12595, que limita o uso de lan houses e cybercafés por crianças e adolescentes em Curitiba. O
texto da proposta dizia que as casas de jogos de computador haviam ganhado força nos dois anos anteriores, “mudando o cenário das ruas e
avenidas da cidade”. O autor comparava o prestígio destes locais com o das discotecas dos anos 80. Ele apontava as vantagens dos
videojogos, que estimulam o raciocínio e a resposta rápida. “No entanto, há constatações que vêm preocupando os pais e a sociedade em
geral. O fascínio que este tipo de diversão causa faz com que alunos faltem às aulas ou saiam das escolas em grupos diretamente para
estes locais, lá permanecendo horas a fio, muitas vezes jogando até a exaustão”.
Vereador Custódio da Silva
Neste dia, em 1842, a Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais passava à categoria de cidade.
Neste dia, em 1948, foi sancionada a lei que alterava o nome da avenida Cruzeiro para avenida Manoel Ribas.
Myltho Anselmo da Silva
Neste dia, em 1736, a Câmara chamou o capitão Miguel Rodrigues Ribas e lhe foram entregues cem mil reis, em dinheiro, pertencentes à
Casa de Leis, para “ajuda do conserto da Igreja Matriz desta Villa”, por determinação do ouvidor Manoel dos Santos Lobato. A igreja Matriz
ficava ao lado da atual catedral. Foi demolida em 1875 por causa de problemas estruturais.
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Neste dia, em 1855, o vereador Floriano Berlintes de Castro pedia que se “comprasse um diccionário para ser conservado no archivo desta
Camara.ª e serventia da mesma”. Logo em seguida, “mandou-se que o Procurador compre o dito diccionário”, segundo consta na “acta” do
dia 7 de fevereiro de 1855.
Neste dia, em 1851, o presidente da Província pede à Câmara o envio das quantias arrecadadas dos impostos da aguardente e da “carne
verde”(de gado criado em pastagens naturais, sem adubo). A Câmara, evocando a lei n° 2 de 1849, afirmava que tais quantias pertenciam à
municipalidade, e que devido a necessidades, parte destes recursos foram utilizados.
Neste dia, em 1841, a Câmara pede ao juiz de paz para contar os habitantes do Rocio até o fim do mês, para que o juiz municipal pudesse
“examinar e aviventar os marcos do rocio” juntamente com o fiscal, o secretário e o procurador, “saptisfasendo este as despesas
necessárias”. Rocio eram as terras mais distantes do centro da Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais.
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Neste dia, em 1840, era o 19º ano da independência do Brasil e do Império e a Câmara autorizava o pedido de um morador chamado João
da Silva Pereira que queria que o “arruador” fizesse o alinhamento e nivelamento para que ele pudesse edificar casas em terrenos que
possuía na Rua das Flores (Rua XV de Novembro). A função do arruador era fazer com que as casas fossem construídas de forma linear nas
ruas, sem desníveis que causassem prejuízos à estética da cidade ou avançassem em domínio público.
Neste dia, em 1840, a Câmara já discutia detalhes sobre a construção da Igreja Matriz, hoje chamada Catedral Basílica Menor de Nossa
Senhora da Luz de Curitiba. Foi efetivamente edificada entre os anos de 1876 e 1893 e ocupa o local ao lado da antiga matriz do século 17 e
de sua sucessora, construída em 1720.
Neste dia, em 1840, o juiz de paz do 1º Distrito pedia à Câmara melhorias para a cadeia, que, segundo ele, encontrava-se em estado de
ruína.
Neste dia, em 1857, o vereador Francisco Borges de Macedo recomenda à Câmara pedir ao presidente da província um engenheiro para
“dar nivelamento da rua além da ponte do (rio) Ivo e que se dirige ao Quartel do corpo fixo”. O parlamentar destaca as péssimas condições
da via, cuja situação piorava nos dias de chuva, ressaltando que, além do quartel, situavam-se nesta rua a “Thesouraria” e o “Collegio de
meninos”.
Neste dia, em 1840, a Câmara recebia o convite do coletor das rendas nacionais da Vila para representar o governo provincial diante do
governo geral para conseguir a criação de uma alfândega primária, filial à de Paranaguá, na Vila de Antonina. Era o 19º ano da
independência do Brasil e do Império.
Neste dia, em 1747, a Câmara elege para novo “arruador desta villa” Salvador Paes Moreira. Sua função era “demarcar os chãos”, os
terrenos concedidos aos moradores, e fazer o alinhamento das novas ruas, “deixando os becos necessários”.
Neste dia, em 1849, após dar as especificações e medidas, a Câmara Municipal autoriza a construção de uma ponte sobre o rio Ivo. A
largura da ponte seria igual “a da do (rio) Belém”. Hoje, o rio corre canalizado e subterrâneo na cidade, passando pela Vicente Machado, Rua
XV e Praça Zacarias.
Neste dia, em 1744, o conselho da Câmara de Curitiba determinou que se fizesse um cercado em volta da Vila de Nossa Senhora da Luz de
Curitiba e um edital para que se retirassem animais de montaria de dentro da Vila, que danificavam as casas do povoado.
Neste dia, em 1842, a Câmara escrevia carta para o “Doutor Corregedor” informando-lhe acerca da ordem do “Ilustríssimo Senhor General”
propondo um certo “Pessoas” para o Posto de Capitão mor”, segundo consta na ata do dia 16 de janeiro de 1800. O capitão-mor era uma
figura escolhida pela coroa para reger a povoação.
Neste dia, em 1840, vereadores tomavam medidas para calçamento da rua "do Jogo da Bola", a atual Dr. Muricy. Tinha início também a
restauração da Igreja Matriz, edificação anterior à atual Catedral.
Neste dia, em 1832, as contas referentes à construção da cadeia da cidade são aprovadas. Com urgência pede-se ainda para “esgotar a
lagoa que se acha no centro da 'rua da entrada'" (posteriormente, rua Aquidabã e atual Emiliano Perneta).
Neste dia, em 1840, o vereador Oliveira Franco propunha que a Câmara representasse ao governo provincial pela criação de uma Legião em
Curitiba, visto que excedia o número de 1200 Guardas Nacionais na Vila. Resolveram nomear uma comissão a quem foi remetida a proposta
para analisar e apresentar seu parecer na primeira sessão que houvesse.
Neste dia, em 1782, tomava posse e fazia seu juramento o novo escrivão José Pedro da Costa, cuja última ata de sessão redigida por ele
data de 12 de março de 1791.
Neste dia, em 1975, foi celebrado um convênio entre a Prefeitura Municipal de Curitiba e o Departamento Nacional de Obras e Saneamento,
com a finalidade de executar as obras da segunda etapa da canalização do Rio Belém, compreendido o trecho em galeria de concreto
armado entre as avenidas Capanema e Cândido de Abreu.
Neste dia, em 1734, após ter as paredes de suas casas danificadas pelo tráfego livre do gado pela vila, o tenente-coronel Manoel Rodrigues
Motta recorreu à Câmara Municipal. O alcaide Domingos Lopes fez uma vistoria, e, constatados os danos, foi instituída uma multa de “sinco
tostoins” a cada vez que os criadores permitissem que o gado “e outras cavalgaduras bravas” trafegassem pela então “Villa de Nossa
Senhora da Luz dos Pinhais de Coritiba”.
Neste dia, em 1850, devido à falta de azeite para a iluminação pública (no período ainda hão existia luz elétrica), o vereador Fidelis da Silva
Carrão pedia para que fossem recolhidos os lampiões da cidade, por estarem expostos às intempéries e se deteriorando.
Neste dia, em 1840, arquivos da Câmara relatam que apresentava-se à Casa o novo inspetor da estrada que ia da Villa de Coritiba até
Morretes, José de Souza Guimarães. Ao inspetor deposto, pediu-se o inventário sobre os objetos pertencentes à estrada. O novo inspetor
afirmava que daria início às obras na via no dia 1° de março. Acredita-se tratar da construção da Estrada da Graciosa.

Floriano Berlintes de Castro
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Neste dia, em 1842, era lido na Câmara ofício do professor de gramática latina do Liceo da Villa de Curitiba. No documento, o professor
avisava que não continuaria a exercer suas atividades, por “ter finalisado o tempo de contrato da cadeira”.
Neste dia,em 1936, a Câmara fixava como obrigatório o domingo como dia de descanso semanal aos açougueiros. Nos feriados, os
açougues deveriam fechar ao meio-dia e, caso o feriado caísse no sábado, estes estabelecimentos ficariam abertos até as 22 horas, de
acordo com esta a lei, a de número 5 de 1936.
Neste dia, em 1802, os “vendeiros” da Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba apresentavam suas licenças à Câmara Municipal.
Aos que não obtiveram licença até o final do último semestre foram impostas condenações.
Neste dia, em 1957, a Rua Cajuru passava a ter um novo nome, que mantém até hoje: Rua Marechal Deodoro.
Neste dia, em 1832, era empossado, mediante juramento, o capitão Nicolao Pinto Rebello como “Juiz de orphaons”. O juiz dos órfãos era
figura responsável pelos órfãos de sua jurisdição. Ele deveria mandar proceder ao inventário dos bens dos órfãos menores de 25 anos e
nomear tutores e curadores para os que não os tivessem. Era sua atribuição ainda substituir e castigar tutores pouco zelosos.
Neste dia, em 1748, a Câmara condenava diversos moradores a pagar multas por não consertarem suas casas. Nesta época, era comum os
moradores serem punidos pela má conservação de suas edificações, que acabavam afetando a estética da cidade.
Neste dia, em 1937, a Câmara libera recursos no valor de dez contos de réis para construção de um monumento em homenagem a Rui
Barbosa na capital.
Neste dia, em 1745, a Câmara elegeu Salvador da Gama Cardoso como “alcayde” “por ser homem casado, e morador desta villa e ser
suficiente para servir a dita ocupação”, em razão de que o alcaide anterior ausentou-se “não saber para onde”. O alcaide, no Brasil da época,
era o chefe da polícia local.
Neste dia, em 1962, recebia o título de cidadão honorário de Curitiba o então governador do estado do Paraná, Ney Amintas de Barros
Braga.
Neste dia, em 1745, em um termo de vereança da Câmara, consta que os três vereadores, mais o juiz e o procurador do Conselho
despacharam uma “carta assignada pello povo desta villa sobre o ajuste do Caminho e estrada que vay desta villa pera a de Parnagua”.
Reivindicavam melhorias da estrada de terra que possibilitava o transporte entre a Vila e o litoral.
Nesta época as leis já variavam de acordo com os costumes e demandas da sociedade. Um bom exemplo é o projeto de lei aprovado na
Câmara Municipal de Curitiba em 4 de março de 1949, que autorizava a prefeitura a construir um bebedouro para animais, no cruzamento
das ruas Bispo D. José e Gonçalves Dias, atual pracinha do Batel. Cada época com seu tráfego...
Neste dia, em 1986, era sancionada lei que dispunha sobre o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e de serviços, que
passou a ser das 9h às 19h de segunda a sexta-feira e das 9h às 13h, aos sábados. Os supermercados poderiam funcionar somente de
segunda a sábado, das 8h às 21h. Por iniciativa de diversos vereadores.
Neste dia, em 1825, a Câmara solicitava parecer da Junta da Fazenda sobre “rendeiros” que se negavam a pagar o “imposto para o fundo do
Banco”. Os rendeiros eram pessoas que usavam terras arrendadas.
Neste dia, em 1805, a Câmara determinava o refazimento do Caminho da Serra, estrada que ligava a vila de Nossa Senhora da Luz dos
Pinhais de Curitiba ao litoral e era percorrida por colonos a pé ou a cavalos e carroças. A reconstrução do caminho teve de acontecer devido
aos pântanos que se formavam ao longo dele, atrasando ou impedindo os viajantes de prosseguirem o trajeto. A ordem era que os capitães
das esquadras e quartéis da região comandassem a obra, observando três requisitos: esgotar por valas os pântanos que se achavam ao
longo do caminho, modificar para diferente direção os trechos estreitos, descortinar o caminho cortando as árvores e colocando fogo nos
locais onde elas poderiam fazer sombra, permitindo assim que o sol pudesse secar a água empoçada. Além disso, qualquer tropa com
bestas e cavalos com mais de dois animais de carga deveria ir munida de machados para cortar as árvores no caminho, fazendo assim a
manutenção e evitando a formação de pântanos.
Neste dia, em 1840, em assembléia, vereadores declaravam ser necessária a eleição de um novo secretário, já que o atual, Antonio José
Pereira Tinoco Junior, havia sido preso. Os moradores de Curitiba e dos “Campos Geraes” eram favoráveis à Revolução dos Farrapos e o
General Pedro Labatut, comandante da Divisão do Exército do setor Rio Negro, resolveu tomar providências enérgicas para reprimir, fazendo
devassas e prendendo vários cidadãos, como Tinoco Junior, que após ser preso fora escoltado por Paranaguá até Iguape (SP) no dia seis de
março.
Neste dia, em 1842, em assembléia, vereadores liam a portaria do presidente da província informando ter concedido demissão ao
administrador do correio da vila. A Câmara nomeou então José Borges de Macedo para assumir o cargo interinamente. Dentre as atribuições
da Câmara, o Brasil Império determinava que designasse um encarregado para administrar o correio da época.
Neste dia, em 2004, era aprovada lei que autorizava a prefeitura a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 83.991.616,95 para a
implantação do Programa de Transporte Urbano de Curitiba II - BID II, para a implantação da Via Verde.
Neste dia, em 1936, era criada, em cada um dos quatro distritos rurais (Nova Polônia, Santa Felicidade, São Casemiro do Taboão e Portão),
uma Escola Técnica Elementar de Educação Agrícola. O objetivo era ministrar aos agricultores e seus filhos, por meio do trabalho
“racionalizado” da terra, “uma nova mentalidade agrícola”.
Neste dia, em 1856, Vicente Pires da Motta toma posse como presidente da Província do Paraná, deixando o cargo o primeiro presidente da
província, Zacarias de Góes e Vasconcelos. A Câmara envia comissão para felicitar Motta e, na sessão, é lido o ofício do primeiro secretário
da Assembléia Provincial sobre sua nomeação e juramento. O Paraná havia sido província de São Paulo até 1853, quando passou a ter
autonomia.

Linneu do Amaral e João
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Neste dia, em 1856, a Câmara recebia “officio” da Assembléia Provincial comunicando a posse do novo presidente da província do Paraná,
Vicente Pires da Motta. Era o período do Brasil Império e as províncias (antes de serem denominadas estados) eram governadas por
presidentes.
Neste dia, em 1861, em sessão extraordinária presidida pelo vereador Augusto Lobo de Moura, a Câmara assina e encaminha ofício ao
secretário de Estado dos Negócios do Império e aos deputados eleitos, conselheiro Zacarias de Góes e Vasconcelos e Joaquim Ignácio
Silveira da Motta, contendo cópias da apuração geral dos votos para deputados à Assembléia Geral do Império.
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Neste dia, em 1781, a sessão da Câmara recebia dois moradores que estavam presos por terem desobedecido o mandado do Legislativo
para fazerem a reforma da ponte da Fatura no caminho de São José (que levava a Vila a São José dos Pinhais). Eles admitiram a falta e
afirmaram estarem prontos para executar o serviço. Os oficiais da Câmara ordenaram, então, que fossem soltos. Nesta época, a coroa
portuguesa determinava que a Câmara gerisse a construção de estradas e pontes para o desenvolvimento da Vila de Nossa Senhora da Luz
dos Pinhais e eram os moradores os encarregados de construí-las. No entanto, devido à pobreza da região, muitos tentavam fugir da tarefa.
Neste dia, em 1961, era sancionado o projeto de lei que criava a "Orquestra Sinfônica Municipal de Curitiba", a ser administrada pelo
Departamento de Cultura e Turismo da prefeitura. Os componentes da orquestra seriam selecionados entre amadores de reconhecida
competência.
Neste dia, em 2000, ficava o Poder Executivo autorizado a criar o Projeto Rondon Urbano em Curitiba, destinado a promover programas de
extensão universitária nas comunidades carentes e de baixa renda em âmbito municipal.
Neste dia, em 2002, era aprovada a lei que autorizava a prefeitura a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 10.566.795,06 para a
realização de estudos, pesquisas e obras de urbanização, objetivando o desenvolvimento habitacional da Vila Xapinhal. O plano foi concluído
em 2005.
Neste dia, em 1967 o marechal Arthur da Costa e Silva, presidente da República, recebia o título de cidadão honorário de Curitiba.
Neste dia, em 1936, para julgar os recursos interpostos pelos Contribuintes fica criado o "Conselho de Contribuintes do Município". Esse é o
texto do primeiro artigo da lei de número 10, de 1936.

Rosa Maria Chiamulera e
João Cláudio Derosso.
prefeito Cassio Taniguchi

Neste dia, em 1824, a Câmara, ao constatar achar-se “o rocio desta villa (Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba) sem marcos
nos lugares competentes”, e que para realizar a medição não havia mais “pilloto hábil”, nomeou Dom Lourenço Macattraga para ser o novo
“pilloto” e fazer a medição do rocio (lugares mais afastados do núcleo da Vila, centralizada onde hoje é a praça Tiradentes e imediações).
Neste dia, em 1825, a Câmara lavra edital convocando todos os “negociantes e mestres de oficios” a tirar licenças. Tal edital tinha validade
não só na Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba, mas também nas freguesias próximas, como a de São José, Campo Largo
e Araucária.
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Neste dia, em 1846, registros da Câmara anunciavam a chegada das majestades imperiais a esta província. A Câmara deliberava festejos
ordenados pelo presidente da província, em decorrência da vinda de suas majestades. Convidou-se os habitantes da cidade para “darem
todas as demonstrações de júbilo e contentamento iluminando as frentes de suas casas por espaço de nove dias consecutivos”, iniciando-se
nesta data. No dia 25, às 11h, a população estava convidada a assistir, na igreja matriz, a um solene Te Deum em ação de graças.
Neste dia, em 1842, vereadores realizavam sessão por terem recebido uma portaria acompanhada da Lei de 5 de fevereiro de 1842, que
elevou a Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba à categoria de cidade. A Câmara determinou, então, que a lei fosse publicada
com edital em todas as povoações do município, oficiando-se os respectivos juízes de paz para fazerem publicar e que se lavrasse edital
convidando os cidadãos para iluminarem as frentes de suas casas nas noites dos dias 26, 27 e 28 de março daquele ano. Convidaram
também o pároco e vigário para, no dia 28, celebrar a missa cantada e “entoar solene Te Deum laudamos em ação de graças ao Todo
Poderoso”.
Neste dia, em 2008, era aprovada lei que obriga a apresentação de receita médica por parte dos responsáveis por crianças matriculadas em
creches municipais para que monitores possam ministrar medicamentos.
Neste dia, em 1824, Benedicto de Siqueira teve de prestar juramento com sua mão direita sobre os “Santos Evangelhos” para que fosse
nomeado “Porteiro deste Senado” , de acordo com ata registrada na Câmara. O porteiro era a figura responsável pela divulgação das ordens
da Casa, que poderiam ser anexadas em edital no pelourinho, ou anunciadas pelas ruas da Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de
Curitiba.
Neste dia, em 1975, a cidade de Coimbra recebia, “pelos relevantes e inestimáveis elos culturais e universitários que as identificam pelos
ideais de grandeza e de amizade entre Brasil e Portugal”, o título de “Cidade Irmã de Curitiba”.
Neste dia, em 2006, era sancionada a lei que proibia qualquer tipo de discriminação a portadores de Aids (síndrome da imunodeficiência
adquirida), nos quais se enquadra a solicitação de exames para a detecção do vírus HIV para seleção de candidatos a vagas de emprego.
Neste dia, em 1948, conhecida pelo cuidado na gestão do seu meio urbano, com muitas soluções adotadas que serviram de exemplo para
metrópoles do mundo inteiro, e ostentando também o prestígio de centro cultural, na qual situa-se a primeira universidade do país, Curitiba,
reiterava, por meio de sua Câmara Municipal, o interesse por tais questões. Proposto pelo vereador João Pereira Macedo, no ano seguinte,
em 2 de abril de 1949, era aprovado o projeto de lei que criava o Conselho Técnico do Plano da Cidade de Estética Urbanística e de
Educação e Cultura''.
Neste dia, em 1841, dentre as deliberações da Câmara, estava a liberação de cento e vinte reis diários para assistência de “sette presos
pobres”, requeridos pelo juiz de paz da então “villa de Coritiba”, que naquela época era incumbida desta atribuição.

vereador Valdenir Dias
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Neste dia, em 1842, em virtude de a Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba ter sido elevada à categoria de cidade no dia 5 de
fevereiro deste mesmo ano, fora determinado que se elegessem mais dois vereadores para preencherem o número necessário para Curitiba.
A eleição ficou marcada para este dia, às 9h. Foram designados para realizar tal eleição a igreja matriz e, nas “freguesias” (povoados
próximos que ainda não eram considerados vilas), as capelas das respectivas igrejas. As mesmas paróquias fariam as apurações da eleição.
Neste dia, em 1825, “oitavo (ano) da Independência e do Império”, na “villa de Coritiba cabessa de Comarca”, o vereador Manoel Mendes
Leitão traz à Câmara moedas falsas que já estavam circulando. Resolveu-se avisar o presidente da província com urgência, “afim de se
acautelar o mal, que pode ser muito consequente”, como foi registrado nas atas da Câmara Municipal de Curitiba.
Neste dia, em 1693, o Capitão Povoador Mateus Leme recebia petição dos moradores para “ajuntar e fazer eleição e criar justiça e câmara
formada, para que assim haja temor de Deus e d'el-Rei e pôr as coisas em caminho”. É com esta ordem e a aclamação da população que,
cinco dias depois, é fundada a Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais (Curitiba). Nesta época, Curitiba era o extremo meridional da
ocupação portuguesa na América.
Neste dia, em 1809, a Câmara recebia a ordem da Coroa Portuguesa para passar um edital avisando sobre as festas Reais sobre a
Restauração de Portugal. Para as comemorações, ficou decidido se fazer uma missa cantada no dia 4 de abril. No entanto, oficialmente,
Portugal comemora a Festa da Restauração da Independência no dia 1º de Dezembro, devido à revolta iniciada nesta data, em 1640, contra
a tentativa de anulação da independência do Reino de Portugal por parte da dinastia filipina. A comemoração aconteceu mesmo atrasada, já
que as correspondências do reino demoravam a chegar na Vila.
Neste dia, em 1956, entrava em vigor lei aprovada na Câmara Municipal de Curitiba, e sancionada pelo então prefeito Ney Braga, que
isentava de impostos os bens e serviços do Mercado Municipal, durante o prazo da concessão.
Neste dia, em 1833, o presidente da sessão, vereador José Antônio Ferreira, propôs nomear uma comissão com três membros para
examinar as divisas entre a “Capella Curada do Campo Largo, a “villa de Coretiba” e a Freguesia de Palmeiras. O parlamentar Ricardo
Lustosa de Andrade alegou que os membros da comissão não deveriam ser integrantes da Câmara. Instaura-se a polêmica, mas, após
votações e debates, são nomeados os integrantes, nenhum deles vereador ou funcionário da Casa de Leis de Curitiba.
Neste dia, em 1928, ficava concedido às empresas elétricas brasileiras S.A., sucessoras da South Brazilian Railways Company Limited, o
direito exclusivo de explorar, por meio de tração elétrica, os serviços de bondes e o fornecimento de luz pública e particular para a capital,
pelo prazo de 40 anos. Na exploração do serviço de bonde da cidade, poderiam estipular tarifas e horários à população, passíveis de
modificação pela prefeitura. Para facilitar a instalação da usina em prazo breve, a Câmara autorizava o prefeito a arrendar, vender ou
transferir as quedas d'água do rio Capivary, nos municípios de Campina Grande e Bocaiúva, que eram pertencentes a Curitiba, por preço
nunca inferior ao da aquisição. Sancionada pelo prefeito Eurides Cunha.
Neste dia, em 1693, acontecia a primeira eleição da Câmara Municipal de Curitiba. Tomavam posse Antônio da Costa Veloso (juiz), Manoel
Soares (juiz), Garcia Rodrigues Velho (vereador), capitão José Pereira Quevedo (vereador), Antônio dos Reis Cavaleiro (vereador), Capitão
Aleixo Leme Cabral (procurador) e João Rodrigues Seixas (escrivão). Foram eleitos a pedido da população, que se reuniu na igreja de Nossa
Senhora da Luz e Bom Jesus dos Pinhais para pedir ao capitão povoador Matheus Leme que fosse instituída alguma forma de justiça na vila
para controlar os “desaforos que nela se faziam”. A partir desta data, a Câmara recebia a incumbência de colonizar a região.
Neste dia, em 1960, o então prefeito Iberê Mattos aprovava o “Plano Piloto de Zoneamento de Uso e sua regulamentação”, que regulava
sobre as edificações. Curitiba ficava dividida em zonas residenciais, de acordo com mapa elaborado pelo Departamento de Urbanismo da
Prefeitura.
Neste dia, em 1799, os vereadores atestavam uma petição do dizimeiro (cobrador de dízimos), tenente coronel Manoel Gonçalves
Guimarães, sobre os usos e costumes que existiam de os criadores disponibilizarem seus currais para a tirada dos gados do dízimo. Nesta
época, era atribuição da Câmara de Vereadores, subordinada à Coroa Portuguesa, até mesmo assuntos relacionados à igreja, como a coleta
do dízimo.
Neste dia, em 1845, chegava “portaria” comunicando a Câmara do nascimento do filho de Dom Pedro II, em 23 de fevereiro. Foi indicada
uma comissão para felicitar “Sua Majestade o Imperador” pela chegada do “Príncipe Erdeiro (sem “h”, na ata) da Coroa”.
Neste dia, em 1949, lei autorizou a prefeitura a doar uma tela a óleo do pintor paranaense Theodoro de Bona, de propriedade do município,
ao Colégio Estadual do Paraná. A obra de arte faz alusão à fundação de Curitiba e foi um presente da cidade para a inauguração da sede
atual do colégio, na rua João Gualberto, em 29 de março de 1950. A tela, de 4,60m de largura por 2,60m de altura, ainda se encontra no
salão nobre do colégio.
Neste dia, em 1960, declarava-se de utilidade pública o Centro Acadêmico “Hugo Simas”, da Faculdade de Direito da Universidade do
Paraná, tradicional pólo de discussões políticas e culturais da cidade.
Neste dia, em 1832, era lida na Câmara carta do presidente da província, que “punha a concurso as cadeiras de primeiras letras nas
freguezias de São José e Palmeiras”, ou seja, concurso para professor de português. Acompanhando a carta estava o edital que os
vereadores mandaram publicar. (Os povoados que ainda não haviam chegado à categoria de vila eram chamados de freguesias.)
Neste dia, em 1936, era sancionada a lei que autorizava o Executivo a "entender-se com os representantes dos padeiros de Curitiba, no
sentido de regular provisoriamente o comércio e a fiscalização", até que, no próximo período legislativo, a Câmara estabelecesse a legislação
definitiva.
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Neste dia, em 1936, era sancionada pelo prefeito Jorge Meissener a lei que isentava do imposto predial as duas edificações que "forem
julgadas em condições mais estéticas e higienicas". A partir de 1937, duas edificações por ano seriam escolhidas e premiadas com a isenção
do imposto por um período de dez anos. A medida pretendia embelezar a cidade e livrá-la de pestes e doenças.
Neste dia, em 2000, Câmara aprovava lei que autorizava táxis e o transporte coletivo urbano a utilizarem gás natural como combustível
alternativo ou principal. Por iniciativa do vereador Osmar Bertoldi, sancionada pelo prefeito Cassio Taniguchi.
Neste dia, em 1928, a então praça Municipal recebia o nome de praça Doutor Generoso Marques, paranaense que, de 1890 a 1926, foi
senador da República.
Neste dia, em 2000, era sancionada lei que dispunha sobre o incentivo à divulgação de obras literárias de autores paranaenses. Ficava
instituído nas escolas da rede pública municipal de ensino fundamental o período de uma semana, para fins de exposição, discussão e
divulgação de obras literárias de autores do Paraná.
Neste dia, em 1860, a Câmara ordena a colocação, no “beco que da rua das Flores desce para a do Commércio, a pés de duas das casas, '5
ou 6' toras de pau, afim de evitar que as terras corrão com as chuvas, sendo o ditos toros aterrados”. O beco ao qual a medida se refere é a
atual rua Monsenhor Celso, que também já se denominou rua 1º de março.
Neste dia, em 2008, era aprovada a lei de criação da Secretaria Municipal Antidrogas, com a competência de articular ações de prevenção
ao uso indevido de drogas e reinserção social de dependentes, além de estabelecer parcerias com os órgãos públicos responsáveis pela
repressão do tráfico de drogas, dentro da esfera municipal.
Neste dia, em 1859, uma carta do presidente da província convidava a Câmara para assistir ao “Te Deum” pelo aniversário do juramento da
Constituição Política do Império, criada em 1824 (Era a primeira Constituição do Brasil, sucedida por mais sete. A atual é de 1988). Seguindo
o costume, a Câmara ordenou ao procurador que cuidasse das despesas relativas à solenidade. “Te Deum” significa “A Vós, ó Deus” e é um
hino litúrgico católico.
Neste dia, em 1853, pedia demissão junto à Câmara do juiz de paz da Freguesia da Palmeira, cujo nome não foi citado na ata da sessão.
Também era nomeado outro fiscal para a freguesia, João Roiz de Souza. Naqueles tempos, a autoridade política da Câmara Municipal
estendia-se sobre várias "villas” e freguesias, algumas distantes do município de “Corytiba”.
Neste dia, em 2006, passava a vigorar a lei que cassa os alvarás de sociedades civis e comerciais envolvidas com o crime da pedofilia.
Neste dia, em 1744, os membros da Câmara Municipal mandaram “pasar mandados” para abrir os caminhos do Areal Grande e do Campo
Largo, “estrada que vay para os Campos Gerais”.
Neste dia, em 1853, orçamentos para os “assudes da ponte do (rio) Ivo”, para a estrada do “campo magro”, calçamento da rua do Rosário e a
do “beco que 'desse' do largo da Matriz para a rua das flores” são encaminhadas para a comissão da Câmara que cuidava das finanças
municipais.
Nesse dia, em 1968, foi criada por decreto legislativo a Região Metropolitana de Curitiba, formada pelos municípios de Almirante Tamandaré,
Araucária, Balsa Nova, Bocaiuva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Colombo, Contenda, Curitiba, Mandirituba, Piraquara,
Quatro Barras, Rio Branco do Sul, e São José dos Pinhais.
Neste dia, em 1959, era sancionado pelo prefeito Iberê de Mattos, projeto que instituía a medalha de Honra ao Mérito aos cidadãos
curitibanos que houvessem praticado ato heróico em benefício da coletividade ou do indivíduo. A honraria seria entregue pelo prefeito e pelo
presidente da Câmara, podendo ser também tributada “post-mortem”. Nesse caso, a medalha seria recebida pelo parente mais próximo do
homenageado.
Neste dia, em 1858, dentre outras medidas, a Câmara ordena a reedificação da cerca do Cemitério Municipal São Francisco de Paula
“mandando pregar o tabuado”, e o conserto da ponte de rio Belém “em frente ao Engenho do Tenente Coronel Caetano J. Munhós”.
Neste dia, em 1855, o ex-vereador Fidelles José da Silva Carrão pedia medição de dois terrenos seus, um dos quais localizado na “paragem
denominada Bellem”, no qual tinha sua lavoura. Nesta época era a Câmara que cuidava da regularização fundiária de Curitiba.
Neste dia, em 1860, o vereador Jesuíno Marcondes pede obras de nivelamento, arborização e a construção de calçadas que cruzem o
“Largo da Matriz”, hoje Praça Tiradentes e imediações.
Neste dia, em 1979, o prolongamento da Avenida Anita Garibaldi até a Estação Ferroviária de Cachoeira foi autorizado, com recursos da
Comec.
Neste dia, em 1962, a praça então denominada D. Luiz de Souza recebia um novo nome: Praça do Japão. Foi reformada em 1993,
recebendo o Memorial da Imigração Japonesa e o portal.
Neste dia, em 1849, o vereador Silva Carrão pede orçamento para construção de “hum chafariz no largo além da ponte do (rio) Ivo”. O largo
ao qual o parlamentar se referia era o “Largo Carioca”, hoje, Praça Zacarias.
Neste dia, em 1976, foi estabelecido um convênio para o início da pavimentação da Avenida das Torres, dentro do município de Curitiba. A
obra foi feita com recursos provenientes do Programa Especial de Vias Expressas - Progress -, mediante convênio com o governo federal,
governo do Estado do Paraná e município de Curitiba.
Neste dia, em 2004, era concedido o título de Vulto Emérito de Curitiba ao esportista Wanderley Silva.
Neste dia, em 1959, o município de Curitiba firmou um convênio com o Ministério da Saúde para realizar obras de saneamento e uma
campanha contra verminoses.
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Neste dia, em 1751, vereadores realizavam vistoria nos arredores da região central da Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba,
porque um morador do Rocio da Vila reclamou que vivia em um sítio onde o vizinho lhe impedia de entrar e sair, assim como suas criações
de animais. Neste dia o conselho obrigou o morador vizinho a liberar a passagem e os dois compartilharem do caminho. Dentro das
atribuições da Câmara Municipal estava inclusive a regularização fundiária.
Neste dia, em 2008, era sancionada lei que autoriza a prefeitura a garantir operação de financiamento entre a Companhia de Habitação
Popular de Curitiba – COHAB-CT e a Caixa Econômica Federal, como agente operador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
para aquisição de Títulos CVS, de titularidade do FGTS, destinados à liquidação de operações de empréstimos habitacionais. Por iniciativa
do prefeito Carlos Alberto Richa.
Neste dia, em 1848, a Câmara libera a quantia de 24 mil réis para a execução de um réu. Em dezembro de 1847, o juiz municipal requereu à
Câmara de Curitiba recursos para o enforcamento do réu Antônio José Caetano. Os vereadores entenderam que não seria atribuição da
Câmara prover recursos para tal fim. Em 11 de abril de 1848, o juíz envia novo ofício, dessa vez acompanhado de portaria do presidente da
província, pedindo a liberação da verba e a Câmara se vê obrigada a cumprir a ordem.
Neste dia, em 1999, a lei que determina a obrigatoriedade do uso de focinheiras para cães de raças notoriamente violentas em locais e vias
públicas era sancionada.
Neste dia, em 1825, a Câmara encaminha ao procurador mandado para o pagamento ao “Padre Linhares” da quantia de “vinte e hum mil e
seis centos reis” pelo aluguel das casas nas quais eram realizadas as sessões da Câmara Municipal.
Neste dia, em 1856, a Câmara discutia a construção de um novo mercado. Foi lida uma portaria do presidente da província ordenando à
Casa que encaminhasse uma remessa da planta e do orçamento aproximado da Praça de Mercado da capital para a Assembléia Provincial.
O primeiro mercado municipal de Curitiba é de 1860, na hoje chamada Praça Zacarias.
Neste dia, em 2000, era sancionada lei que isenta doadores de sangue, no ano da doação, de taxas em concurso público municipal.
Neste dia, em 2007, era sancionada a lei que obriga o fornecimento de revestimento descartável de assento de vaso sanitário nos banheiros
administrados pelar Urbs e instituições públicas e particulares que cobram taxa de utilização. A iniciativa foi da bancada do PDT.
Neste dia, em 2007, era sancionada pelo prefeito a lei que institui a criação de campanha educativa sobre o uso de bebidas alcoólicas por
crianças e adolescentes dentro de casa. Proposta pelo vereador Mario Celso Cunha.
Neste dia, em 1766, o capitão – general de São Paulo, atendendo a determinações do vice-rei, ordenava aos vereadores da Câmara que
comunicassem aos moradores da Vila de Nossa Senhora da Luz de Curitiba o dever de plantar quantidade de mandioca além do necessário,
para quando fosse preciso ser utilizado pelas tropas de colonização. Tinha de ser prática a produção de mantimento para as tropas
envolvidas nos conflitos entre Portugal e Espanha pelo domínio do território do Brasil Meridional.
Neste dia, em 1830, projeto de postura relativo à conciliação entre “creadores e lavradores” para evitar discussões entre os dois grupos é
apresentado na Câmara Municipal e, segundo a ata, “entrando em discussão, ficou para segunda leitura”.
Neste dia, em 1855, o chefe de polícia pedia a desobstrução do “exgoto d'águas” que passa pelos quintais das casas dos largos da Matriz e
da “Cadêa”, pois nos tempos de chuva inundavam as casas da “rua da Carioca” (essa “carioca” era a fonte da atual praça Zacarias e a rua é
a atual Marechal Deodoro).
Neste dia, em 1921, ficava o prefeito autorizado a regulamentar a cobrança do imposto de publicidade, podendo efetuar esta cobrança por
mês, trimestre ou como lhe conviesse.
Neste dia, em 1921, ficava o prefeito autorizado a doar ao governo do estado um terreno de 24.200 metros quadrados no Alto do Cabral para
ser construído um asilo, o hoje conhecido Asilo São Vicente de Paulo.
Neste dia, em 1966, o pintor Guido Viaro recebia da Câmara Municipal o título de Cidadão Honorário, “pelos relevantes trabalhos no campo
das artes plásticas prestados a Curitiba”, de acordo com o texto do projeto de lei.
Neste dia, em 1963, ficava instituída a honraria “Vulto Emérito de Curitiba”, destinada a perpetuar na memória coletiva da cidade os
curitibanos que prestaram serviços relevantes à causa pública na cultura em geral, ciências, artes e outras atividades.
Neste dia, em 1920, o antigo boulevard Floriano Peixoto e a antiga rua Dom Pedro de Alcantara passam a denominar-se, respectivamente,
Boulevard Ubaldino do Amaral e rua Rockefeller.
Neste dia, em 1851, é lida na sessão ordinária uma representação assinada por 112 tropeiros pedindo à Câmara que avisasse o presidente
da província sobre “o abandono em que se acha a estrada que segue d' esta cidade para Morretes pela Barreira do Itupava.”
Neste dia, em 2008, a prefeitura Ficava autorizada a abrir crédito adicional especial, no valor de R$ 14.275.000,00 para construir o Hospital
Municipal de Gerontologia e Clínica Médica de Curitiba.
Neste dia, em 2000, a prefeitura ficava autorizada a incluir a língua espanhola no ensino fundamental das escolas municipais. Lei proposta
pela Comissão Especial do Mercosul.
Neste dia, em 1920, para o serviço de fiscalização municipal, o prefeito ficava autorizado a aumentar em até 20 o número de guardas e criar
dois guardas portões para o Passeio Público, todos admitidos por concurso.
Neste dia, em 1920, era sancionada e lei que determinava que padarias deveriam fechar aos domingos às dez horas da manhã, podendo
abrir somente na segunda-feira.
Neste dia, em 1920, o antigo Largo do Observatório e a rua Amazonas Torres passavam a denominar-se, respectivamente, Emílio de
Menezes e Dr. Francisco Torres.

Beto Richa

Nely Almeida

vereador Jair Cézar
Bancada do PDT
Mario Celso

Beto Richa
Comissão Especial do
Mercosul

10

27/04/1858

história

28/04/1858

história

29/04/1952

lei

465

29/04/1952
29/04/1922

lei
lei

454
603

29/04/1922

resolução

32

29/04/1965

lei

2545

30/04/1859

história

01/05/1924
02/05/1962

lei
lei

627
2138

02/05/1961

lei

1997

02/05/1923

lei

609

02/05/1923

lei

610

03/05/2004

lei

10950

03/05/1956

lei

1254

04/05/1925

lei

657

04/05/1928

lei

728

04/05/1928

lei

729

04/05/1928

lei

773

05/05/1961

lei

2013

Neste dia, em 1858, Maria Ribeiro pede “50 braças em quadra” de terreno no lugar denominado “água verde”, entre as chácaras de
Escolástica de Meira e Manoel da “Fasendinha”. Manoel Pinto Rebello pedia um terreno devoluto no lugar chamado “Batél”. Nesta época era
atribuição da Câmara a distribuição de terras na cidade.
Neste dia, em 1858, Joaquim G. Franco queixava-se à Câmara que um certo “Alemão Ebade” havia o prejudicado, cercando mais terreno
que o concedido pela Casa. A Câmara autorizou, então, o fiscal a restituir os antigos marcos. Caso “o Alemão” resistisse, a cerca seria
demolida às suas custas, “lançando mão de meios policiais”.
Neste dia, em 1952, era aprovada lei que concedia uma subvenção à “Associação de Proteção aos Lázaros e Defesa Contra a Lepra” - esta
era a forma como se chamavam o portadores de hanseníase - no valor de Cr$ 100 mil cruzeiros, a partir de 1953. A ajuda do poder público à vereador Myltho Anselmo da
Silva
entidade foi proposta pelo vereador Myltho Anselmo da Silva.
Neste dia, em 1952, quando Curitiba comemorava 259 anos, o prefeito Erasto Gaertner sancionou lei da Câmara de Curitiba que autorizava o
poder Executivo a organizar uma granja avícola. De acordo com o projeto, a produção seria destinada ao fornecimento dos servidores
municipais e, na medida da sua expansão, à população, servindo também de núcleo estimulador para pequenas criações domésticas.
Neste dia, em 1922, a rua Alegre passava a denominar-se rua Dr. Cândido de Leão.
Neste dia, em 1922, a Câmara autorizava o prefeito a conceder permissão à Sociedade Anônima “A Standard Oil Company of Brazil” - Esso
para instalar reservatórios subterrâneos para distribuição de gasolina.
Neste dia, em 1965, a Câmara aprovava lei que autorizava a prefeitura a constituir a Companhia de Habitação Popular de Curitiba (CohabCT), com a finalidade de estudar e solucionar problemas da habitação popular e o planejamento e execução das suas soluções. A Cohab foi
iniciativa da administração do prefeito Ivo Arzua e seu primeiro projeto foi o Conjunto Habitacional Nossa Senhora da Luz, uma verdadeira
cidade que seria finalizada em dois anos. Desde então, até 2006 foram concluídos 116.297 apartamentos, casas e lotes, modificando a
realidade de muitas famílias carentes em Curitiba.
Neste dia, em 1859, ciente de que em dois dias tomava posse o novo presidente da província, Francisco José Cardoso, a Câmara convidava
a população a assistir ao “The Deum” (Hino litúrgico católico que significa “A Vós, ó Deus”) da posse e, seguindo o costume da época,
iluminar a frente das casas durante a noite.
Neste dia, em 1924, era sancionada lei aprovada pela Câmara que autorizava o Poder Executivo a emitir apólices até a quantia necessária
para o fim especial de atender as despesas com a aquisição dos serviços de luz, força e bondes da capital.
Neste dia, em 1962, era aprovada a lei que adotava a bandeira e o escudo do município de Curitiba.
Neste dia, em 1961, ficava instituída em Curitiba a "Campanha de Erradicação do Analfabetismo em Curitiba (Ceac), subordinada ao
Departamento de Educação, Cultura e Turismo. A Ceac deveria realizar, da periferia para o Centro, um rigoroso levantamento da situação do
analfabetismo no município. Posteriormente, buscaria encaminhar aos estabelecimentos escolares públicos todos os analfabetos maiores de
sete anos de idade. As aulas seria ministradas em sedes de entidades beneficentes, nas residências de colaboradores ou nas dos próprios
analfabetizados.
Neste dia, em 1923, a praça da República passava a se chamar praça Ruy Barbosa, em homenagem ao jurista e político do cenário nacional,
que alguns meses antes havia morrido em decorrência de um edema pulmonar.
Neste dia, em 1923, para acompanhar o crescimento da cidade, ficava o prefeito autorizado a decretar desapropriação que se fizesse
necessária para o alargamento do trecho da rua XV de Novembro, compreendido entre a alameda Dr. Muricy e a avenida Luiz Xavier.
Neste dia, em 2004, ficava aprovada lei que determina que os alimentos e bebidas servidos nas cantinas das escolas públicas e privadas,
localizadas no município de Curitiba, devem ser compatíveis com os padrões de salubridade da alimentação indispensáveis à população em
idade escolar. Deverão ser oferecidos somente alimentos e bebidas aprovados por nutricionista.
Neste dia, em 1956, a Câmara Municipal aprovava projeto de lei que dava nova constituição ao Conselho Técnico do Plano da Cidade e de
Estética Urbanística e de Educação e Cultura.
Neste dia, em 1925, de acordo com a lei 657, ficava terminantemente proibida em Curitiba a matança de porcas em estado de gestação.
Neste dia, em 1928, os cemitérios existentes em Curitiba ficavam sujeitos às mesmas leis e regulamentos do Cemitério Municipal, passando
a ser administrados pelo município.
Neste dia, em 1928, ficava o Poder Executivo autorizado a adotar o sistema de transformação do lixo, denominado Beccari, ou outro que
julgasse mais conveniente, fazendo ou contratando as respectivas instalações. O sistema Beccari foi desenvolvido pelo italiano Giovani
Beccari em 1922 e previa a fermentação do lixo orgânico em celas para transformá-lo em adubo.
Neste dia, em 1928, a partir desta data, ficava a cargo do governo do estado o serviço de inspeção de veículos, mas continuava a ser feita
pelo município a matrícula dos veículos e a expedição de carteiras para os respectivos condutores. A mesma lei estabelecia que os veículos
registrados e numerados em outros municípios poderiam transitar na capital durante oito dias. Os que permanecessem além disso teriam que
pagar por uma licença especial.
Neste dia, em 1961, a Câmara decretava e o prefeito Iberê de Mattos sancionava a lei que instituía o Velódromo Municipal, cujo trajeto incluía
a avenida Victor Ferreira do Amaral, a avenida Nossa Senhora da Luz, desta até a “marginal da BR2” (Br-116) e por esta seguindo até
reencontrar a avenida Victor do Amaral.

Ivo Arzua Pereira
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Neste dia, em 1854, teve sessão extraordinária na Câmara de Curitiba. Os vereadores determinaram que se lavrasse edital “convidando aos
eleitores e cidadãos para assistirem ao solemne Acto de apuração geral dos votos para um senador por esta provª” (província).
Neste dia, em 1957, era sancionado o projeto de lei que criava o Conselho de Planejamento de Urbanismo da Prefeitura Municipal de
Curitiba.
Neste dia, em 1982, era aprovada lei que assegurava aos funcionários municipais, para efeito de aposentadoria, a contagem de tempo de
atividade prestada sob o regime da Previdência Social Urbana. Por iniciativa da Comissão de Educação, Cultura, Bem-Estar Social e
Turismo.
Neste dia, em 1965, a então denominada via Capão Raso passava a se chamar avenida Winston Churchill.
Nesse dia, em 1988, foi firmado um convênio entre a prefeitura de Curitiba e o Instituto Paranaense dos Cegos para ampliar o atendimento
médico da entidade com a contratação de profissionais da Saúde.
Nesse dia, em 1988, foi celebrado um convênio entre o município e as secretarias de Estado da Justiça e da Segurança Pública, para a
confecção gratuita de carteiras de identidade para a população carente.
Neste dia, em 1950, o então presidente da República, o general Eurico Gaspar Dutra, recebeu o título de Cidadão Honorário de Curitiba, por
iniciativa do vereador Edwino Tempski. Dutra, o único presidente matogrossense que o país já teve, antecedeu na presidência o segundo
mandato de Getúlio Vargas.
Neste dia, em 2005, após aprovada pela Câmara Municipal, era sancionada a criação do Instituto Municipal de Turismo – Curitiba Turismo,
com a missão de formular as diretrizes da política municipal de turismo, com o objetivo de ser mais um instrumento para o desenvolvimento
econômico da cidade.
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Neste dia, em 2005, era aprovada na Câmara a criação da Secretaria Municipal de Assuntos Metropolitanos (Smam), com a missão de
promover ações e projetos, harmonizando assuntos de interesse comum e o desenvolvimento da Região Metropolitana de Curitiba.
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Neste dia, em 2005, o projeto de lei que obrigava edificações públicas ou privadas a disporem de sanitários adaptados e gratuitos para
portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida, já aprovado pela Câmara Municipal, era sancionado pelo prefeito Beto Richa.
Neste dia, em 1967, era sancionada a lei municipal que dispunha sobre a forma e apresentação dos símbolos do município de Curitiba: a
bandeira, o hino e o brasão.
Neste dia, em 1804, Joaquim dos Anjos Pereira, que havia sido procurador do município no ano anterior, prestava juramento ao ser nomeado
juiz almotácel (figura que fiscalizava pesos e medidas usadas no comércio), função que exerceu nos meses de maio a junho de 1804.
Neste dia, em 2004, era sancionada lei que obriga cinemas, teatros, ginásios esportivos e outros de natureza similar a criarem espaço
reservado para pessoas que utilizam cadeira de rodas.
Neste dia, em 1847, os vereadores de Curitiba foram convocados a realizar uma sessão extraordinária. O motivo foi a necessidade de
remeter “uma representação dos Povos da Fregz.ª (freguesia) de Guarapuava e territorio de Palmas”, que pediam ao ministro do Império e ao
imperador a elevação da comarca do Paraná à categoria de província.
Neste dia, em 1969, o edifício da nova sede da prefeitura de Curitiba era denominado “29 de março”, dia da fundação da cidade.
Neste dia, em 1985, era firmado o Convênio de Amizade e Cooperação entre a Cidade de Himeji, Província de Hyogo, Japão, e a Prefeitura
Municipal de Curitiba.
Neste dia, em 1859, a “Coroação e Sagração de Sua Magestade Imperial” (D. Pedro II) era avisada à Câmara por meio de portaria do
presidente da província. A Casa de Leis de Curitiba então ordenava que “se fizesse público por 'Editaes'” o fato em todas as freguesias e
capelas do município. A população deveria iluminar suas casas e estavam todos convidados a participar dos “Te-Deum Laudamus” (rito
católico que significa “A Vós Deus, Louvamos”) e das missas cantadas que foram celebradas.
Neste dia, em 1826, o alferes Francisco de Paula Lima prestava juramento e era empossado na Câmara no cargo de “Juiz ordinário” da
“villa”. Presidindo a sessão estava o vereador Antônio Antunes Rodrigues. Neste período, a Câmara era presidida por um juiz.
Neste dia, em 1770, a Câmara mandava prender o alcaide e o porteiro da Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais pelo pouco caso que
fizeram da ordem de exterminar porcos e cães bravos e daninhos que circulavam pela Vila. A Câmara anteriormente a este ato havia
mandado exterminar porcos que andassem soltos, causando prejuízos e danos. Na época, os porcos entravam nos quintais e derrubavam as
paredes das casas por andarem livremente.
Neste dia, em 1958, projeto de lei da Câmara Municipal que tornava “obrigatória a renovação de ar nas casas de diversões da Capital” era
aprovado e promulgado pelo então presidente da Casa, Felipe Aristides Simão. “Ficam obrigadas as casas de diversões desta Capital
(Cinemas e Teatros) a proporcionarem a cada espectador, no mínimo, 50 m³ (cinquenta metros cúbicos) de ar renovado por hora”, advertia o
artigo primeiro da lei.
Neste dia, em 1803, a “Real Junta” envia cartas e editais para a Câmara. Num dos editais, avisava as pessoas a quem a “Real Fasenda”
devesse alguma quantia “por modica que seja” a remeterem seus papéis ao órgão até o “último de Septembro do corrente” (ano), para
receberem seu dinheiro.
Neste dia, em 2007, por proposição da vereadora Julieta Reis, era sancionada a lei que obriga servidores públicos à notificação de casos de
violência às pessoas idosas. As notificações serão sigilosas, de acesso restrito ao denunciante, à família do idoso e às autoridades
competentes, devendo ser formulada por escrito.
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Neste dia, em 1979, por iniciativa do vereador João Batista Gnoato, era concedido pela Câmara Municipal o título de Cidadão Honorário de
Curitiba ao pintor Theodoro de Bona.
Neste dia, em 1824, chega à Câmara portaria do governo da província acompanhada de decreto imperial ordenando a realização de eleições
de deputados e senadores para a Assembleia Legislativa do Império e de ministros para os “Concelhos Gerais das Provincias”. Vinham
também as instruções para a realização do pleito.
Neste dia, em 2008, ficava aprovada a lei conhecida como “lei dos biombos”, que obriga instituições bancárias a proporcionar atendimento
reservado aos clientes, nos caixas em que há movimentação de dinheiro. O local destinado aos clientes que ficam aguardando atendimento
deve ser visualmente isolado dos caixas de atendimento mencionados neste artigo. Com multas que variam de R$ 200,00 a R$ 25.600,00.
Por iniciativa do vereador Paulo Frote.
Neste dia, em 1854, a Câmara recebia circular do presidente da província que comunicava o envio de uma consulta da Câmara de Antonina
acerca da incompatibilidade das funções de juiz municipal e vereador. A decisão do “Conselho do Estado” era a seguinte: “julgou compatível
as funcções de Juiz Municipal e de Presidente da Câmara Municipal quando este nesta qualidade exercesse as funcções d'aquelle”.
Neste dia, em 1929, ganhavam nome as ruas Mauá, Augusto Severo, Moysés Marcondes e Manoel Euphrasio, que anteriormente eram
somente numeradas por estarem perpendiculares à avenida João Gualberto. A antiga estrada do Assunguy recebia o nome de rua Nilo
Peçanha. O prolongamento da rua André de Barros, a partir da Conselheiro Laurindo, passava a se chamar Nilo Cairo.
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Neste dia, em 2004, era aprovada lei que dispõe sobre a realização gratuita de exames preventivos do câncer de próstata na rede pública de
vereador João Cláudio
saúde e conveniada do Município de Curitiba. De autoria do vereador João Cláudio Derosso, sancionada pelo prefeito Cassio Taniguchi.
Derosso
Neste dia, em 2004, era aprovada lei que dispõe sobre a cassação do alvará de funcionamento dos estabelecimentos que infringirem as
normas de proteção à criança e ao adolescente, no caso da atividade licenciada concorrer, direta ou indiretamente, para a prática de atos de
violência e/ou exploração sexual de crianças e adolescentes. O artigo aplicado a empresas que veicularem ou disponibilizarem material
pornográfico envolvendo crianças ou adolescentes em publicações impressas, audiovisuais ou por via eletrônica (internet). De autoria do
vereador João Cláudio
vereador João Cláudio Derosso.
Derosso
Neste dia, em 1854, visando cumprir de forma rápida as leis do império, é convocada sessão extraordinária, para que fossem apurados e
encaminhados para o governo da província e para o imperador Dom Pedro II os resultados da eleição de um senador pela província do
Paraná.
Neste dia, em 2003, vereadores da Comissão de Serviço Público realizavam uma visita técnica ao Aterro da Caximba, que recebe o lixo de
Curitiba e região metropolitana. Os parlamentares verificaram todo o tratamento feito para não prejudicar o meio ambiente. No aterro, os
gases são eliminados por uma chaminé vertical e o líquido, através de uma drenagem horizontal que passa por três estações de tratamento
antes de ser despejado no rio. Em toda a área aterrada planta-se grama e árvores.
Neste dia, em 1818, Francisco Vidrio de Almeida e Francisco Monteiro prestavam o “juramento dos Santos Evangelhos” para servirem de
almotáceis da “villa” pelos próximos dois meses, “sem dollo nem malicia nem odio peita amor ou má tenção”, segundo consta no termo de
vereança de 30 de maio de 1818. O almotácel fiscalizava pesos e medidas usadas no comércio.
Neste dia, em 1948, a Câmara aprovava lei que denominava de “Avenida Comendador Franco a futura avenida que deve acompanhar a linha
de energia elétrica da Companhia Força e Luz do Paraná (atualmente Copel), na Fazenda Cajuru”.
Neste dia, em 1976, era aprovado pela Câmara Municipal um “Plano de Desfavelamento”, com o objetivo de erradicar as favelas, por meio da
mudança das famílias para casas a serem construídas em locais fixados pela prefeitura.
Neste dia, em 2006, ficava instituída a Semana da Colônia Polonesa, a ser comemorada todos os anos na semana que coincida com o dia 2
de maio, Dia Municipal da Imigração Polonesa. A data passa a fazer parte do calendário escolar e das atividades culturais e turísticas da
cidade de Curitiba.
Vereador Tito Zeglin
Neste dia, em 1989, lei autorizava os estabelecimentos comerciais a abrirem aos sábados até as 18 horas, no período de 20 de novembro a
24 de dezembro, mediante acordo coletivo de trabalho.
vereador Horácio Rodrigues
Neste dia, em 1988, a Câmara consagrava o dia 20 de novembro como o Dia de Zumbi dos Palmares, da consciência e da luta do povo
negro. Esta era a data em que se deu a morte do herói negro Zumbi.
vereadora Marlene Zanin
Neste dia, em 2004, por sugestão de diversos vereadores da Câmara, era criado o Dia Municipal pela Defesa da Cidadania, a ser
comemorado, anualmente, em 15 de agosto.
aprovada
Neste dia, em 1930, ficava o prefeito autorizado a prolongar a rua José Loureiro até atingir a rua Conselheiro Laurindo, mediante concessão
gratuita dos terrenos atingidos por esse melhoramento urbano, e a desapropriar o que fosse necessário.
Neste dia, em 1850, em sessão extraordinária, o fiscal avisa não haver arrematantes para a construção de um cemitério. Então, se propôs a
criação de uma comissão para a compra do material necessário para a obra. O cemitério não chegou a ser construído e as pedras
compradas acabaram sendo usadas para o calçamento de uma rua da cidade.
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Neste dia, em 1824, a Câmara recebe portaria e decreto do governo da província com instruções para as eleições de “Senadores, Deputados
e 'Concelheiros' de Província segundo foi ordenado por sua Majestade Imperial”, de acordo com a ata do dia 5 de junho de 1824.
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Neste dia, em 1862, o presidente da Província avisava a Câmara, por meio de carta, que o conselheiro Zacarias de Góes e Vasconcelos
(primeiro presidente da Província do Paraná) passava a exercer o cargo de “Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império, e
presidente do Conselho do Ministro” e que seriam necessárias medidas para a eleição de um novo deputado provincial para substituí-lo na
Assembléia Geral Legislativa.
Neste dia, em 2000, era sancionada lei sobre a instalação de dispositivos de segurança destinados a destruir agulhas e seringas descartáveis
nos estabelecimentos de saúde, como hospitais, clínicas médicas, consultórios médicos e dentários, clínicas veterinárias, farmácias e
drogarias de Curitiba.
vereador Osmar Bertoldi
Neste dia, em 2000, era sancionada lei determinando que todos os estádios de futebol, ginásios e conjuntos esportivos, praças e locais
vereador Mário Celso
destinados à prática de competições, torneios e campeonatos devem manter Unidades Móveis de Atendimento Médico em funcionamento
Torquato
durante todo o período de atividades, quando dos jogos oficiais.
Neste dia, em 2000, ficava denominado de Viaduto da Autolândia o viaduto da Vila Hauer, localizado na avenida Marechal Floriano, que
cruza sobre a atual Via Verde.
vereador Osmar Bertoldi
Neste dia, em 1800, os vereadores pediram o orçamento para construção da “Ponte do Bariguy”, segundo consta no termo de vereança de 7
de junho de 1800.
Neste dia, em 1857, um aviso do Secretário de Estado dos Negócios do Império comunicava a Câmara que o imperador havia nomeado para
os cargos de 3°, 4°, 5° e 6° vice-presidentes da província, respectivamente, Dr. Luiz Francisco Câmara Leal, Damaso José Corrêa, Manoel de
Moraes Roseira e José Mathias Guimarães.
Neste dia, em 1802, os vereadores mandaram “lavrar hum Edital” para a nomeação de um novo “capitão mor”, designação da Coroa
Portuguesa aos oficiais das tropas de ordenança em cada cidade.
Neste dia, em 1840, o inspetor da estrada de Morretes envia à Câmara um “officio” acompanhado dos custos enumerados para obras e
manutenção da estrada. Também pedia sua gratificação. A Câmara encaminha as contas para o governo da província e decide pagá-lo com
a quantia de 37 mil e 200 réis. Nesta época o transporte ainda era feito em cavalos e carroças.
Neste dia, em 1824, a Câmara envia ao presidente da província “uma conta do que se há arrecadado 'contribuição voluntaria para a Marinha
do Império'”. Império este que havia se tornado independente de Portugal havia menos de 2 anos.
Neste dia, em 2003, era sancionada lei que cria o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e o Fundo Municipal de
Segurança Alimentar e Nutricional para a manutenção de relações de cooperação junto ao Conselho Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional – Consea, entre outras atribuições.
vereador Mario Celso Cunha
Neste dia, em 2004, era sancionada lei que obriga os condutores de motocicletas de carga a utilizarem vestimentas com faixas
fosforescentes ou coletes fosforescentes em Curitiba.
vereador Ney Leprevost
Neste dia, em 2004, era sancionada lei que dispõe sobre as normas para instalação de cercas elétricas em imóveis de Curitiba.
vereador Osmar Bertoldi
Neste dia, em 1783, a Câmara exigia dos moradores cuidados que “formozeassem” a Villa de Nossa Senhora da Luz e Bom Jesus dos
Pinhais em sua paisagem “urbana”. Estes cuidados iriam de manter as casas em ordem a auxiliar na construção de estradas e pontes.

2584

Neste dia, em 1965, passava a vigorar a lei municipal que fixava o novo perímetro urbano e estabelecia a área rural de Curitiba. A área
urbana ficava dividida em quatro zonas e a zona rural ficaria entre os limites perimetrais das zonas urbanas e os limites do município.
Neste dia, em 1857, “Francisco”, escravo de Rosa Guedes, pediu à Câmara “50 braças de terreno no rocio desta cidade” e apresentava
“licença de sua Senhora” para isto. A Câmara concedeu o terreno a Francisco. Já era um sinal de que o Sul caminhava para a abolição da
escravatura, tendo passado a empregar assalariados brasileiros e imigrantes a partir de 1870.
Neste dia, em 1857, foram apresentados, discutidos e aprovados dois “artigos de Posturas” referentes à regulamentação e impostos sobre
espetáculos públicos e abertura de estabelecimentos comercias em Curitiba, propostos pelo vereador Joaquim de Sá Ribas.
Neste dia, em 1857, o vereador Benedicto Enéas de Paula propôs a nomeação de um fiscal para “a nova povoação do Arraial Queimado”,
hoje o município de Bocaiúva do Sul.
Neste dia, em 1849, a iluminação pública foi o que levou a Câmara a realizar uma sessão extraordinária. A “necessidade que há de
providenciar-se a cerca da collocação dos lampiões visto ter desistido da obra o machinista que se tinha encarregado d'ella, de acordo com a
ata. Os vereadores tomaram providências, como fazer orçamento e “arrematação d'essa obra” (o equivalente na época aos processos
licitatórios).
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Neste dia, em 2006, era sancionada a lei que autorizava a prefeitura a conceder bônus para os atletas residentes em Curitiba que tenham se
classificado para os jogos olímpicos ou paraolímpicos. O “Bônus Olímpico” é destinado aos atletas que comprovadamente dispõem de
financiamento insuficiente ou precário, por parte das suas respectivas federações ou do Comitê Olímpico Brasileiro (COB).
Neste dia, em 1857, a Câmara resolve encaminhar ofício dos fiscais das Freguesias das Palmeiras e Campo Largo para que apresentassem
orçamento para as obras mais urgentes de “calçadas, pontes, ou chafariz”. Seriam enviados 173 réis à Campo Largo e 118 à freguesia das
Palmeiras.

notícia

Neste dia, em 2004, a Comissão de Serviço Público se reunia com técnicos do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
(Ippuc) para discutir o uso remunerado de espaços públicos, para instalação de equipamentos urbanos destinados à prestação de serviços
de infraestrutura, como rede de distribuição de água, rede coletora de esgoto e energia elétrica e gás canalizado.
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Neste dia, em 2004, ficava Instituída no Calendário Oficial do Município de Curitiba a Semana Monteiro Lobato de Literatura Infantil, que
acontece todos os anos, do dia 15 a 21 de abril. Durante esta semana, devem ser promovidas peças teatrais, concursos de redação, de
poesia e de desenho, além de leituras das histórias escritas por Monteiro Lobato e de outros autores da literatura brasileira.
Neste dia, em 1848, houve sessão extraordinária na Câmara por um único motivo: empossar o “juiz da Freguesia de São José”, Francisco
Manoel Teixeira, que até então estava como “supplente”. Neste período, São José dos Pinhais não havia sido elevado à categoria de Vila,
sendo a Câmara de Curitiba responsável por algumas ações administrativas daquele povoamento. São José passou à categoria de vila em
1852.
Neste dia, em 1661, o governador geral Salvador Correia de Sá e Benevides deu ao pioneiro Balthazar Carrasco dos Reis, que já residia na
futura “Villa de Nossa Senhora da Lux e bom Jesus dos Pinhais”, “meia légua de testada (frente) e uma légua de sertão (fundos)”, pedida por
carta de sesmaria.
Neste dia, em 1857, a Câmara autorizava “a despesa que for necessária” para o “nivelamento da cidade” (das ruas). Para tal fim, dias antes o
Governo da Província ofereceu à Câmara o engenheiro Major Marcolino Rodriguez. Um ano antes, o governo da Província havia dado início
ao planejamento das novas ruas e praças de Curitiba.
Neste dia, em 1980, era sancionada a lei 6155, que autorizava a prefeitura a alterar a denominação da Companhia de Urbanização de
Curitiba para CIC - Cidade Industrial de Curitiba S.A.. Ficava a partir daí restrita a promover e administrar a implantação e desenvolvimento
da Cidade Industrial de Curitiba.
Neste dia, em 1980, foi aprovada lei de iniciativa do prefeito Jaime Lerner que autorizava o Executivo a alienar à COHAB-CT lotes de terreno
necessários à erradicação de favelas em Curitiba. Os lotes ficavam nos bairros Boqueirão, Campo Comprido, Nova Orleans, Pinheirinho,
Umbará, Xaxim.
Neste dia, em 2001, foi sancionada lei que Institui o Plano de Carreira do Magistério Público Municipal, voltado para a valorização e incentivo
ao profissional que apresente resultados para a melhoria da qualidade da educação básica, estimulando-o ao efetivo exercício da docência
ou da atividade pedagógica.
Neste dia, em 1984, foi Criada a Olimpíada Desportiva de Curitiba, por ocasião do aniversário da cidade.
Neste dia, em 1984, era sancionada a lei que autorizava a prefeitura a instalar postos de saúde em todos os bairros da capital, para
atendimento médico ambulatorial a todos os moradores dos bairros beneficiados e, prioritariamente, daquelas pessoas carentes e sem
acesso aos órgãos previdenciários de qualquer natureza, entre outras atividades.
Neste dia, em 1984, era aprovada lei que dispõe sobre o regime tributário de incentivo à microempresa, assegurando tratamento tributário
simplificado e favorecido.
Nesse dia, em 1978, foi celebrado um convênio entre o governo do Estado e a prefeitura de Curitiba para a realização de obras
complementares na Avenida das Torres, que liga a capital a São José dos Pinhais. A complementação fazia parte do Programa de
Investimentos Urbanos da Região Metropolitana de Curitiba. O começo das obras de pavimentação da avenida começaram em 1948, com
recursos provenientes do Programa Especial de Vias Expressas - Progress -, mediante convênio com o governo federal, governo do Estado
do Paraná e município de Curitiba.

vereador Ney Leprevost

Prefeito Jaime Lerner
Prefeito Jaime Lerner
prefeito Cassio Taniguchi
vereador Horácio R.S.
José Felinto
prefeito Maurício Fruet

Neste dia, em 2003, a Comissão Especial para a investigação da saúde privada no município ouviu, na Câmara Municipal, os presidentes da
Federação dos Hospitais do Paraná, José Francisco Schiavon; do Conselho Regional de Medicina do Paraná, Luis Salim Emed, e da
Associação Médica do Paraná, Claudio Pereira da Cunha. Foram debatidas questões sobre as empresas de remoções médicas, tabelas de
preços para prestadores de serviços, cartão de descontos e ISS. Segundo Schiavon, era grave a situação em que se encontravam os
hospitais, por conta de despesas como o pagamento de Imposto Sobre Serviços (ISS), que estava alto.
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Neste dia, em 2003, foi aprovada lei para criar Centros de Informática Públicos, para o combate à exclusão digital no município de Curitiba,
que devem oferecer gratuitamente serviços de informática, de forma a proporcionar desenvolvimento social, econômico e educacional.
Neste dia, em 2004, Curitiba ganhou o Arquivo Público Municipal, que gerencia documentos produzidos e recebidos pelos órgãos da
administração direta e indireta da prefeitura. Outra função do arquivo público também é a preservação dos documentos administrativos,
legais, históricos e científicos, além do planejamento, controle e operacionalização dos arquivos do município. A iniciativa foi do prefeito
Cassio Taniguchi.
Neste dia, em 2008, foi aprovada lei que criou o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social para promover o acesso à habitação, com
prioridade para a população de menor renda, integrar os projetos habitacionais com os investimentos em saneamento, infraestrutura viária e
de transportes e demais serviços urbanos, entre outros objetivos.
Neste dia, em 2001, foi aprovada lei que criava o Programa Municipal de Garantia de Renda Mínima associado a ações socioeducativas "Bolsa Escola", vinculado ao Programa Nacional de Renda Mínima do governo federal. Por iniciativa do prefeito Cassio Taniguchi.
Neste dia, em 2001, foi aprovada pela Câmara lei que autorizava o Executivo a constituir, em conjunto com outros municípios interessados,
Consórcio Intermunicipal para representá-lo em matéria de serviços de gestão de resíduos sólidos urbanos.
Neste dia, em 1824, por meio de edital, a Câmara ordena a população para “ninguém vender Arroz, Laranjas e Bananas sem ser na rua,
mercado ou nas 'cazinhas'". As “cazinhas” foram o primeiro conceito de mercado público de Curitiba e estavam situadas nas proximidades da
catedral, onde hoje é a atual rua Saldanha Marinho. Na mesma seção toma posse o almotácel (fiscal dos pesos e medidas usados no
comércio) João Evangelista de Almeida.

vereador João Cláudio
Derosso

Prefeito Cassio Taniguchi
Beto Richa
Prefeito Cassio Taniguchi
prefeito Cassio Taniguchi
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Neste dia, em 2003, a Câmara anunciava que um representante da CPI dos Combustíveis na Câmara Municipal de Curitiba iria para o Rio de
Janeiro conversar com o diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo (ANP) sobre a adulteração dos combustíveis em Curitiba.
Neste dia, em 2005, era sancionada a lei que obriga os estabelecimentos comerciais, como restaurantes, bares, lanchonetes e hotéis, a
oferecer cardápios em braile.
Neste dia, em 1855, a Câmara respondia em sessão o ofício recebido do presidente da província, que pedia informações sobre as divisas do
povoado de Votuverava (atual Rio Branco do Sul) com Curitiba, já que este povoado havia sido elevado à categoria de freguesia pela lei
provincial número 30, de 7 de abril de 1855.
Neste dia, em 1928, era sancionada pelo prefeito Eurides Cunha lei aprovada pela Câmara para firmar contrato que seria celebrado entre a
prefeitura e as empresas sucessoras da South Brazilian Railways Company Limited para a exploração dos serviços de transporte em bondes.
Neste dia, em 2008, a Câmara comunicava a recuperação do mural do artista plástico Franco Giglio (1937-1982), instalado no portal do
Cemitério São Francisco de Paula. A prefeitura havia iniciado a recuperação atendendo proposta da Câmara, já que a obra estava
deteriorada, apresentando descolamento de pastilhas e sujeira. O mural é um mosaico que descreve a cena de almas tentando chegar ao
céu, guiadas por anjos que tocam trombetas. Foi uma das primeiras obras do artista em Curitiba, concluída em 1966. Giglio veio da Itália em
1956. Instalou-se na capital paranaense, onde deixou grande parte de sua produção artística.
Neste dia, em 1856, a Câmara debate e por fim pede ao fiscal o orçamento para “faser dois paredões na 'valla' que corre na travessa que
segue o pateo da Matriz (hoje Praça Tiradentes) a 'sahir' no chamado “beco do Saldanha”.
Neste dia, em 1860, é aprovada pela Câmara o conserto da carioca (fonte) da “rua do Commércio” (atual Marechal Deodoro, que já se
chamou “rua da Carioca de baixo”, “rua do Commércio” e “rua do Imperador”). A fonte ficava no “Largo da Carioca”, onde hoje é a Praça
Zacarias e seu chafariz. O fiscal também ficava incumbido de proibir a lavagem de roupas na fonte.
Neste dia, em 1856, é concedido a José Francisco de Carvalho 50 braças de “terreno em quadra” para a construção de uma chácara no
rocio, no lugar chamado “Bigorrilha”.
Neste dia, em 2002, lei obrigava todas as casa noturnas e similares, com capacidade para mais de 500 pessoas, a instalarem porta
eletrônica de segurança individualizada, com detector de metais em todos os acessos destinados ao público.
Neste dia, em 2002, era aprovada a lei que dispõe sobre a instalação de rampas de acesso para deficientes físicos nos caixas eletrônicos
bancários.
Neste dia, em 1856, a Câmara pede ao governo da província um plano para edificação de prédios, “reservando lugares para edifícios
públicos, marcando novos becos e tudo que fosse necessário para o “aformoseamento e regularidade da Capital”. No dia 22 do mesmo mês,
recebem a confirmação do presidente da província de que um engenheiro faria os planos das novas ruas e praças.
Neste dia, em 2004, a tolerância do limite de velocidade em vias com radar foi alterada para 20km/h a mais do que o permitido na via, entre
uma e cinco horas da manhã. A alteração foi proposta na Câmara.
Neste dia, em 1783, a Câmara exigia dos moradores cuidados que “formozeassem” a Villa de Nossa Senhora da Luz e Bom Jesus dos
Pinhais em sua paisagem “urbana”. A ordem da Coroa Portuguesa era que se desvinculasse cada vez mais a imagem da Vila de zona rural,
passando a ser um espaço urbano em crescente desenvolvimento.
Neste dia, em 2005, era instituída em Curitiba a Campanha de Controle Populacional de Cães e Gatos, em caráter permanente, com ações
educativas sobre a posse responsável de animais. A proposta também previa cirurgias de esterilização, a serem realizadas por clínicas
credenciadas.
Neste dia, em 1954, era sancionada lei aprovada na Câmara Municipal que considerava feriado municipal o dia 26 de julho daquele mesmo
ano, no qual se comemorava o Centenário da Sanção da lei n.º 1, que elevou Curitiba a condição de capital da província do Paraná. A
proposta também previa um programa de festividades para a celebração da data.
Neste dia, em 1954, era aprovado projeto que criava uma comissão especial para estudar o transporte coletivo na capital. A Câmara
Municipal, desde sua fundação, participava ativamente do planejamento urbanístico da cidade. Antes de serem criados órgãos como o Ippuc
e a Urbs, a Casa já tomava medidas visando soluções para Curitiba.
Neste dia, em 1861, dentre as cartas do presidente da província que chegam à CMC está a que recomenda que os “lavradores desta
Província se compenetrem da conveniencia de se empregarem com toda a coragem e interesse no cultivo da 'planta do tabaco'”.
Neste dia, em 1802, a Câmara encaminhava mandados para “se faser o caminho da Estrada Geral que vai para os Campos Gerais”.
Neste dia, em 2005, a Câmara informava que enviaria apelo a mais de 100 empresas do Estado, para que ajudassem o setor de
Endocrinologia e Metabologia (Sempr) do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. O setor é responsável por internamentos
para tratamento de doenças como diabetes, câncer de tireóide, osteoporose, hipertensão e tumores da hipófise.
Neste dia, em 1848, a Câmara libera 620 mil réis para investimento na iluminação pública da cidade. Vinte lampiões ao custo de 31 mil réis
cada um seriam comprados no Rio de Janeiro.
Neste dia, em 1858, foram examinadas as contas da “Fábrica de Curitiba” e lançadas no livro por uma comissão, ficando líquido em poder do
fabriqueiro a quantia de 22 mil réis. A fábrica produzia para o poder público e para a população peças de metal como pregos, dobradiças,
fechaduras e ferraduras.

Paulo Frote

Vereador Ney Leprevost
vereadora Arlete Caramês
Antônio Ricardo Lustosa
d'Andrade
vereador Paulo Salamuni

Reinhold Stephanes

Ney Leprevost
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Neste dia, em 1744, o almotácel Antônio Francisco de Siqueira requereu à Câmara a construção de um curral, para ali ficar o gado que vinha
à Villa de Corityba para ser abatido, já que, segundo ele, “às vezes as rezes vinham corrompidas e cansadas”. A Câmara ordenou a
construção do curral. (O almotácel era o fiscal das medidas e dos pesos utilizados no comércio e da taxação dos preços dos alimentos).
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Neste dia, em 2004, Curitiba ganhou a lei que autorizou a criação do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas. A ideia é a prevenção,
tratamento, reinserção e repressão às drogas, além do desenvolvimento das ações e eventos para reduzir a demanda de drogas.
Neste dia, em 1954, a Câmara aprovava projeto que concedia isenção de impostos, “taxas, emolumentos, licenças ou alvarás cobrados pela
Municipalidade” de todas as empresas editoras e livrarias estabelecidas na cidade.
Neste dia, em 1856, vereadores recebiam ofício do presidente da província informando que havia ordenado a um dos engenheiros locais que
realizasse os planos das novas ruas e praças de Curitiba, para que, por este plano, fossem regulamentadas as novas edificações. O ofício foi
uma resposta a um pedido dos vereadores no dia 12 do mesmo mês.
Neste dia, em 1849, é criado pelos vereadores o imposto sobre a erva “matte”. Seriam cobrados “dez reis por arroba na razão de seis arrobas
por cargueiro” que descesse “dos municipios de Serra assima para os da marinha”.
Neste dia, em 1854, a Câmara escrevia carta felicitando a Assembléia Provincial pela sua primeira reunião e também discutia a possibilidade
de pedir aos parlamentares pela “palpitante necessidade que temos de uma alfândega na Vila de Antonina”, para que a assembléia levasse
ao conhecimento da Assembléia Geral.
Neste dia, em 1859, num certo lugar chamado “Pau de Leite”, localizado no antigo “rocio” de Curitiba, dois cidadãos, Paulo Pereira e João de
Lima, pediam por meio das “cartas de foro” terrenos à Câmara, como era o costume da época. Foi com estas concessões de terra que a
capital paranaense foi crescendo e sendo povoada.
Neste dia, em 1928, ficava autorizada a instalação no município de usinas de leite higienizado, dotadas de aparelhos modernos destinados à
filtragem, homogeneização, pasteurização, resfriamento e engarrafamento desse produto. A título de imposto a usina recolheria 1% de sua
renda líquida para os cofres municipais.
Neste dia, em 2005, foi apresentado projeto de lei dando o nome de uma rua em Curitiba ao brasileiro Jean Charles de Menezes,
assassinado pela polícia em Londres no dia 22 de julho, quando foi confundido com um terrorista. A iniciativa era uma homenagem a todos
os brasileiros, na época cerca de 3 milhões, que viviam no exterior em consequência da crise econômica no Brasil, que já durava décadas. A
lei foi sancionada no dia 18 de dezembro de 2008.
Neste dia, em 1920, o antigo Largo do Observatório e a Rua Amazonas Torres passam a denominar-se, respectivamente, Emílio de Menezes
e Dr. Francisco Torres.
Neste dia, em 1920, era sancionada lei aprovada pela Câmara que dizia que ficava reduzida a 50% uma dívida da Irmandade Santa Casa de
Misericórdia proveniente de taxas de limpeza particular.
Neste dia, em 1850, os vereadores reclamavam do mal estado em que se achava a parte superior do edifício onde eram realizadas as
sessões, por conta da fumaça que subia do térreo. A Câmara funcionava na parte superior da antiga cadeia da capital, prédio que hoje não
existe mais. O presidente da Câmara oficiou o delegado de polícia e não obteve nenhuma resposta. O delegado alegou que já havia tomado
providências, ordenando ao carcereiro para proibir o fogo.
Neste dia, em 1850, chega à Câmara um “Instrumento do reconhecimento da Princesa Imperial a Sra. Dona Izabel como Sucessora no
Throno e Coroa d'este Imperio do Brazil”, para que a Casa de Leis curitibana divulgasse o documento na cidade.
Neste dia, em 2003, a Comissão Especial que investigava a saúde privada reuniu-se na Câmara Municipal, para ouvir o depoimento de dois
diretores de empresas de remoções médicas, a respeito do atendimento emergencial. A Comissão tinha o objetivo de verificar as falhas no
atendimento emergencial e urgente, diante das várias denúncias de usuários.
Neste dia, em 2002, a Câmara anunciava a formação do grupo que integraria a comissão de incentivo à cultura para trabalhar junto ao
Legislativo Municipal e o Executivo, para discutir propostas e elaborar estudos visando incrementar o setor e valorizar o artista paranaense.
Neste dia, em 1920, era sancionada lei aprovada pela Câmara que estabelecia imposto aos vendedores de gêneros alimentícios de primeira
necessidade, que seria dividido em duas classes: de 120 mil réis anuais para os que conduzissem os gêneros em carrocinhas ou animais e
60 mil, para os que os conduzissem em cestas ou sacos. Este imposto era somente para os que fizessem da venda uma profissão. Eram
isentos os colonos que produziam alimentos.
Neste dia, em 1861, a Câmara regula o comércio de “pólvora e armas offensivas”. Os comerciantes deveriam obter licença da Câmara
Municipal e não poderiam vendê-las “a escravos ou pessoas reconhecidamente suspeitas e não afiançadas por pessoas idôneas”. Os
contraventores seriam multados e presos por oito dias.
Neste dia, em 1851, morria o então presidente da Câmara, José Borges de Macedo, e não houve sessão. É considerado o primeiro prefeito
de Curitiba (1835-1838) e o único do período monárquico . Nesta época, a Câmara era composta por seis vereadores.
Neste dia, em 1920, o largo formado pela interseção das ruas Aquidaban (hoje Rua Emiliano Pernetta), Dr. Pedrosa e Desembargador Motta,
passava a denominar-se “Largo Dr. Theodoro Bayma”.
Neste dia, em 1992, era sancionada a lei que criava o Fundo Municipal de Apoio ao Deficiente, com o objetivo de dar suporte a programas
visando a integração dos deficientes à comunidade.

vereador André Passos
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Neste dia, em 1844, devido à necessidade da apresentação da “repartição dos Guardas Nacionaes” por parte da comissão da Câmara para
isto designada, houve sessão extraordinária. Outras medidas relativas à segurança e às organizações militares locais também foram
tomadas, tratando das companhias e seções de cavalaria das freguesias e capelas próximas.
Neste dia, em 1961, a Câmara Municipal aprovava a lei na qual a Praça 29 de março era rebatizada, recebendo o nome que tem até hoje:
Praça da Ucrânia.
Neste dia, em 2004, a Câmara Municipal aprovava pedido de informação sobre a cobrança de permanência de veículos em shoppings. O
parlamentar se referia aos shoppings cujos estacionamentos já estavam inclusos no projeto de construção e que o alvará foi condicionado à
existência de vagas. Segundo o vereador, nesses casos os shoppings não poderiam cobrar qualquer pagamento relativo a estacionamento
dos clientes e o Legislativo deveria tomar providências.
Neste dia, em 2005, a Câmara noticiava a homenagem feita na noite anterior, em sessão solene, aos primeiros veteranos da Força Aérea
Brasileira que retornaram à cidade de Curitiba, há 60 anos. Entre os homenageados, estava a tenente da Força Expedicionária Brasileira,
Virgínia Leite, que atuou como enfermeira durante a guerra. Foram relambradas as vitórias dos pracinhas, que percorreram cerca de 400 km
libertando quase 50 vilas e cidades das mãos das tropas nazi-fascistas e o desenvolver dos fatos bélicos. Foram lembrados também os 29
soldados paranaenses que morreram nas operações. Entre eles, um grande herói brasileiro, o sargento Max Wolff Filho. Em 1945, os
combatentes que sobrevireram chagaram na antiga Estação Ferroviária, desfilando em frente à Câmara Municipal, para receber a
homenagem dos curitibanos.
Neste dia, em 1862, a Câmara recebia documento do presidente da província informando que os cidadãos Benedito Enéas de Paula e dr.
José Lourenço de Sá Ribas declararam-se dispostos a arcar com as despesas do “empedramento” da Rua do Fogo (Atual Rua São
Francisco) na parte correspondente à frente de suas propriedades. O governo recomendou à Câmara que logo fizesse a planta e o
orçamento da obra naquele trecho, que ficava próximo à Rua Fechada (hoje Travessa Julio Moreira).
Neste dia, em 1844, o alferes Joaquim Gomes de Oliveira se apresentou à Câmara e, prestando juramento, foi empossado ao cargo de Juiz
de Paz da “Capela de Tindiquera” (que tornou-se a Freguesia do Iguassú e hoje é o município de Araucária).
Neste dia, em 1921, era fixada em oito mil réis por metro linear a taxa de calçamento a ser cobrada dos proprietários da Rua XV de
Novembro. A arrecadação só seria efetuada após a conclusão do novo calçamento.
Neste dia, em 1822, “Sua Alteza Real” envia ofício à Câmara para que sejam nomeados “Elleitores Parochiais”, com as instruções para o
processo de nomeação.
Nesse dia, em 1990, o município de Curitiba e o governo do Estado formalizam uma parceria para viabilizar a implantação de um sistema
integrado de transporte público coletivo para a Região Metropolitana de Curitiba.
Neste dia, em 1731, o conselho reuniu-se para realizar uma correição gera, estando acompanhados pelos dois almotaceis e o aferidor.
Foram em todas as vendas e mercadores e não houve condenação alguma porque todos estavam com as medidas, varas, covados e
balança em ordem. Estas visitas para verificar a regularidade de pesos e medidas utilizados no comércio eram praxe da Câmara, que, na
época, tinha suas atividades subordinadas à Coroa Portuguesa.
Neste dia, em 1858, a Câmara lia portaria do governo da província avisando ter ordenado à tesouraria que pusesse à disposição da Casa a
quantia de dois mil réis para a continuação das obras da Praça do Mercado. Era o primeiro mercado da cidade e foi construído onde hoje é a
Praça Zacarias.
Neste dia, em 1854, em sessão extraordinária, é lida na Câmara a Lei número 1 de 26 de julho de 1854, enviada pelo presidente da
província, Zacarias de Góes e Vasconcelos, “fixando nesta cidade a Capital da Província”. Deliberou-se sobre o envio do código de posturas
da cidade, requerido pela Assembléia Provincial.
Neste dia, em 1954, o prolongamento da rua XV de Novembro ganhava nome: a atual Avenida Victor Ferreira do Amaral era criada, tendo
esse nome até a divisa natural da cidade com o município de Pinhais.
Neste dia, em 1987, a prefeitura de Curitiba firmou um convênio com a Petrobrás, com a finalidade de fornecer emulsões asfálticas ao
município. Hoje, a capital possui fábrica própria para atender as demandas de pavimentação.
Neste dia, em 1748, a Câmara deliberava sobre animais na vila, determinando que se exterminasse os porcos ou os enchiqueirasse para que
não andassem soltos, causando prejuízos e danos. Na época, os porcos entravam nos quintais e derrubavam as paredes das casas. A
presença de animais era uma afronta aos vereadores e ouvidores, por provocar um quadro de indefinição entre o urbano e o rural. A ordem
era que se instalasse um modelo cada vez mais urbano, que se diferenciasse do rural, e a presença de animais prejudicava este objetivo.
(Fonte - Livro dos 300 Anos da Câmara Municipal de Curitiba).
Neste dia, em 2004, era aprovada lei que obriga a informação ao consumidor sobre a redução de juros e encargos ao saldar as dívidas
antecipadamente. O consumidor deve ser informado também por meio de placas nos estabelecimentos financeiros.
Neste dia, em 1963, era sancionada a lei que criava a Urbs – Companhia de Urbanização e Saneamento de Curitiba, com o objetivo de
administrar os recursos da cidade destinados para obras de planejamento urbano e melhorias no saneamento. Ao longo dos anos, assumiu
como funções o gerenciamento e o planejamento operacional do transporte coletivo, o gerenciamento do sistema de táxi e a
operacionalização dos sistemas de tráfego e trânsito.
Neste dia, em 2003, a Comissão Especial para Estudos e Sugestões de Melhorias para o Carnaval na Câmara de Curitiba anunciava que
seria realizado um fórum intitulado “O Carnaval que queremos para Curitiba”, para ouvir todos os setores envolvidos com o Carnaval.

Jair Cézar

vereador João Cláudio
Derosso
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Neste dia, em 2004, foi solicitado o registro, nos anais da Casa, de votos ao Combate Barreirinha Futebol Clube pela última conquista do
título de bicampeão do futebol amador da cidade. Um dos clubes mais tradicionais do futebol suburbano, fundado em 1945, durante a
Segunda Guerra Mundial, com sede no bairro da Barreirinha, ao longo dos anos conquistou os títulos mais importantes do futebol amador do
Estado, sendo várias vezes campeão metropolitano e também da Taça Paraná, a competição estadual de maior destaque da modalidade.
Neste dia, em 1960, tornava-se lei o projeto que instituía prêmios para os mais belos edifícios construídos em Curitiba a cada dois anos. Os
proprietários receberiam a quantia equivalente ao dobro do seu imposto predial anual e os engenheiros e arquitetos receberiam diplomas
honoríficos.
Neste dia, em 1977, o contista Dalton Trevisan tornava-se Cidadão Honorário de Curitiba.
José Domingos
Neste dia, em 2003, vereadores iniciavam discussão sobre prevenção às drogas na Câmara, com o ciclo de debates “Prevenção às Drogas:
Questão de Cidadania”, que continuaria durante os meses seguintes.
Neste dia, em 1752, a Câmara ordenou que se colocasse em edital, para que toda a população da Vila soubesse, que haveria correição geral
no dia sete de setembro e que correriam todas as casas de vendas e mercadorias para verificar alvarás e se os pesos e medidas estavam
corretos. Para isso, ela exigiu que todas as ruas estivessem carpidas e limpas. Isto para também, no dia oito, a Vila celebrar a festa da
“Senhora da Lux padroeira desta Matriz”.
Neste dia, em 1948, a Câmara Municipal de Curitiba aprovava proposta do vereador Lauro Esmanhoto, que assegurava “matrícula e
freqüência gratuita” às crianças nascidas de 19 de dezembro de 1947 em diante nas escolas municipais. O mesmo projeto de lei instituía o
Fundo Municipal da Educação, seguindo orientações da Constituição Federal da época. Este era o primeiro ano de legislatura da Câmara,
após a ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas, que durou de 1937 a 1945.
Lauro Esmanhoto
Neste dia, em 2002, era sancionada lei que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de iluminação de emergência nos elevadores de edifícios
localizados no município de Curitiba. O sistema de iluminação de emergência deve ser acionado de forma manual ou automaticamente
sempre que faltar o fornecimento de energia elétrica.
vereador Marcelo Almeida
Neste dia, em 2002, era instituída no calendário oficial do município de Curitiba a Semana de Prevenção contra Desaparecimento de
Crianças e Adolescentes, a ser realizada na terceira semana de junho. Nesta ocasião, a prefeitura promove eventos e atividades que visem
informar a população sobre maneiras de prevenção contra o desaparecimento de crianças e adolescentes e medidas a serem tomadas
quando da ocorrência do fato.
vereadora Arlete Caramês
Neste dia, em 2003, a CPI do Trânsito da Câmara Municipal ouvia o desembargador Otávio César Valeixo, especialista em leis de trânsito.
Ele afirmou aos parlamentares que campanhas integradas entre vários órgãos, do Estado e do município, orientando pedestres e motoristas,
seriam de extrema eficiência para auxiliar na prevenção de acidentes em Curitiba.
Neste dia, em 2000, era sancionada lei que dispunha sobre a Política Municipal de Esporte e Lazer para fomentar práticas de esporte, lazer e
atividades físicas para o desenvolvimento de potencialidades do ser humano, visando bem-estar, promoção social e inserção na sociedadd
vereador Mario Celso Cunha
Neste dia, em 1993, era aprovada a lei municipal que proibia a fabricação, comercialização, distribuição e veiculação de símbolos, emblemas,
propaganda, ornamentos e distintivos que ostentassem a cruz suástica ou gamada, símbolos do nazismo, que induzissem a preconceito de
raça, cor, credo.
Neste dia, em 1847, a Câmara recebia uma portaria do presidente da província de São Paulo ordenando a “Eleição dos Eleitores especiaes”,
para formar um colégio eleitoral e eleger um senador, “por ter fallecido o Visconde de São Leopoldo”. Neste período, o Brasil era regido pela
Constituição de 1824, do imperador Dom Pedro I, a primeira do País. Curitiba foi subordinada à Província de São Paulo até 1853.
Neste dia, em 1783, a Câmara lança edital conclamando os moradores da “villa de Coritiba” a “alimparem suas testadas e ruas para a
festividade de N. Sra. da Luz.” Também eram nomeados novos almotáceis (fiscais dos pesos e medidas usados no comércio) para os dois
meses seguintes.
Neste dia, em 1853, chega à Câmara a notícia de que a lei que elevava a Comarca do Paraná à categoria de Província havia sido aprovada
na Assembléia Geral da Província de São Paulo (a quem Curitiba era subordinada até então). O então presidente da Câmara, vereador
Francisco de Paula Guimarães, convoca todos os cidadãos a iluminarem suas casas por três dias e, no dia 4, comparecerem todos à Matriz
para assistirem a um “solemne The-Deum de acção de graças”.
A Comissão Parlamentar de Inquérito da Telefonia, instalada na Câmara Municipal de Curitiba para apurar denúncias de irregularidades no
sistema de telefonia, beneficiava mais de 129 mil usuários do Paraná, com o corte de taxa ilegal cobrada no aluguel das linhas, adotada
então pela Brasil Telecom na privatização da Telepar. Mas haviam ainda mais duas a comemorar: a eliminação dos telefones fantasmas,
com a obrigatoriedade da apresentação de cópias de documentos e cadastro para a compra de aparelhos, e a exclusão do nome dos
clientes no Serasa. O usuário só poderia ser colocado na “lista negra” com a comprovação da irregularidade.
Neste dia, em 1852, a Câmara recebia a incumbência do presidente da província, de expedir as ordens ao juiz de paz mais votado da
freguesia de São José dos Pinhais para proceder, no primeiro domingo de outubro, sua primeira eleição de sete vereadores, por ter sido a
freguesia de São José elevada à categoria de “vila”.
Neste dia, em 1854, um cidadão chamado Francisco Pereira Alves propôs permutar com a Câmara um terreno seu, “contíguo à linha do rocio
no rincão próximo ao campo chamado do Gaspar”, por um pertencente ao Legislativo Municipal, próximo ao centro da “campina chamada do
Siqueira”.

Francisco de Paula
Guimarães
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Neste dia, em 1969, era sancionada a lei que estabelecia as normas e condições para a declaração de utilidade pública de entidades por
parte da Câmara Municipal.
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Neste dia, em 1847, dentre outras homenagens e medidas, é chamado à Câmara Municipal o “reverendo vigário da cidade” para “entoar um
solemne Té Deum em acção de graças por ser o 'aniverçario' da Independencia do Brasil”, que é comemorado no dia seguinte.
Neste dia, em 1765, Câmara discutia sobre a caça de animais. “'Proebimos' que pessoa alguma não casse nem tire ovos de perdises nos
tempos que são proebidos que são de setembro a dezembro com pena de que todo aquele assim matar perdises ou lhes tirar os ovos pagar
dous mil réis por cada vez”. Era prometido também dar a metade deste valor para quem denunciasse o feito.
Neste dia, em 1801, os vereadores “mandarão paçar mandados” para que fossem realizadas obras de manutenção nos caminhos do
“Bariguy” e do “Rio Verde” (Onde hoje é o bairro Água Verde).
Neste dia, em 1731, oficiais da Câmara com o juiz e o procurador do conselho notificavam donos de pardieiros e casas velhas da Vila Nossa
Senhora da Luz de Curitiba para que, dentro de um ano, viessem a reedificá-las. Através destes artifícios legais, a coroa portuguesa
procurava fazer com que as câmaras municipais diferenciassem o visual entre o campo e a cidade, tornando a paisagem da Vila de Nossa
Senhora da Luz dos Pinhais cada vez mais urbana.
Neste dia, em 1986, era sancionada a lei que isenta soldados e cabos da Polícia Militar do Estado devidamente fardados do pagamento de
passagens no transporte coletivo em Curitiba.
Neste dia, em 1843, chegavam à Câmara as “Authenticas da Elleição de Deputados a Assembléa Provincial”, ocorrida cinco dias antes, na
celebração da Independência do Brasil. Tais documentos foram encaminhados ao “Ministro do Império, Câmara da Capital e Exmo.
Presidente da Província”, de acordo com a ata da sessão do dia 11 de setembro de 1843.
Nesse dia, em 1968, foi estabelecido um convênio com o DER para a pavimentação da Rodovia dos Minérios.
Neste dia, em 2001, lei da Câmara instituiu como "Local Símbolo da Cidade de Curitiba" o prédio histórico da Universidade Federal do
Paraná (Prédio Central), localizado na praça Santos Andrade.
Neste dia, em 2001, era aprovada lei que dispunha sobre medidas visando dotar parques, praças e vias públicas de estacionamentos para
bicicletas.
Neste dia, em 1960, era aprovada a lei que implantava em Curitiba o conceito de “Unidade de Vizinhança”, como política de desenvolvimento
socioeconômico. Cada unidade ficava definida como um agrupamento urbano, com área delimitada, dentro da qual o habitante encontraria os
elementos necessários para viver em uma coletividade.
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Neste dia, em 1990, era sancionada a lei que regulamentava a construção de estabelecimentos de culto religioso nas zonas residenciais.
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Neste dia, em 2004, estudantes da 8ª série da Escola Estadual São Braz assistiam à sessão plenária da Câmara Municipal. Os 34 alunos
foram acompanhados pela professora de história Isamara Beatriz Bernardi e tomaram conhecimento do Poder Legislativo, aprendendo
noções sobre como são conduzidas as votações no plenário e também como são processados os trabalhos legislativos das comissões.
Semanalmente a Câmara recebe estudantes de diversas escolas que procuram o Legislativo para saberem mais sobre política.
Neste dia, em 1775, a câmara discutia a preocupação com a tomada de terras sem sua devida autorização. “Ninguém deve tomar chaons
(chãos) nesta villa sem licença desta Câmera supena (sob pena) de pagar seis mil réis de condenação. Isto porque na última correição a
Câmara fez a vistoria e Balthesar da Costa Pinto havia feito “hum quintal tomando também os fundos do vizinho Manoel Nunes, sem que
pera isso pedisse licença desta Camera zombando do pobre vezinho, e com desprezo das leis estabelecidas pela se conservar os povos em
paz”. O procurador requereu então que ele fosse notificado para ir até a Câmara mostrar sua licença “com que tirou os ditos chãos e não
mostrando ser condenado à dita quantia”.
Neste dia, em 1956, a então rua 14 de Julho recebia um novo nome, mantido até hoje: Lisímaco Ferreira da Costa.
Neste dia, em 1855, a Câmara ordena a limpeza e a abertura do rio Ivo em pontos mais estreitos, na parte do rio que vai “desde o tanque do
finado João Glz Franco the (até) em frente aos fundos da casa de Antônio Glz Ribeiro”. Hoje, o rio Ivo está totalmente canalizado na área
urbana de Curitiba.
Neste dia, em 1972, o médico, escritor e pesquisador Edwino Donato Tempski, ex-parlamentar, recebe o título de Cidadão Honorário de
Curitiba.
Neste dia, em 1962, a Câmara aprovava projeto que autorizava o Executivo a construir a estátua do General Osório (Manuel Luís Osório),
herói da Guerra da Tríplice Aliança, na praça que recebe seu nome. O general também é o patrono da Arma de Cavalaria do Exército
Brasileiro.
Neste dia, em 2004, o falecimento do pioneiro da comunicação radiofônica e televisiva no Paraná, o empresário William Sade, causa
comoção na Câmara de Curitiba. Sua trajetória, marcada pela busca de inovações e de novos talentos, aos quais sempre dava espaço
dentro dos programas esportivos que dirigia e apresentava, foi destacada entre os vereadores.
Neste dia, em 1855, a Câmara decide obter “um edifício em cômoda localidade para depósito dos viveres 'espostos' a venda athé que no
prédio reconhecido com o nome de casinhas” fossem realizadas as devidas melhorias. As casinhas foram o primeiro conceito de mercado em
Curitiba e ficavam próximas à Catedral, onde hoje é a rua Saldanha Marinho.
Neste dia, em 1983, lei assegurava aos deficientes o mínimo de 2% do total dos cargos da administração direta e indireta do município de
Curitiba, nas admissões pelos regimes do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais ou da Consolidação das Leis do Trabalho.

vereador Emílio Mauro

vereador Jair Cézar
vereador Rui Hara
prefeito
Ailton Araújo

Menotti Caprilhone
praça

Jorge Bernardi
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Neste dia, em 1999, era sancionada a lei que autorizava a prefeitura a contratar operação de crédito, junto ao Banestado, para obras de
infraestrutura urbana, recuperação de prédios históricos e implantação de equipamentos urbanos.
Neste dia, em 1757, a Câmara ordenava que o escrivão passasse um mandado de prisão ao alcaide (chefe da polícia) para que trouxesse
preso o “Juiz Ventenario e escrivão”, que haviam sido nomeados para o bairro de São José, mas tinham desobedecido as “ordens deste
senado sem querer tomar posse e juramento”.
Neste dia, em 1972, era criado o Fundo de Urbanização de Curitiba, destinado a atender os programas relativos a equipamento urbano e
infraestrutura.
Neste dia, em 1738, a Coroa portuguesa determinava aos vereadores que mandassem fazer uma remessa de 70 alqueires de trigo para
sementeira da nova povoação do Rio Grande de São Pedro do Sul (Rio Grande do Sul). Daqui foi ao porto de Paranaguá e de lá enviado
para o povoado. O procurador do Conselho da Câmara, Joam Martins Leme, se ofereceu para ir cuidando da carga até o porto, “por ser em
servisso de sua Magestade”. Nesta época, a Câmara participava ativamente da conquista e colonização dos territórios do oeste, como os
Campos de Guarapuava e do sul. (Fonte: Livro dos 300 Anos da Câmara Municipal de Curitiba).
Neste dia, em 1861, obras de calçamento na rua Direita (atual 13 de maio, desde aproximadamente 1890 segundo o historiador Valério
Hoehner Jr.), demandavam mais recursos. Os vereadores discutem e resolvem consignar mais 200 mil reis para as melhorias na via.
Neste dia, em 1722, Câmara registrava carta recebida de Dom João V oferecendo metade da riqueza contida em um navio pirata naufragado
em Paranaguá a quem quisesse tentar retirá-la do fundo do mar. Na época, o navio trazia mais de “duzentos mil cruzados” em prata e ouro
roubados da costa das Indias de Castela.
Neste dia, em 1984, a câmara concedia o título de Vulto Emérito de Curitiba ao artista Poty Lazzarotto, que, ao longo de sua vida, trabalhou
com pinturas, gravuras e murais, desenhos, litografia e outras formas de arte, que podem ser vistos por toda Curitiba.

Osmar Bertoldi

Vereador Rafael Greca

Neste dia, em 1954, uma importante via da cidade recebia nome. De acordo com o projeto de lei aprovado na Câmara de Curitiba, “o
prolongamento da rua México, a partir da avenida Erasto Gaertner, projetando-se em sentido noroeste” recebia o nome de rua Holanda.
Neste dia, em 1822, um ofício do “Juiz Sindicante” e ouvidor sub-rogado José Azevedo Cabral chegava à Câmara, com o “Termo de
Suspensão do Ouvidor”, que até então era José Carlos de Almeira Torres.
Tomava posse na Câmara, prestando juramento, Antonio Falcão Bastos do cargo de “alferes da primeira companhia das ordenanças desta
villa de Coritiba”, jurando fidelidade à “Sua Alteza” em sua atividade “como bom e real vassalo”.
Neste dia, em 2002, era sancionada lei que proíbe a aplicação de tatuagens e adornos em menores de idade, salvo os autorizados pelos
pais.

vereador Jair Cézar

Neste dia, em 1857, a Câmara recebe requerimento “dos Protestantes existentes nesta cidade, pedindo 50 braças quadradas no 'alto além
da Glória' – para 'edeficarem' um Cemitério”. O terreno foi concedido “isento de pagamento de foro”. Tratava-se do cemitério Luterano de
Curitiba, que fica na Travessa Luthero. Na época, os protestantes, a maioria imigrantes, só poderiam enterrar seus entes queridos no
cemitério municipal se fossem convertidos ao catolicismo e, por isso, resolveram reivindicar terras para seguirem seus próprios ritos.
Neste dia, em 2002, era solicitado reforço de ônibus em horários de pico em Curitiba para beneficiar a classe trabalhadora. O pedido foi
encaminhado à Urbs, a empresa gerenciadora do transporte coletivo.

vereador Mauro Moraes

Neste dia, em 1936, ficava permitida a fabricação diária de pão em Curitiba, sem exceção dos dias de domingo e feriados nacionais. A
medida foi tomada após reivindicações da categoria quanto à lei vigente anteriormente, que não permitia o funcionamento das padarias
nestes dias. Ficava facultada ainda aos salões de barbearia a abertura de suas portas e respectivo trabalho aos domingos e feriados até 12h.
Neste dia, em 1951, a Câmara aprovava projeto de lei que isentava do então existente “Imposto de Indústrias e Profissões” as novas
indústrias que viessem a se estabelecer na cidade. Caso não houvesse indústria similar no país, a isenção do imposto seria de dez anos. Se
não existisse indústria do mesmo ramo no estado, a empresa ficaria isenta por cinco anos e, por três anos, se não tivesse indústria similar no
município.
Neste dia, em1980, ficava proibido o tabagismo em recintos fechados com trânsito ou permanência de pessoas, com exceção dos bares,
lanchonetes, restaurantes e similares.
Neste dia, em 2003, a Câmara anunciava que a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Telefonia conseguia acordo entre a Brasil
Telecom e as subempreiteiras. Pelo acerto, a empresa de telefonia deveria fazer o pagamento de uma dívida de R$ 8 milhões em duas
parcelas. A dívida foi deixada pela Iecsa/GTA, uma empreiteira que prestava serviços à Brasil Telecom, mas faliu.
Neste dia, em 2007, membros da Polícia Nacional do Paraguai, a maior daquele país, excetuando o Exército, estiveram na Câmara em
missão oficial. Eles vieram conhecer a tecnologia relacionada ao policiamento na cidade.
Neste dia, em 1989, o Serviço Municipal de Vigilância (Vigiserv) passa a denominar-se Guarda Municipal.
Neste dia, em 1847, a Câmara recebe portaria do presidente da província de São Paulo ordenando o envio dos destacamentos da cidade
para a freguesia de Guarapuava, “afim de q’, reunido as praças já ali existentes, possa conter os Indios e proteger a vide de seus habitantes”.
Neste período, a comarca de Curitiba ainda era subordinada à Província de São Paulo, tendo sido elevada à categoria de província do
Paraná em 1853.

vereador Santiago Losso

vereador Mauro Moraes
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Neste dia, em 1729, a Câmara decidia mandar abrir uma estrada denominada Caminho do Mar, desde a Vila Nossa Senhora da Luz de
Curitiba até o pico da serra. O caminho deveria passar por Borda do Campo e Piraquara. Deveriam executar a obra os cabos de quartéis,
nomeados por escrito pelos vereadores, e a obra deveria ser iniciada em 20 de outubro. Os cabos que faltassem com o compromisso
deveriam pagar ao conselho seis mil réis mais 30 dias de prisão.
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Neste dia, em 1981, era criada a lei que instituía o uso de placas indicativas de trajeto nos ônibus do transporte coletivo de Curitiba. De
vereador João Queiroz
acordo com a norma, os ônibus passariam a ostentar placas indicando o trajeto a ser percorrido, do ponto inicial ao final e vice-versa.
Maciel
Neste dia, em 2002, reunião da CPI da Telefonia definia os rumos para a elaboração do relatório final. Os vereadores integrantes da
comissão decidiram propor à Brasil Telecom a confecção de uma cartilha contendo orientações aos usuários do sistema de telefonia para
mostrar os direitos dos clientes e formas de evitar prejuízos. Outra ideia seria a Casa apresentar um projeto de lei municipal que obriga a
discriminação das ligações entre telefones fixos.
Neste dia, em 1951, a Câmara de Curitiba aprovava lei que autorizava o município a patrocinar o campeonato brasileiro de xadrez de 1953, a
ser realizado na cidade como parte dos festejos comemorativos do centenário da emancipação política do Paraná. Também abria-se crédito
de 60 mil cruzeiros – a moeda da época – para atender aos investimentos desta lei.
prefeito Erasto Gaertner
Neste dia, em 2003, ficava proibida a cobrança de caução em cheque ou dinheiro nos hospitais e prontos-socorros no município de Curitiba,
para consultas, internamentos e atendimentos em geral.
vereador Mario Celso Cunha
Neste dia, em 1852, a Câmara convoca concurso para professores de “primeiras letras”, para ambos os sexos, para ensinar curitibanos a ler
e a escrever.
Neste dia, em 2007, ficava proibida em Curitiba a colocação de cartazes, propagandas e similares em bens públicos e monumentos
municipais, à exceção das disposições previstas na Legislação Eleitoral. A lei prevê multa e a obrigatoriedade de limpeza do local afetado.
Neste dia, em 1861, queixas sobre o “máo estado em que se acha o edifício municipal que serve de mercado público” chegam à Câmara. A
então sede era na Praça Zacarias. Pede-se empenho nas reformas e que a Câmara alugasse um novo local. É sugerido o Quartel da Força
Policial, na rua “do jogo da bolla”, atual Dr. Muricy, onde já no século XX funcionou a Secretaria da Fazenda. Só em 1874 foi construído um
novo mercado no Largo da Cadeia, hoje Praça Generoso Marques.
Neste dia, em 2003, representantes da Associação do Mercado Central da Praça Rui Barbosa reuniram-se com os integrantes da Comissão
de Urbanismo e Obras Públicas para falar sobre a reformulação da administração do mercado, então a cargo da Urbs, e pedir a suspensão
da exigência de que os comerciantes ali instalados atuassem na condição de microempresários.
Neste dia, em 1860, “mudar-se para fora deste Império” era a justificativa apresentada aos vereadores pelo “arruador desta cidade” Pedro
Raymundo David, que pedia demissão do cargo, em requerimento lido na sessão do dia 13 de outubro de 1860. O arruador era quem
nivelava as casas para que respeitassem o recuo e a a altura das ruas.
Neste dia, em 1862, ofício do presidente da Província comunica a Câmara Municipal sobre o desabamento da ponte sobre o rio “Passa-Úna”.
Segundo o documento, já havia ali “um particular cobrando mil reis pela passagem que dá em uma pequena canoa a cada pessoa”.
Neste dia, em 1955, foi aprovada proposta que dispunha sobre a construção e exploração de um Mercado Municipal em Curitiba. Em 1958,
foi inaugurado o novo Mercado, após conclusão das obras autorizadas por essa lei, de 1955. Anteriormente, também teve sede na praça
Generoso Marques, mas em 1914 foi desativado para ser construído o Paço Municipal.
Neste dia, em 2003, foi aprovado projeto que estabelecia a realização de eventos educativos sobre prevenção ao uso de substâncias que
determinem dependência física ou psíquica na rede municipal de ensino.
Neste dia, em 2004, era ressaltada na Câmara campanha lançada pelos panificadores de Curitiba para trocar por pães as armas de
brinquedo das crianças. A iniciativa complementava o objetivo de uma lei que estabelecia a troca de armas por um valor em dinheiro, ideia
implantada em todo o País pelo governo federal.

vereador Mario Celso Cunha

vereador Ney Leprevost

Neste dia, em 2003, lei instituía o Dia Municipal da Inclusão Digital, a ser comemorado no último sábado do mês de março.
vereador Pedro Paulo Costa
Neste dia, em 1990, era aprovada lei que dispunha sobre o transporte coletivo de passageiros em Curitiba, dando diretrizes sobre o
gerenciamento dos trabalhos na área.
Neste dia, em 2007, ficava o Executivo Municipal autorizado a criar a Agência Curitiba de Desenvolvimento S/A, com a finalidade de fomentar
as atividades econômicas de Curitiba, através do desenvolvimento da infraestrutura, da base empresarial, da ciência e da tecnologia, com
ênfase nas parcerias público-privadas.
Prefeito Beto Richa
Neste dia, em 1951, a Câmara Municipal aprovou projeto que definia a nova delimitação urbana e as zonas fiscais correspondentes para a
Prefeito Ernani Santiago de
cidade. A “zona urbana” de Curitiba ficava dividida em quatro zonas fiscais, com cada um de seus limites previstos na lei.
Oliveira
Neste dia, em 1969, foi estabelecido convênio para a pavimentação asfáltica da avenida Hugo Simas, no trecho compreendido entre a rua
Itiberê e o local denominado Cruz do Pilarzinho.
Neste dia, em 2004, a cidade, preocupada com o aumento do tráfego, ganhou o Dia Sem Carro, comemorado anualmente em 22 de
setembro.
vereador Pedro Paulo Costa
Neste dia, em 2003, foi aprovada lei que dispõe sobre o direito de assistência religiosa a enfermos internados em hospitais públicos ou
vereador pastor Valdemir
privados, aos idosos em pousadas e asilos e aos reclusos em qualquer estabelecimento prisional, no âmbito de Curitiba.
Soares
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Neste dia, em 2003, a CPI dos Combustíveis visitava postos de Curitiba para verificar o índice de adulteração de combustíveis. Na visita, foi
constatada uma redução significativa deste índice, devido à forte fiscalização na época. Os vereadores foram aos postos do município
acompanhados de agentes da Agência Nacional do Petróleo (ANP) e Receita Estadual.
Neste dia, em 1751, foi realizado um termo de correição com a presença do Conselho da Câmara e, como era de praxe, os vereadores,
juízes e procurador da câmara visitaram as casas para ver se estava tudo em ordem. Encontraram uma residência com jardim sem
capinamento e, já que em edital anterior havia sido determinada a limpeza e boa conservação das casas, o proprietário foi condenado a
pagar 2 mil réis.
Neste dia, em 2001, uma nova lei tornava obrigatória a instalação de banheiros acessíveis ao clientes em estabelecimentos públicos ou
privados e instituições financeiras.
vereador Éde Abib
Neste dia, em 2008, vereadores cumprimentavam a ação da prefeitura de colocar em operação os ônibus de dois andares da Linha Turismo
de Curitiba.
vereador Mario Celso Cunha
Neste dia, em 2007, ficava proibida em Curitiba a apresentação, manutenção e a utilização, sob qualquer forma, em espetáculos de circo, de
animais selvagens ou domésticos, nativos ou exóticos. O descumprimento desta lei implica em multas e cancelamento da licença de
funcionamento.
vereador Jair Cézar
Neste dia, em 1852, ao recomendar ao fiscal que zelasse pelo asseio das ruas e açougues da cidade, a Câmara proibiu “aos carniceiros
matarem gado fora do matadouro público”.
Neste dia, em 1928, ficava aprovado o decreto assinado pelo prefeito Eurides Cunha denominando de Avenida República Argentina a antiga
Avenida do Portão.
Neste dia, em 2007, os vereadores questionavam, durante a sessão plenária, o cumprimento da Lei do Silêncio por parte dos trens de carga
que cruzam os bairros Bacacheri, Cristo Rei, Boa Vista e Jardim Botânico. De acordo com alguns parlamentares, o barulho estaria causando
transtornos aos moradores desses bairros, que estariam exigindo sossego.
Neste dia, em 1858, chega à Câmara ofício do chefe de polícia pedindo providências quanto a alguns problemas da Curitiba daqueles
tempos: “a existência de porcos e cabras pelas ruas, matança de cães, etc”.
Neste dia, em 1999, era sancionada a lei que permite e regulamenta o uso das calçadas em frente aos bares, restaurantes, lanchonetes,
confeitarias e estabelecimentos assemelhados, para a colocação de toldos, mesas e cadeiras.
vereador Osmar Bertoldi
Neste dia, em 2002, a Câmara aprovava o substitutivo geral a um projeto de lei que determina a instalação de câmeras de vídeo nos
terminais de transporte coletivo para possibilitar o acompanhamento do trânsito de veículos e pessoas e proporcionar maior segurança aos
usuários dos terminais.
vereador Alexandre Curi
Neste dia, em 2008, a Comissão de Segurança Pública e Defesa da Cidadania da Câmara de Curitiba recebia um grupo de sem-teto, com
denúncias sobre ocupações de terra na capital. A União Nacional para a Moradia Popular também participou da atividade.
Neste dia, em 2008, era instituída a Semana Municipal de Defesa da Vida, a ser comemorada anualmente entre os dias 1º e 7 de outubro,
como alternativa para conscientizar a população sobre a defesa da vida. De acordo com a lei, o município deve divulgar o evento, promover
palestras nas escolas, Associações de Pais e Professores e demais entidades sobre o tema.
Paulo Frote
Neste dia, em 1923, as ruas Ratcliff e Misericórdia passavam a denominar-se Dr. Westphalen e André de Barros.
Neste dia, em 1928, ficava o prefeito autorizado a conceder a particulares ou empresas que explorarem fontes de águas medicinais
existentes no município isenção de todos os impostos municipais, pelo prazo máximo de 30 anos.
Neste dia, em 1922, a rua Itararé e a travessa compreendida entre a rua Riachuelo e a praça Santos Andrade passam a denominar-se,
respectivamente, rua Senador Xavier da Silva e Travessa da Universidade.
Neste dia, em 1745, a Câmara registrava a conclusão do caminho chamado de Itaquy, estrada que ligava a Vila de Nossa Senhora da Luz de
Curitiba aos Campos Gerais.
Neste dia, em 1773, a Câmara Municipal era um conselho composto por dois juízes e três vereadores. A composição vinha desde 1693,
quando a Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba foi fundada. Além deles, compunham a Câmara o procurador, o tesoureiro e
o escrivão. Também existiam as figuras do almotacel (fiscal do peso), o alcaide (chefe de polícia) e o porteiro. Este último era o responsável
pela divulgação das ordens da Câmara e, conforme a importância da media tomada pela Casa, esta era afixada em edital ou anunciada “a
toque de caixa” pelas ruas da cidade. As Câmaras foram constituídas neste período inicial para primar pelos serviços da coroa portuguesa. A
escolha dos locais de construção da igreja e do pelourinho, o traçado da cidade e a delimitação do município eram sua principal função.
Neste dia, em 1729, o “cappitam” Manoel da Rocha Carvalhais e Sebastião dos Sanctos Pereira são eleitos almotáceis “para o bom
funcionamento desta República”, de acordo com o termo de vereança do dia 2 de novembro de 1729. Os almotáceis eram os fiscais eleitos
responsáveis pela aferição dos pesos e medidas utilizados no comércio.
Neste dia, em 1927, ficava estabelecido para hotéis, restaurantes, cafés, botequins e barbearias, que guardanapos e toalhas seriam de uso
individual, sendo guardados em caixas completamente fechadas até a lavagem. Louças, talheres e copos deveriam vir para a mesa
perfeitamente limpos, sendo proibido o uso de pano para enxugá-los, sob pena de multa. Era uma medida para melhorar a higiene e evitar a
proliferação de pestes e doenças.
Neste dia, em 1927, era sancionada lei que regulamentava a abertura de vias na cidade. Entre as regras, ficava absolutamente proibida a
abertura de ruas, alamedas, avenidas ou praças na cidade sem a autorização do prefeito. Não poderiam ser arruados os terrenos baixos,
alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as providências para assegurar-lhes o escoamento da água.
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Neste dia, em 2002, a CPI da Telefonia sugeria o prazo de até 48 horas para a Brasil Telecom dar uma resposta aos questionamentos dos
usuários. Na época, a empresa dispunha de cinco dias para resolver os problemas apresentados pelos clientes. A CPI teve como objetivo
principal apurar denúncias de cobranças irregulares de contas telefônicas, tomando por base acusações de usuários.
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Neste dia, em 2008, o Hospital das Clínicas (HC) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) recebia equipamentos adquiridos com recursos
de emenda parlamentar. Os R$ 160 mil destinados serviram para que a instituição de saúde recebesse seis monitores multi-paramétricos, um
espirômetro digital, um desfibrilador, um módulo de capinografia, três módulos de pressão arterial invasiva e um aparelho de raio-x portátil.
Neste dia, em 2002, era sancionado projeto da Câmara Municipal que proibia erros de português em publicidade. Conforme o documento,
toda publicidade veiculada na cidade deve ser elaborada estrita e obrigatoriamente em conformidade com as normas gramaticais oficiais da
língua portuguesa. O projeto recebeu substitutivo geral e uma subemenda aditiva para incentivar o uso correto da língua portuguesa,
deixando livre para que cada um possa exercitar sua criatividade.
Neste dia, em 1746, moradores de um bairro da Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba, chamado Tinguiquera (onde hoje é a
cidade de Araucária), vieram à Câmara protestar contra moradores do Passaúna que queriam abrir um caminho que interligasse as duas
localidades. Alegavam que não conseguiam nem sustentar o caminho que levava à Vila Nossa Senhora da Luz de Curitiba, tampouco um
novo. De acordo com a legislação vigente na época, imposta pelo rei de Portugal, Dom João V, era a comunidade quem deveria construir e
manter as vias do povoado.
Neste dia, em 1746, a Câmara registrava comunicado do rei Dom João V, em um alvará em forma de lei, que os escravos fugidos,
conhecidos como quilombolas, que se juntassem em quilombos voluntariamente, fossem marcados com ferro quente com a letra F no ombro.
Caso o quilombola já fosse achado com a mesma marca, deveria lhe ser cortada uma orelha. Na época, o negro não era considerado da
espécie humana. Portanto, a legislação que a ele se aplicava era diferente. A ordem da coroa era que se nomeasse um ou mais capitães do
mato para, na companhia dos negros carijós, que sabiam onde encontrar os quilombolas, fossem buscá-los e puni-los.
Neste dia, em 2002, a Câmara iniciava série de debates sobre educação e discutia o sistema de ensino adotado em Curitiba, para encontrar
falhas e sugerir melhorias.
Neste dia, em 2006, os vereadores de Curitiba analisavam crédito orçamentário para a prefeitura no valor de R$ 3 milhões. Os recursos
serviriam para comprar equipamentos para a usina de asfalto, responsável pelas obras de pavimentação da cidade.
Neste dia, em 2006, na Câmara Municipal de Curitiba estudava-se projeto que sugeria o uso das sacolas plásticas como meio de
comunicação para informar a população de práticas para a prevenção de acidentes e preservação do meio ambiente.
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vereador Aladim Luciano

vereador Ney Leprevost

vereador Sérgio Ribeiro

Neste dia, em 1929, a Câmara autorizava o Executivo a conceder, mediante requerimento, licença para a colocação de pequenos pavilhões
móveis e estéticos para a venda exclusiva de jornais (as atuais bancas de revistas), nas avenidas, alamedas, ruas e praças da capital.
Neste dia, em 2003,era aprovada lei que dispõe sobre o "Programa 18 de maio Informar e Combater", destinado à promoção de ações
vereador João Claudio
voltadas à conscientização, prevenção e combate à violência e exploração sexual de crianças e adolescentes, no município de Curitiba.
Derosso
Neste dia, em 1924, lei aprovava o decreto número 3, de 10 de abril daquele ano, que declarava de utilidade pública a área necessária ao
conveniente alargamento da rua XV de Novembro, entre a alameda Dr. Muricy e a Avenida Luiz Xavier. O decreto dizia que “o
estrangulamento resultava no congestionamento do trânsito, como atualmente se faz sentir nessa quadra, onde por vezes já se tem
verificado acidentes. Considerando que esse melhoramento além de favorecer as condições de viabilidade concorrerá para beneficiar a
estatística da principal artéria desta capital."
Neste dia, em 2008, ficava incluído no calendário oficial do município de Curitiba, como parte das comemorações da cidade, o Grande
Prêmio Curitiba de Ciclismo, a ser realizado no dia 29 de março.
vereador Luizão Stellfeld.
Neste dia, em 1963,uma importante via da cidade, trecho da antiga “estrada do Xaxim” recebia novo nome: rua Francisco Derosso.
Neste dia, em 2002, criada lei que institui o Dia da Mobilização no Combate à Fome e pela Vida a ser comemorado a cada dia 8 de agosto. O
Poder Executivo promoverá eventos alusivos à data, com a participação da população e de empresários na arrecadação de alimentos que
vereador Reinold Stephanes
serão distribuídos pelo município para carentes.
Jr.
Neste dia, em 2001, foi aprovada a lei que tornava obrigatório o fornecimento, por parte de shopping centers e similares, de cadeiras de roda
para deficientes físicos.
vereador Valdemir Soares
Neste dia, em 2005, era sancionada a lei municipal que criava o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico (FMDE), com o objetivo de
atender aos programas e fomentar as ações de desenvolvimento econômico nos setores industrial, comércio e serviços.
Neste dia, em 2005, Era sancionada a lei que permite a comercialização de bebidas alcoólicas nas lojas de conveniências e "self service" de
postos de combustíveis, mas proibe o consumo na área do posto. A proposta é de autoria do vereador João Cláudio Derosso, presidente da
vereador João Cláudio
Câmara Municipal.
Derosso
Neste dia, em 1961, a Câmara Municipal era sancionada lei que concedia o título de Cidadão Honorário de Curitiba ao governador Leonel
Brizola, ao prefeito Iberê de Mattos e a três militares: general José Machado Lopes, brigadeiro do ar Anizio Botelho e general de brigada
Joaquim Vicente Rondon.
Em homenagem à proclamação da república, a rua mais famosa de Curitiba recebeu o nome de Rua XV de Novembro. Já havia sido
chamada de Rua da Flores, até junho de 1880. Depois recebeu o nome de rua da Imperatriz, até novembro de 1889.

24
16/11/2005

notícia

17/11/2008

notícia

18/11/1987

Decreto Legislativo

6

18/11/1987

Decreto Legislativo

8

19/11/2008

notícia

20/11/2002

notícia

21/11/2006

notícia

22/11/1954

lei

23/11/2006

notícia

24/11/2008

notícia

25/11/2002

notícia

26/11/1970

Decreto Legislativo

27/11/2002

notícia

27/11/2002

notícia

28/11/1959

lei

1014

2

1819

29/11/1950

lei

274

30/11/2004

lei

11227

30/11/2004

lei

11220

01/12/1978

lei

5993

Neste dia, em 2005, os vereadores aprovavam a lei que obriga locais públicos e particulares onde permaneçam ou circulem mais de 2 mil
pessoas a disponibilizarem desfibriladores cardíacos para atendimentos médicos de urgência.
Neste dia, em 2008, a prefeitura recebia solicitação da Câmara para que fosse criada a Secretaria Municipal da Família. A ideia era que a
nova instância tratasse e coordenasse as políticas públicas referentes às crianças, adolescentes, mulheres e idosos.
Neste dia, em 1987, a prefeitura de Curitiba e a Copel celebraram um convênio para a substituição das lâmpadas incandescentes utilizadas
na iluminação pública. Hoje, no Parque Barigui, está em teste a iluminação por energia solar.
Neste dia, em 1987, foi estabelecido um convênio com a Caixa Econômica Federal para a aplicação, no município de Curitiba, do Programa
de Regularização Fundiária e Urbanização de Favelas.
Neste dia, em 2008, o reajuste dos subsídios dos conselheiros tutelares recebia parecer favorável na Comissão de Legislação da Câmara
Municipal. Curitiba possui nove conselhos, distribuídos nas administrações regionais da cidade.
Neste dia, em 2002, os integrantes da CPI da Telefonia da Câmara de Curitiba entregavam o relatório final, contendo documentos
comprovando as irregularidades cometidas pela Brasil Telecom. A CPI teve como objetivo principal apurar denúncias de cobranças
irregulares de contas telefônicas, tomando por base acusações de usuários. Foram analisados problemas como superfaturamento de pulsos,
taxas de aluguel de linhas, telefones fantasmas, inclusão indevida na lista negra do consumidor (Serasa), entre outras irregularidades. Dentro
das conclusões finais, o relatório considerava falho o sistema de telefonia fixa e os serviços prestados pela Brasil Telecom e sugeria 12
medidas que deveriam ser adotadas para melhorar a prestação de serviço de telefonia no Paraná.

vereador Ney Leprevost
vereador Jair Cézar

Neste dia, em 2006, vereadores participavam de missa realizada na sede da Associação Paranaense de Apoio à Criança com Neoplasia
(APACN), em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Câncer, a ser celebrado no dia 23 de novembro. A atividade faz parte de um conjunto
de eventos realizados para conscientizar sobre as dificuldades e necessidades que envolvem o tratamento da doença.
Neste dia, em 1954, era promulgada a lei que autorizava a construção do cemitério municipal do Bacacheri. No projeto, previa-se a venda de
jazigos a preços menores, para pessoas de baixo poder aquisitivo. No entanto, foi no bairro Santa Cândida que um cemitério foi fundado, em
1957, com este fim.
Neste dia, comemora-se em Curitiba o Dia Mundial da Capoeira. A data é comemorada três dias após o Dia Nacional da Consciência Negra,
celebrado em 20 de novembro, como uma atividade de resgate da cultura nacional, cuja parte importante é constituída pelo conhecimento
que os povos negros trouxeram para o Brasil.
Neste dia, em 2008, os membros da Comissão de Economia debatiam sobre o poder municipal cassar o alvará de postos de gasolina que
comercializassem combustível irregular. O objetivo era evitar que os consumidores fossem prejudicados, uma vez que a Agência Nacional do
Petróleo estipula normas de qualidade que devem ser obedecidas pelos fornecedores.
Neste dia, em 2002, a Câmara aprovava o relatório final da Comissão Especial das Mensalidades, instalada em abril de 2002 para apurar
denúncias de abusos nos reajustes das mensalidades das escolas da rede particular de ensino. Uma das recomendações apontadas no
relatório era a confecção de uma cartilha dirigida aos pais e alunos, orientando-os sobre seus direitos, para ampla distribuição em todos os
estabelecimentos de ensino da rede privada da cidade.
Neste dia, em 1970, a Câmara firmou convênio entre o município e a Liga das Senhoras Católicas de Curitiba para a construção de uma
creche na Vila Nossa Senhora da Luz.
Neste dia, em 2002, a Comissão de Segurança e Defesa do Cidadão recebia da Secretaria Estadual de Segurança Pública um raio X
completo sobre a criminalidade. A secretaria estadual relacionou os índices das ocorrências, incluindo horários de maior incidência criminal,
para auxiliar os vereadores nos debates sobre a questão. Na ocasião, os parlamentares assumiram o compromisso com a comunidade para
buscar mais meios de solucionar o problema da violência.
Neste dia, em 2002, os então bicampeões brasileiros de karatê, irmãos Diogo e Priscila Fressato, que representaram a capital paranaense no
último campeonato da categoria da época, foram recebidos pelos vereadores, na sessão plenária. Os dois irmãos conquistaram pela
segunda vez os três primeiros lugares do campeonato brasileiro de karatê, sob a orientação técnica de Humberto Garret.
Neste dia, em 1959, a “Estrada do Umbará”, com início no Pinheirinho e indo até a Igreja do Umbará, recebia um novo nome: Nicola
Pellanda.
Neste dia, em 1950, a Câmara de Curitiba autorizava a criação do Departamento Rodoviário Municipal (DRM), diretamente subordinado ao
prefeito. Dentre as principais atribuições do novo órgão, estavam a elaboração e execução do “Plano Rodoviário Municipal”, sempre alinhado
com os planos rodoviários estadual e nacional, manter a boa conservação das estradas municipais já existentes e policiar o tráfego, nos
termos da legislação vigente na época. Por iniciativa do vereador Antenor P. dos Santos, sancionada pelo prefeito Linneu do Amaral.
Neste dia, em 2004, era sancionada a lei para a criação de campanhas permanentes a serem realizadas pelo município, de conscientização
sobre o câncer infantil, por meio da distribuição de materiais e realização de avaliações médicas.
Neste dia, em 2004, Curitiba ganhou a Semana Municipal de Incentivo à Leitura, comemorada todos os anos entre os dias 23 a 29 de
outubro. A intenção da Semana é incentivar os alunos à leitura por meio de palestras nas escolas.
Neste dia, em 1978, era sancionado o projeto de lei do vereador Airton Cordeiro que instituía o “concurso anual de Fanfarras e Bandas
Marciais de Curitiba”.

vereador Antenor P. Dos
Santos
vereador João Claudio
Derosso
vereador Paulo Frote
vereador Airton Cordeiro

25

01/12/1960

lei

1920

02/12/2002

lei

10592

03/12/1987

Decreto Legislativo

17

03/12/1987

Decreto Legislativo

16

03/12/1987

Decreto Legislativo

14

04/12/1952

lei

590

04/12/1766
04/12/1989

história
lei

7390

05/12/2002

lei

10595

05/12/1960
05/12/1966

lei
lei

1923
2908

06/12/1847

história

07/12/1921

lei

599

07/12/2007

lei

12558

08/12/2005

lei

11626

09/12/1921

lei

600

09/12/2003

lei

10876

10/12/1746

história

01/12/2001

lei

10333

11/12/2001

lei

10321

12/12/1990

lei

7591

12/12/1952

lei

597

13/12/1956

lei

1334

Neste dia, em 1960, o então presidente da República Juscelino Kubitschek de Oliveira recebia o título de Cidadão Honorário de Curitiba,
“pelos relevantes serviços prestados ao Brasil”, segundo constava no projeto de lei aprovado pelos vereadores da Câmara na época.
Neste dia, em 2002, foi aprovada lei que determina o uso do símbolo internacional de acesso à pessoa portadora de deficiências em todos os
órgãos públicos municipais e estabelecimentos privados de acesso público, além de local especial para estacionamento, embarque e
desembarque. Assegura ainda vagas de EstaR demarcadas para portadores de deficiência.
Neste dia, em 1987, a prefeitura de Curitiba firmou um convênio com a Petrobrás, com a finalidade de fornecer emulsões asfálticas ao
município. Hoje, a capital possui fábrica própria para atender as demandas de pavimentação.
Neste dia, em 1987, era firmado o convênio entre o município e a Secretaria de Estado da Segurança para a construção de unidades
policiais no Portão e Parolin.

vereador Ney Leprevost

Neste dia, em 1987, diversas entidades ligadas à gestão dos recursos hídricos, UFPR e prefeitura de Curitiba firmavam convênio para o
estudo de vazões e níveis de enchentes relacionado à Bacia do Rio Iguaçu desde as suas nascentes, até a região de Araucária.
Neste dia, em 1952, mais um bairro surgia em Curitiba. Entre Santa Felicidade e o Pilarzinho, com o Vista Alegre ao sul, denominava-se São
João a área delimitada que se tornava mais um, dos atuais 75 bairros, nos quais hoje a capital do Paraná está dividida.
Neste dia, em 1766, Dom Luiz Antonio de Souza, governador de São Paulo, capitania responsável pela Vila de Nossa Senhora da Luz dos
Pinhais de Curitiba, ordenava que a Câmara “fiscalizasse as habitações para que todos os homens que nos ditos sertões se achassem
vagabundos ou em sítios volantes fossem logo obrigados a escolher lugares acomodados para viverem junto às povoações civis”.
Neste dia, em 1989, era aprovada a lei que isenta carteiros em serviço do pagamento de passagem no transporte coletivo urbano.
Neste dia, em 2002, era sancionada lei que dispunha sobre o Serviço Funerário no Município de Curitiba, que deve ser realizado pela
iniciativa privada através de concessão ou permissão mediante licitação. A lei foi regulamentada em 2009 pelo decreto 699.
Neste dia, em 1960, recebia o nome de Professor João Soares Barcelos a importante via que tinha início no limite entre os bairros Hauer e
Parolin, terminando na rua Waldemar Loureiro de Campos, que ladeia o Quartel do 5º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado (5o
GAC- AP), o chamado “Quartel do Boqueirão”.
Neste dia, em 1966, a Associação de Proteção à Maternidade e à Infância Saza Lattes era reconhecida como de utilidade pública.
Neste dia, em 1847, o administrador da cadeia apresentou despesas referentes ao madeiramento da prisão da cidade. Em sessão
extraordinária, a Câmara aprovou as contas e pagou 241 mil e 900 réis ao “Collector”, para cobrir o investimento.
Neste dia, em 1921, ficava o prefeito autorizado a dispensar anualmente dos impostos municipais o hotel que em cada exercício fosse
julgado com melhores condições higiênicas. Este julgamento seria feito por uma comissão idônea nomeada pelo prefeito.
Neste dia, em 2007, era sancionada lei que obrigava os estabelecimentos que comercializam lâmpadas, pilhas e baterias a manter postos de
coleta destes produtos após utilizados. A destinação final desse material dever seguir as resoluções do Conselho Nacional do Meio
Ambiente. A proposta foi do vereador Aladim Luciano.
Neste dia, em 2005, era sancionada a lei que obriga a disponibilidade de desfibriladores cardíacos em locais de grande circulação de
pessoas.
Neste dia, em 1921, ficavam isentos dos impostos cobrados pelo município, durante o prazo de cinco anos, os prédios urbanos destinados à
habitação própria ou aluguel, que fossem construídos na capital dentro do prazo de dois anos, a contar da data da presente lei. O prefeito
ficava autorizado a entrar em acordo com o governo para tentar obter igual isenção relativa ao imposto predial.
Neste dia, em 2003, era aprovada lei que dispõe sobre a criação do programa de atendimento e fornecimento gratuito de prótese dentária
para as pessoas preferencialmente maiores de 50 anos de idade cuja renda mensal seja de até três salários mínimos.
Neste dia, em 1746, a Câmara realizava visitas às casas da Vila Nossa Senhora da Luz de Curitiba para verificar se estavam em ordem e
encontrou algumas casas velhas destruídas e abertas tanto para o quintal quanto para a rua. Aos proprietários foi ordenado que as
consertassem em 15 dias sob pena de pagamento de multa de seis mil réis caso não fizessem. Na época, para que a vila tivesse cada vez
mais uma característica urbana, a Câmara, sob as ordens da Coroa portuguesa, deveria fiscalizar se não havia terrenos abertos para a rua
ou casas mal conservadas.
Neste dia, em 2001, era aprovada a lei que dispõe sobre a instalação de equipamentos de bilhetagem eletrônica no transporte coletivo
público de Curitiba através de "Cartão Inteligente" nos ônibus.
Neste dia, em 2001, foi aprovada lei que Institui o Programa Terceira Idade em Movimento, destinado à realização de atividades físicas e
esportivas em equipamentos públicos municipais, para pessoas com idade superior a 45 anos.
Neste dia, em 1990, a Câmara aprovava lei que proibia o transporte, armazenamento, distribuição e comercialização de combustível com
metanol em Curitiba. Os infratores da lei terão cassadas as licenças de seus estabelecimentos.
Neste dia, em 1952, em reconhecimento aos esforços da Força Expedicionária Brasileira (FEB), que após a segunda guerra Mundial (19391945), encontravam-se em dificuldades no retorno ao Brasil, era sancionado pelo então prefeito Erasto Gaertner projeto de lei da Câmara de
Curitiba que isentava do imposto predial todos os “pracinhas”, como eram chamados os integrantes da FEB, que adquirissem imóvel para sua
residência.
Neste dia, em 1956, era sancionavdo projeto de lei, aprovado pela Câmara Municipal de Curitiba, que tornava isentos de tributos municipais
os espetáculos artísticos que fossem realizados no pequeno auditório do Teatro Guaíra, autarquia do governo estadual.
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Neste dia, em 1988, era aprovada a lei municipal que vedava o fumo no interior de táxis.
Nesse dia, em 2004, ficou aprovado o ingresso de Curitiba na "World Alliance of Cities Against Poverty" (Aliança Mundial das Cidades Contra
a Pobreza) e no "Appeal of the Cities Against Poverty" (Apelo das Cidades Contra a Pobreza), das Nações Unidas.
Neste dia, em 1959, foi fechado um convênio entre a prefeitura e o governo estadual para a criação de um Jardim Botânico para a cidade.
Neste dia, em 2004, ficou criado o Programa de Prevenção e Controle da Obesidade em Crianças e Adolescentes em Curitiba. A ideia era
promover ações e serviços destinados a prevenir e controlar a obesidade em crianças e adolescentes e a conscientizá-los sobre as causas e
suas conseqüências para a saúde.
Neste dia, em 2004, Curitiba ficava autorizada a usar o Aterro Sanitário da Caximba para a exploração de biogás, produzido da
decomposição dos resíduos como recurso energético. A ideia foi de iniciativa do prefeito Cassio Taniguchi.
Neste dia, em 2004, o Plano Diretor de Curitiba foi adequado ao Estatuto da Cidade, para orientação e controle do desenvolvimento
integrado da cidade. O Plano Diretor visa proporcionar melhores condições para o desenvolvimento harmônico e o bem-estar dos curitibanos
com a região metropolitana. É o instrumento básico, global e estratégico da política de desenvolvimento urbano.
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Neste dia, em 1992, era concedido à cidade polonesa de Cracóvia, o título de “Cidade-irmã de Curitiba”.
Neste dia, em 1999, por seus aspectos semelhantes aos de Curitiba, a cidade chinesa de Hangzhou recebia o título de Cidade-irmã de
Curitiba.
Neste dia, em 1982, o Executivo ficava autorizado a conceder à Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) a operação e exploração
dos serviços públicos dos sistemas de água e esgoto em Curitiba, pelo prazo de 30 anos.
Neste dia, em 1995, era sancionada a lei municipal que criava o Conselho Municipal do Emprego e Relações do Trabalho (CMERT), visando
a promoção de ações para a melhoria das condições de saúde e segurança e modernização das relações de trabalho.
Neste dia, em 2003, era sancionada lei que dispõe sobre o combate ao racismo no município de Curitiba, com ações como a divulgação, nos
meios de comunicação, de programas de valorização da participação da população negra na formação histórica e cultural brasileira e de
combate às ideias e práticas racistas.
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Neste dia, em 2003, era aprovada lei que institui o Programa de Repactuação Contratual – PRC com mutuários da Companhia de Habitação
Popular de Curitiba – Cohab-CT, com o objetivo da regularização e renegociação contratual de todos os mutuários da Cohab-CT.
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Neste dia, em 2003, era sancionada lei que dispõe sobre a promoção e realização de eventos de grande porte no município de Curitiba.
Neste dia, em 1854, chega carta do Ministério dos Negócios do Império avisando que “Sua Majestade Imperial”, por meio de cartas, havia
nomeado como vice-presidente da província “em 1° lugar, o Barão de Antonina, em 2°, José Mathias Glz Guimarães e em 3° Damaso, José
Correia.
Neste dia, em 2002, era aprovada lei que dispõe sobre ruídos urbanos. Ficava proibido perturbar o sossego e o bem-estar público com sons,
ruídos e vibrações que causem incômodo de qualquer natureza ou que ultrapassem os limites fixados nesta lei.
Neste dia, em 2002, era criada lei que autorizava o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial para recuperar as margens do Rio
Iguaçu, nas áreas compreendidas entre a avenida Comendador Franco (Avenida das Torres) e BR-277.
Neste dia, em 1853, chegava aos vereadores comunicado do Ministério do Império de que havia sido nomeado por carta imperial o
conselheiro Zacarias de Góes e Vasconcellos para primeiro presidente da Província do Paraná. A província havia sido criada pela lei 704, de
29 de agosto de 1853. Com o aviso veio também a ordem para que a Câmara desse posse e deferisse juramento a Zacarias. No mesmo dia,
ele foi recebido com todas as formalidades e o presidente da Câmara deferiu-lhe o juramento dos Santos Evangelhos depois de ser lida a
carta imperial de sua nomeação. Foi celebrada naquele dia também uma missa em ação de graças na Igreja Matriz (hoje Catedral).
Neste dia, em 1977, era instituída a Lei Orgânica do Município de Curitiba. Esta lei rege todas as ações do município.
Neste dia, em 1991, era aprovada a lei que regulamenta as licenças para funcionamento comercial em feiras livres.
Neste dia, em 2006, o projeto de lei que criava a Reserva Particular do Patrimônio Natural Municipal (RPPNM), unidade de conservação
ambiental de domínio privado, era sancionado pelo prefeito. Os proprietários das áreas protegidas, a título de incentivo, recebem o direito de
requererem ao município a transferência do potencial construtivo destas áreas para outros imóveis.
Neste dia, em 1961, João Goulart, então presidente da República, recebia o título de Cidadão Honorário de Curitiba. Deposto pelos militares
em 1964, foi sucedido por Ranieri Mazzilli, que logo entregou o cargo para o marechal Castelo Branco.
Neste dia, em 1992, foi sancionada a lei que considera Ildefonso Pereira Correia, o Barão do Serro Azul, como patrono do comércio
curitibano. De acordo com a lei, a memória do patrono deve ser reverenciada no dia 16 de julho de cada ano.
Neste dia, em 1959, o então governador de São Paulo, Jânio Quadros, recebia o título de Cidadão Honorário de Curitiba. De 31 de janeiro a
25 de agosto de 1961, Jânio Quadros exerceria o cargo de presidente do Brasil.
Neste dia, em 2005, era sancionada a lei municipal que proíbe a discriminação de portadores de epilepsia.
Neste dia, em 1966, por um projeto de lei aprovado na Câmara, passava a ser considerada de utilidade pública a Academia Paranaense de
Letras, fundada em 26 de setembro de 1936.
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Neste dia, em 1999, por suas semelhanças nas características e ideais, a cidade de Guadalajara, capital do estado de Jalisco no México,
recebia o título de Cidade-irmã de Curitiba.
Neste dia, em 1999, Assunção, capital de Paraguai, por suas características e ideais humanísticos semelhantes, recebe o título de Cidadeirmã de Curitiba.
Neste dia, em 1999, por suas semelhanças nos ideais humanos e em suas características, a cidade de Orlando, no estado da Flórida,
Estados Unidos, recebe o título de Cidade-irmã de Curitiba.
Neste dia, em 1920, os serviços de reparos de calçadas ficavam a cargo dos proprietários e o município os indenizaria do valor gasto, caso
tivessem sido danificadas por obras da prefeitura. Todos os proprietários também eram obrigados a manter em perfeito estado de
conservação e limpeza os passeios, sob pena de multa.
Há vários anos os funcionários da Câmara contribuem para fazer o Natal de crianças carentes mais feliz.
Neste dia, em 1955, uma das vias mais importantes do bairro Cajuru, a antiga rua nº 1, recebia um novo nome: “Professora Olga Balster”.
Neste dia, em 1967, recebia o título de Vulto Emérito de Curitiba a primeira-dama do Brasil, Dona Yolanda Costa e Silva, esposa do Marechal
Arthur da Costa e Silva, presidente da República.
Neste dia, em 1972, era aprovada a lei municipal de estímulo à industrialização de Curitiba. Dentre as medidas, isenção de impostos,
doações e concessões de uso de imóveis, participação acionária e estudos de viabilidade de empreendimentos.
Neste dia, em 1973, era criado o título honorífico “Cidade-irmã de Curitiba", com o qual são agraciadas cidades estrangeiras que se
identificam com Curitiba no ideal humanístico, cultural, além de outras características.
Neste dia, em 1857, em sessão presidida pelo vereador Jesuíno Marcondes, a Câmara pede ao governo da Província apenas “três soldados
para fazerem a Polícia (o policiamento) das fontes da cidade”.
Neste dia, em 2004, era aprovada lei da Câmara que estabelecia que as escolas de Curitiba ficavam obrigadas a destacar, por meio de
cartazes, os malefícios do cigarro, bebidas alcoólicas e drogas.
Neste dia, em 2004, o combate ao assédio sexual ganhou espaço entre as leis de Curitiba, no âmbito da administração pública municipal.
Prevalecer-se da condição de superior hierárquico para constranger colega de trabalho com o intuito de obter vantagem ou favorecimento
sexual a partir deste dia teria punições na legislação curitibana.
Neste dia, em 1853, é lida na Câmara carta do presidente da nova província do Paraná, Zacarias de Góes e Vasconcelos, marcando para 26
de fevereiro do ano seguinte a eleição de um senador. Ficava para o dia 25 de maio a eleição de deputados e membros da Assembleia
Provincial.
Neste dia, em 1958, quando o Brasil tinha sua economia baseada quase que inteiramente na agricultura, era aprovada em Curitiba a lei
municipal que instituía a “Feira de Produtos Agrícolas de Município”, visando fomentar as atividades agrárias.
Neste dia, em 1991,era sancionada a lei que criava o bairro do Jardim Botânico, anteriormente denominado Capanema.
Neste dia, em 2004, Curitiba aprovou uma lei de combate à dengue. A partir daí, tornou-se obrigatória a instalação de cobertura em depósitos
de pneus para evitar acúmulo de água. O acúmulo de água se torna meio propício para gerar focos do mosquito Aedes Aegypti, transmissor
do dengue.
Neste dia, em 1856, o secretário da Câmara, João Baptista Ribeiro, pede demissão. Ele alega que a atividade acaba por “estorvar o seu
negócio”, segundo consta na ata da sessão do dia 30 de dezembro de 1856.
Neste dia, em 2002, era sancionada lei que dispõe sobre o programa de prevenção e controle do diabetes nas crianças e adolescentes
matriculados nas creches e demais estabelecimentos da rede pública municipal.
Neste dia, em 2002, era sancionada a lei municipal que dispõe sobre a fiscalização, fabrico, comércio, transporte, depósito e uso de fogos de
artifício.
Neste dia, em 1848, a Câmara convoca clérigos para discutir sobre a possibilidade de construir “catacumbas na parede do corredor da Igreja
Matriz para servirem enquanto não houver cemitério”. A Igreja Matriz ficava exatamente ao lado de onde hoje está a Catedral Basílica Menor
de Nossa Senhora da Luz de Curitiba, cuja construção iniciou em 1876.
Neste dia, em 1993, a cidade de Trevizo, na Itália, recebia o título de “Cidade-irmã de Curitiba”.
Neste dia, em 1965, a Travessa Diogo Mugiatti voltava a se chamar Travessa da Lapa, o antigo nome, substituído em 18 de março de 1950.
A mudança aconteceu por um projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal.

* Fontes de pesquisa: Livro Curitiba 300 Anos, Atas da Câmara Municipal de Curitiba, Sistema de Proposições Legislativas (SPL), Boletim do Archivo Municipal de Curitiba (B.A.M.C.)
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