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para estacionamento dos animaes dos tropeiros, 
com pareceres· das commissõés de Justiça, Hy-
giene, Obms e -Fin.anças, sob ns. 41, ·47 e 61. 

:-Discussão do projecto n. 17, de 1904, do sr. · 
Joãq Amarante, autorizando a Prefeitura a éntmr 
ein accôrdo com os ·~prqprietarios dos predios e 
terrenos sitos á travessa da Sé, n. 3 e. 7 ou a 
desapropriai-os por utilidade publica, para ad-
quirir a/ área necessaria ao- prolol!gdmento da 
rua do Quartel ilté á da Fundição, com pareceres 
das .commissões de JustiÇa e Obras Publicas 
sob ns. 4~ e 48, que a,present~m um substitutivo. 

-Discussão-dos projectos ns. 6 e 41, de 1903, 
dos srs. Uomes Cardim e .José Oswald autori-
zando a desapropriação do's · terrenos necessarios 
para ·Jigal;ão da rua Ruy -Barboza_ á rua .Santo 
Amaro, com parecm•es· da commissão _de Obras 
sob .n. 49 e das de- JustiÇa e Finanças sob ns. 

. 43 e 62, que apresentàm substituttivq. 
- Discu-ssão do projecto n. 40, de 1903, do 

·. sr: José Oswald, sobre a abertura de uma nova 
rua. entre as ruas Major Diogo e Ranto Amaro, 
ligando as ruas Manuel Dútra e Jacegnay,· com_ 
pareceres das commíssões ,de Obras sob n. 50, 
Justi<Já sob n. 44, que apresentam um substitu-
tivo, e _Finanças sob n. _63., q_ue apresentam 

.outro substitutivo. · __ · . ~- ... 
- Discussão do projecto apresentado pelas 

_ commiss_ões de-justiça e Obras em·scus pare.cenis 
ns: _45 é 51, dechwaudo de· utilidade publica 
para ser desapropriado pela <c_The S. Paulo 
Tramway Light and Power Company Limited •, 
un} terreno na avenida (-la Intendencia, fregnezia 
C:la Penha, necessnrio para o estabeh~cimento de 
uma curva de retomo. · 

- Discussão do prüjccto apresentado pelas 
commissões de Obn\s e Fiúanças em seus parê-
ceres us. 52 e ü4, autorizando -a acquísição do 
predio n. 30 dá travessa do seminario, pela 
quantia de lli000$000. 

Sessão . especial ·em ?Z De junho 

Presidencia do sr. Getztlio Jlfontei1·o 

Ao meio dia, feita a chamadâ, verifica-se a 
'prese_nça dos' 11rs_. Getulio ~Ionteir?, Asdrubal do 
Nasmmento, Gomes Gat,<hm, _NJCo_lnu Barucl, 
João Amarante, José Oswnld, Emristo da: Veiga, 
Serafim Leme, Urbano de Azev,edo e Corrêa 
Dias, fal~tando, sem 'cama participada, os srs. 
Antoilio Prado, Pedro Vicente, Pereira da Rocha, 
Hoi'ta Junior, Adolpho Maia e Piza e Almeida. 

Abre-se a sessão. 

O sr. presidente declará. qüe a presente 
sessão· especi!)l- tem por· fim fazer-se a apuração 
geral dos votos· da elef<;ão effectuada .a 4 do 
corrente para o preenchiruento _de ,tres vagas 
no Senado· estadual, nomeando escrutadores os 
srs. -João. Amarante e Evaristo da Veiga e di-
vidindo ·as letras do. alphabeto pelos demais srs. 
vereadóres presentes. 

Antes' de começar-se a apuração, examinando-
se o estado dos officios recebfdos, nada sendo 
encontrado de irt·egular e procedendo-se á con-
tagem , dos mesmos; verifica-se que são em· nu-
meros, de setenta e dois, contendo as anthenticas 

. das apurações feitas pelas juntas das respectivas 
comarcas, nos termos db- dec. n: 20, .de 6 de 
fevereiro· .de 1892, as quaes forain todas abertas 
e apuradas. 

Procedendo-se â somma geral dos votos, de- ~ 
pois de reunidos todos . os votos tomados da 
votação constante das setenta e duas authenticas 
das- seguintes comarcas:· Arêas, Amparg, Ararn-
q uara, Araras, A ti baia, A varé, Bananal, Barretos, 
~atatnes, Belém do Descalvado, Bocaina_, Botn-
catu, Bragança, , Caçapava, Campinas,· Campos 
Novos do Pat;anapanema, Cananéa, Capão Bonito 
do Panapanemá, Capital, Càpivary, Casa Braile~, 
Cunhá, Dois Corregos, Espírito Santo do Pinhal, 
Faxina; Franca, Guaratinguetá, Iguape, Itape-
tininga, Itapira, ·Itatiba, Ituverara, .Jacarehy, 
Jahú, Jambeiro, Jundiahy, Limeira, Lorena,; 
11'[ocóca, Mogy das- Cruzes, Mogy-mirim, Nupo-
ranga, Parahybuna, Patrocínio do f3!ipucahy, 
Piedade, Pindamonhanga ba, Pirassununga, _Porto 
Feliz, Queluz, Ribeirão Preto, Rio Claro, Santa 
Bt'auca, Santa Cruz das Palmeirns, Santa Cruz 
do Rio Pardo, .Santa Izabel, Sànta Rita do 
Paraizo, Santa Rita de Passa Quatro, S. Bento 
do Sapucahy, S. Carlos âo .Pinhal, S. J9ão da 
Boa Vista, S. Luiz, S. Manoel, El- Pedro, S. 
Roque, S. Sebastião, ·serra Negra, Soccorro,. 
Sorocaba 1 Tatuhy, Tieté, Uberaba e Villa Bella, 
não tendo sido recebido das seguintes--comarcas: 
Apiahy, Bariry, Brotas, _Caconde, Cajurú, Ibi-
tinga, ·Ytú, Jabotiyabal, Piracicaba, Pirajú, Ri-
beit-ão Bonito, Santos,. Santo Ant(inio da Cacho-
eira, S, José do Barreiro, S. ·José. do Rio Pardo, 
S. José dos Campos, H. Paulo dos . Agudos, S. 
Simão, '<Sarapuhy, Silveiras, Taubaté, Una e 
Xiririca (25), verificando;se o seguin~e resiilta?-o : 

Para senador ao Congresso estadual, na vag_a 
do dr. Jorge Tibiriça, dr. l''ran'êisco de_ Paula: 
Ramos de Azevedo engenheiro, residente na 
capital, 28.205. voto~; na vaga do coronel·João •-
Baptista de Mello e Oliveira, dr .. Luiz de Toledo 
Piza e Almeida,- advogado, residente nà capital, 
28.199 votos; Íla vaga do dr. MauuelJoaquin} 
de Albuq'!_erque Liüs, dr. João· Francisco de 
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P~ula Sousa, lavra'dor, residente na capital •.. 
'28.094 _votos. Tambem obtiveram votos os srs: 

Dr. Antonio de Paula. Sousa . 126 
Dr. Francisco Sodré . 8 
Dr. José Alves de .Cerqueira Cesar, dr. An-

tonio Merca,do, dr. Julio de ·Mesquillll, dr: José 
AlveS' Guimarães Junior, coronel Carlos Porto 
e coronel .;rosé Alves Ferre~ra, 1 voto cada um. 

Nada mais havendo a_ tratar, levanta-se a 
sessão·. 

Reunião em Z5. De junho 

.Presidencia sr. Getulio Monteú·o 

A' hora regimental, feita a chamada, verifica-
se a presença dos-srs. Getulio Monteiro, Asdru-
bal. do Nascimento, Gomes. Cardim, Adolpho 
Maia, João Amarante, José Oswald, Urbano de 
Azevedo e Corrêa Dias, 'faltando, com causa 
participada, os srs. Pedro Vice~;~te, Serafim.Leme, 
Jqaquim Piza e Horta .{unior, e sem partici-
pação,. os srs. A n'tonio Prado, . Nicolau Bal'Uel, 
Pereira da Roeha e .Evaristo da Veiga: 

O sr. secretario dá çonta do seguinte 

EXPEDIENTE 

ÜFFICIO do sr. Pedro Vicente,· agradecendo 
as manifestações ele pesar promovidas pela Ca-
mara relativamente ao f11llecimento de seu genro, 
o sr. di·. Afredo Guedes. - Inteirada. 

INDICAÇÃO N. 1~6., DE 1904 
Indico ao sr. prefeito se- digne mandar pro-

ceder aos melhor11mentos urgentes de que ~;~eces' 
sita a ave11ida Angelica. - Sala· das sessões, 
2o de junho de 1904. - Gomes Cardim. 
A' Prefeitura. 

INDICAÇÃO N. 147, DE. 1904-
Indico ao sr .. prefeito que se digne.- mandar 

executar a lei n. G76, de 3 de outubro do anuo 
findo, qpe autoriza a despesa de_ 65:476$400 
·com os melhoí·amentos das ruas Prudente de 
Moraes, Can;tpos S~llcs, Aristides Lobo e corÓnel 
Mursa. --- Sala das sessões, 25 de junho· de 
1904. ----:, Gomes. Cm·dim. - A' Prefeitura. 

O sr~ João -Amarante conimunica que ·a 
commissão nomeada para dar pezames ao. sr .. dr. 
Pedro Vicente se desempenhára da incumbemcia, 

Não havendo numero legal, não ha sessão. 
Levanta-se a reuúião, designada paàt 2 de julho 
a mesma ordem -do dia. 

- > 
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