
9 DE DEZEMBRO DE 1819 

PRIMEIRO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA! 

                                                                                                                                   Zilma Haick Dalla Vecchia 

 A história de Guarapuava é singular!  

Sua formação histórica é completamente diferente da de outras localidades.  

Em 9 de dezembro de 2019 vai ser comemorada a sua terceira festa de 200 

anos! Cada uma delas tem o seu significado e a sua história pode ser comprovada por 

meio de uma farta documentação.  

 A Lei Municipal N. º 2834, de 4 de julho de 2018 determina que em 9 de 

dezembro deve ser comemorado o aniversário de fundação do Município de 

Guarapuava!  

 A tradição de se comemorar o aniversário de Guarapuava em 9 de dezembro 

foi estabelecida a partir de 19361, quando Antonio Lustosa de Oliveira se deparou com 

a cópia do Auto de Fundação! 2 

Lustosa baseou-se na Cópia authentica do auto que se formou na fundação da 

Povoação e freguesia de Nossa Senhora de Belém, nestes Campos de Guarapuava, 

aos 9 de Dezembro do anno de N.S.J.C. de 1819, escrita em 12 de maio de 1888, por 

José Joaquim Marçal, escrevente do Tabelionato de Eugênio de Santa Maria.  

Trata-se de um auto, um termo, regras de polícia,3 segundo os seus autores Padre 

Chagas4 e Capitão Rocha, escrito em seis capítulos que serviria de orientação na 
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administração da Freguesia de Nossa Senhora de Belém de Guarapuava enquanto não 

houvesse outras autoridades além do Vigário, Padre Chagas, e do Comandante 

Interino, à época, Antonio da Rocha Loures. Determinava o local onde seria instalada a 

Freguesia de Nossa Senhora de Belém de Guarapuava, criada, juntamente com a 

Igreja, pelo Decreto Real, de 19 de agosto de 1818, e pela expedição do Alvará, de 11 

de novembro do mesmo ano. (Por força do Regime de Padroado, vigente na época, 

não havia separação entre a estrutura civil e a estrutura eclesiástica).  

É um documento composto de uma parte introdutória e de seis capítulos. 

Na parte introdutória, é justificada a escolha do local para a instalação da 

Povoação e Igreja de Nossa Senhora de Belém; para cuja Erecção tinha o mesmo 

Reverendo Vigario obtido Alvará de Sua Magestade”, em 11 de novembro de 1818. 

O Capítulo 1 registra, em detalhes, o tamanho das ruas e como deveriam ser 

construídas as casas “todas alinhadas segundo a planta que levantou e oferece o 

Reverendo Padre Chagas”. Recomenda, também, que “se observem restritamente as 

formalidades por Sua Majestade prescritas” na Carta Régia de 1º de abril de 1809. 

No Capítulo 2 estão descritos como serão, no futuro, os limites do Rocio da 

Freguesia, isto é, a sua periferia. 

As medidas ecológicas que se deve tomar para “a felicidade, conservação e 

aumento de uma Povoação” estão detalhadas no Capítulo 3 que se refere aos 

problemas ocasionados pelas queimadas e pela derrubada de árvores.  

No Capítulo 4, o Padre Chagas expressa a necessidade de se separar “o Povo e os 

soldados dos Índios”. 

O consumo das “águas ardentes” pelos índios e pelos soldados e a sua utilização 

como medicamento pela Botica Real da Expedição é o tema do Capítulo 5º. 

                                                                                                                                                                          
execução ao Alvará de 12 de novembro de 1818, lavrando-se disto um termo”. Padre Chagas enfatiza o 
Alvará de criação da freguesia e chama de “termo” o 9 de dezembro de 1819.  (Houve um equívoco do 
Padre Chagas, nesse trecho, porque a criação da freguesia se deu em 11 de novembro de 1818 e não em 
12 como ele escreveu).  
 



No início do século XIX, não existiam o Poder Executivo e o Poder Judiciário que 

eram exercidos pelos Camaristas e pela Polícia, respectivamente. A administração da 

povoação de Atalaia dependia da Vila de Castro “que daqui dista quarenta léguas ao 

menos”. O Capítulo 6 trata da necessidade da abertura de um caminho que facilitasse 

a comunicação com Castro, Curitiba e Paranaguá. 

As regras descritas nos seis capítulos só poderiam ser utilizadas como Estatuto 

Particular da Povoação depois de aprovadas pelo “Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor 

General desta Conquista”, João Carllos Augusto de Oeynhausen, Marquês de Aracati, 

Presidente da Junta Provisória da Capitania de São Paulo àquela época. 

Por meio dessa publicação, pretende-se divulgar o conteúdo desse extraordinário 

documento que é o Primeiro Plano Diretor do Município de Guarapuava5! 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 SCMITT, Taila Falleiros Lemos. A Igreja em Guarapuava. Jornal “A Igreja na Diocese de Guarapuava”.  
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