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19 de novembro de 1927, e dando outras 
providencias. (Incluido na ordem do dia, 
de accOrdo com o art. 76 Ao Regímen- 
to). 

• 

• 

21: senão ordinaria 
em 16 de junho 

Presidencio do sr. Luis Fonceca 

A hora regimental, feita a chamada, 
verifica-se a presença ,dos srs. Luiz Fon- 
teca, Spencer Vampre, Synesio Rocha, 
Ulysses Coutinho, Luciano Gualberío, 
Innocencio Seraphico, Diogenes de Lima, 
Oswaldo de Carvalho, Almeinndo Gon- 
çalves, Nestor de Macedo, Alexandre 
buquerque, Goffrecla Telles e Manto 
Caiuby, faltando, com causa participada, 
o_ sr. Fabio Prado, e sem participação, 
os srs. Pereira Neto e Gomes Pinto. 

do um auxilio de 20:004000. A's com - 
missões de Justiça e Finanças. 

Requerimento da Cia. Territorial da 
Penha, solicitando a abertura de urna 
rua, ligando a estação Arthur Alvim 
aos bairros Copacabana e Ideal Parque 

A' Prefeitura. 
Officio n. 500, da sr. prefeito, trans- 

mittindo, informado, o projecto de ali- 
nhamento da rua Carlos de Campos, en- 
tre a rua Rio Bonito e a avenida margi- 
nal do canal do Tieté. A's commissões 
de Justiça e Obras. 

Officio n. 502, do sr. prefeito, trans- 
mittindo a cópia dos termos e demais 
documentos relativos aos acc_Ordos assig- 
nados entre a Prefeitura e Nestor de 
Barros, Antonio dos Santos Barreiros, 
Carlos Rega, Pietro Pavone, coronel 
Ernesto Antonio da Silva e Sebastião 
Bernardes de Carvalho para a aequisição 
de terrenos necessarios á abertura da ave- 
nida Anhangabahu'. 	A's commissões 
de Justiça, Obras e Finanças. 

REQUERIMENTO N. 211, DE 1928 
Abre-se a sessão. 

E' lida, posta em discussão e, sem 
debate, aprovada a acta da sessão ante- 
dor. 

O SR. 1.° SECRETARIO dá conta 
do seguinte 

EXPEDIENTE 

Requeiro ao sr. prefeito se digne man- 
dar, pela repaítição competente, estudar 
um plano de prolongamento da rua Im- 
maculada Conceição, de modo a atra- 
vessar a rua Barão de Tatuhy até encon- 
trar a avenida Angelica. 

das semões, 16 de junho de 1928 
Syjtesio Rocha 	A' Prefeitura 

1 

a 

REQUERIMENTO N. 212, DE 1928 

Requeiro ao sr. prefeito se digne man- 
dar retirar os taboleiros gramados, exis- 
tentes na rua do Gazometro, afim de fa- 
cilitar o transito de vehiculos naquella 
via publica. 

Sala das sessões, 16 de junho de 1928 
Nestor Alberto de Macedo e— A' Pre- 

feitura. 

Telegrcanma do amo. sr. presidente 
da Republica, nestes termos: 

Luiz Fonceca, presidente Cantara (Mu- 
nicipal S. Pplo. 	Agradeço-lhe, e por 
seu interrnedw essa digna Camara Mu- 
nicipal, as suas bondosas demonstrações 
de interesse pela minha 5lude que mui- 
to me penhoraram. 	Cordiaes sauda- 
ções -- (a) 	Watsitingeon 

Requerimento da Associação dos Chro- 
nistas Sportivos de S. Paulo, solicitan- 
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REQUERIMENTO N. 213, DE 1928 
• 

REQUERIMENTO N. 216, DE 1928 
■ 

Requeiro aoó sr. prefeita se digne 
determinar a execução 'do calçamento 

da rua Conselheiro •Lafayette, que mui- 
to necessita desse melhoramento. 

Sita das sessões, 16 de junho de 1928 
Ulysses Coutlinho; — A' Prefeitura. 

REQUERIMENTO N. 217, DE 1928 

Requeremos ao sr. prefeito se digne 
mandar que, pela Directoria de Obras e 
Viação, sejam executados, com urgencia, 
os melhoramentos de que necessitã a ave- 
nida Jabaquara, no trecho comprehen- 
dido entre a bifurcação da estrada que 
vai a Agua Funda, até ao logar denopii- 
nado Vila Monte Alegre. Essa via pus 
Mica, situada em zona productora, en- 
contra-se intransitavel e carece dessas 
bemfeitorias, para facilidade do trafego 
de vehiculos éleue constantemente trans- 
portam flores, fructas e legumes pára 
abastecer os principaes mercados da ca- 
pital 

Sala das sessões, 16 de junho de 1928 
Nestor Alberto de Macedo, AkIricQ 

4F. Caiuby. 	A' Prefeitura. 

Requeiro ao sr. prefeito se digne de- 
terminar que, pela repartição competente 
sejam executados os concertos de que ne- 
cessitam os leitos dai ruas Campos. Sal- 
les e Prudente de Moraes, entre as ruas 
Piratininga e Domingos Paiva. 

Xratando-se de vias publicas de gran- 
de movimento, torna-se indispensável uma 
providencia ,urgente por parte da Pre- 
feitura visto se acharem em pessimo es- 
tado de conservação, dif ficulta.ndo enor- 
memente o transito publico. 

Sala das sessões, 16 de junho de 1928 
Ulysses Coutinho 	A' Prefeitura. 

1 
REQUERIMENTO N. 220 DE 1928 • 

Peço ao si-. prefeito =andar regula- 
rizar o leito da rua Franco da Rocha. 

Sala das sessões, 16 de junho de 1928 
Innocencio Seraphico 	A' Prefeitu- 

ra. á 

REQUERIMENTO N. 214, DE 1928 

Requeremos ao sr. prefeito 'te digne 
solicitar da Light and Power a remoção 
dos diversos postes de ;iluminação e for- 
ça electrica localizados ao longo das ave- 
nida Jabaquara e proximidades da Esta- 
ção Nova, para o eixo principal daquella 
via publica, afim de não embaraçar o tra- 
fego dos vehiculos que diariamente e 
especialmente á noite trafegam carrega- 
dos de generos destinados aos diversos 
mercados da capital. 	• 

Sala das sessões, 16 de junho de 1928 
Nestor Alberto de Macedo, 0.rauilido 

Prisciliano de Carvalho. 	A' Pref ei- 
4  tura. 

REQUERIMENTO N. 215, DE 1928 
o 

INDICAÇÃO N. 14, DE 1928 

Indico ao sr. prefeito a conveniencia 
de interpôr os seus bons officios junto 
á Secretaria da Viação e Obras Publi- 
cas, no sentido, de ser substituida a illu- 
rninação a gaz por electrica na rua João 
Theodoro, no trecho comprehendido en- 
tre a rua Monsenhor Andrade e ave- 
nida Tiradentes 

Sala das sessões, 16 de junho de 1928 
-- amoldo Nisciliono de Carvalho 
A' Prefeitura. 

Requeiro ao sr. prefeito se digne man- 
dar, pela repartição competente, executar 
a collocação de guias ao longo da rua 
Frei Gaspar., 
• Sala das sessões, 16 de junho de 1928 

Ulysses Continha. 	A' Prefeitura. 
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O SR. PRESIDENTE ---- Está ter- 
minada a leitura do expediente. 

Tem a palavra o orador inscripto, sr. 
Alexandre Albuquerque. 

INDICAÇÃO N. 42, DÊ 1928, 

A rua da Varzea, mi seu inicio, é 
excessivamente estreita e, Por' isso, tor- 
na-se necessario qu, a Prefeitura tenha 
um entendimento com os respectivos 
proprietarios dos precitos e terrenos do 
lado par, afim de se obter para essa rua 
a largura conveniente que reclama o tran- 
sito de vehiculos naquele local. E' um 
melhoramento que se impõe; evitando-se 
desta maneira os consecutivos desastres 
que ali se verificam quasi todos os dias. 

Indicamos pois ao sr. prefeito, as sug- 
gestões que o caso requer. 

Sala das sessões, 16 de junho de 1928 
Ulysses Coutinho, Synesio Rocha, 

Nestor Alberto de Macedo, L Gualberto, 
amoldo Prisciliano de Carvailto, Aio- 
rico F. Caiuby, Altneirindo M. Gonçal- 
ves, Alexandre Albuquerque, Innocentio 
Seraphico, Luis Fonceca. 	A' Prefei- 
tura.. 

E' lido o seguinte 

PROJECTO N. 46, DE 1928 
• 

O SR. ALEXANDRE ALBUQUER- 
QUE -- Sr. presidente, dolorosa a mis- 
são de trazer a esta casa a noticia da mor- 
e do professor dr. Francisco de Paula 

os de Azevedo e solicitar as homena- 
ens da cidade de S. Paulo á memoria 
este grande paulista. (Mutià bem). 

amos de Azevedo foi o mais legitimo 
epresentante desta raça de gigantes, 

amalgamada nas selvas ;  bravias do solo 
brasileiro, á imagem da natureza agreste 
dos nossos sertões; desta raça que tern 
algo dos jequitibás, algo dos pincaros 
gudos das cordilheiras, algo da immen- 
idão dos nossos nos. 

Luctador e vencedorteve como armas , 
a rectidão de um caracter inquebrantavei 
e uma "honestidade sem jaça. ' 

Não preciso, sr. presidente, extender- 
me em longas palavras para culttw, nes- 
ta tribuna, a tnemoria de Ramos de Aze- 
vedo. 

Symbolos não neicessitatn de descri- 
pções a falam por si mesmos. (Muito 
bem). E Ramos de Azevedo foi um 
grande symbolo de nossa terra e de nos- 
sa raça. (Apoiados). 

Quem,. pela vez primeira, se acercava 
de Ramos 'de Azevedo, tinha extranha 

são: *suppor-se-ia em presença de 
Jupit.er vingador, tal a severidade das li- 
nhas de seu rosto. Completo engano! 
Aquela mascara escondia Uni coração 
aberto e sempre prompto a chorar as do- 
res dos desgraçados. 	. 

Quanta vez surprehendi lagrimas, que, 
avaramente, escondia, vindas em =No- 
ra com energicas palavras de reprehen- 
são ! 

Dotado de rara intelligencia, foi Ra- 
mos de Azevedo profissional notavel 
administrador incomparavel. 

Em meio seculo de actividade, ligoti o 

:A Camara Municipal de S. Paulo 
decreta: 

Art. 1° 	Fica declarado de utilidade 
publica, para o fim de ser desapropria- 
do, o trecho da rua Marina Crespi ne- 
cessario ao seu prolongamento até á rua 
Guaratinguetá 

Art. 2.° 	A despesa com a execuçãci 
da presente lei correrá por conta da v,er- 
ba propria do orçamento vigente e, na 
sua insufficiencia, o prefeito abrirá no 
Thesouro os creditos necessarios. 

Art. 3.0 	Revogam-se as disposições 
em contrario. 

Sala das sessões, 16 de junho de 1928. 
Ulysses Coutinho, amado Priscilia- 

no de Carvalho, Almeirindo M. Gonçal- 
ves, Nestor Alberto de Macedo, Alexan- 
dre Albuquerque, Diogenes 12. Lima, 
Spencer Vampré, M. Pereira Netto. 
Para figurar na proXima ordem do dia, 
de accordo com o art. 76 do Regimento. 
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Theatro Municipal passa a denominar-se 
praça Ramos de Azevedo. 

Art. 1° 	Revogam-se as disposições 
em contrario. 

Sala das sessões, a16 de junho de 1928. 
•—• Ulysses Coutinho, Luiz Fonceca, AI- 
nidrindo M. Gonçalves, L. Gualberto, 
Alexandre Albuquerque, Alarico F. Caiu- 
by, Synesto Rocha, Ontraido Presciliono 
de Carvalho, Innocence° Seraphico, Ne:- 
ter Alberto de Macedo, Spencer Vanpré, 
Deogenes R. Lima, Goffredo T. da Sil- 
va Telles. 	Para figurar na proxima 
ordem do dia, de accôrdo com o art. 76 
do Regimento. 

a 	d ' •  

k 

seu nome, de modo imperecivel, á cidade 
de S Paulo. 

Foi o obreiro que, com suas proprias 
mãos, demoliu uma aldeia e construiu uma 
metropole. 

Iniciou sua actividade nas muralhas de 
taipa da matriz de Campinas: terminou- 
a nos monolithos inquebrantaveis de fer 
ro e de concreto dos modernos arranha 
céos de S. Paulo. 

Em todos os grandes monumentos d 
nossa terra, está gravado 'o seu nome 
Poucas, muito poucas, serão as ruas d 
S. Paulo em que não se encontrem edi 
ficios creados e erigidos por este gran 
a rchitecto. 

Como administrador, o Lyceu de Artes 
e Officios é a coroa dos grandes serviços 
que prestou ao progresso e ao desenvol- 
✓imento de S. Paulo. (Muito bem) E' 
a grande colmeia de onde de a enorme 
massa do operariado que vai espalhando, 
por todo o Brasil, o nome de nossa ter- 
TL. 

Como professor, dedicou á mocidade 
academica, durante mais de trinta annos, 
o melhor dos seus esforços Nem um só 
dia abandonou a sua cathedra, dando, pe- 
lo exemplo proprio, normas aos seus cola 
legas da Congregação e aos seus alum- 
nos. 

Ramos de Azevedo foi, sr. presidente, 
o jequitibá formidavel das florestas bra- 
sileiras. / 	e  

Para abatei-o, a Parca inexoravel foi 
procurai-o, junto á 91.1a prancheta de ar 
chitecto, empunhando, não a tesoura dor 
heroicos tempos de Itémero, mas afiado 
machado de cyclopico lenhador. 

Paz sua alma, no seio augusto de 
Deus! 

Vozes •-- Muito bem! Muito bem! 

O SR. ULISSES COUTINHO 1~1  
Sr. presidente, em additamerito ao pro- 
jecto que acaba de ser apresentado pelo 
nobre vereador sr. Alexandre Albuquer- 
que, tenho a honra de apresentar a v. 
exc. um  requerimento, em que se pede 
que seja inserido na acta dos nossos tra- 
balhos um voto de pesar pelo passamen- 
to do dr. Ramos de Azevedo e que se te* 
legraphe á sua exma. família, exprimindo 
os sentimentos da Camara, assim como 
um requerimento ao si'. prefeito, para 
que se digne de mandar collocar, em lo- 
gar apropriado do Theatro Municipal, o 
busto do saudoso architecto, trabalho da 
lavra do esculptor Ximenes, e que foi of- 
ferecido á Camara Municipal pela Dire- 
ctoria do Lyceu de Artes e Officios. 

Creio, sr. presidente, que, com esses 
dois requerimentos, continuamos, na me- 
dida do possivel, as homenagens ao Mus- 
tre extincto, iniciadas pelo nobre verea- 
dor, seu disdpulo e seu collega. 

Nada tenho a accrescentar ás palavras 
com que o digno vereador se referiu á 
pessoa do eminente patrício. 

As expressões que s. exc. empregou, 
para definir a personalidade moral desse 
homem, são de um alcance tão profundo 
que deixaram a Camara grandemente 
emocionada. (Mtiiio bem). 

Só posso' dizer que concordo inteira- 
, mente com s. • exc. nessa homenagem ia- 

Vai á mesa e é lido o seguinte 

PROJECTO N. 45, DE 1928 

A Camara Municipal de São, Paulo 
decreta: 

Mi. 1.° A aplanada onde se acha o 

• 
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mentando que a natureza, que costuma 
abrir aos frios de junho este parenthesis 
luminoso que vamos actualmente atra- 
vessando, não permittisse que elle se en- 
cerrasse sem que nós, deante da sepul- 
tura de Ramos de Azevedo, tivessemos 
que lamentar a perda de um grande bra- 
sileiro! 

Vozes Muito bem! Muito bem! 

O SR. PRESIDENTE O primeiro 
dos requerimentos agora lidos será en- 
viado ao sr. prefeito, para que s. exe. 
adopte a providencia solicitada. 

Quanto ao segundo, estando assignado 
(como, aliás, tambem acontece com o an- 
terior) por todos os ara. vereadores, con- 
sidero-o desde logo approvado e darei 
cumprimento ao que nelle se determina. 

Devo ainda communicar aos nobres ve- 
readores que, ao ter monhecimentO da 
morte do preclaro engenheiro dr Ramos 
de Azevedo, esta presidencia apressou-se 
em collocar duas cortas sobre o atau'de, 
em nome da Camara e em seu nome pes- 
soal, fazendo-se, em seguida, representar 
nos funeraes, pelo sr. director geral da 
Secretaria. iMuito bem). 

Vão á mesa, e são lidos, os requeri- 
mentos seguintes: 

REQUERIMENTO N. 218, DE 1928 

Requeremos ao sr. prefeito se digne 
mandar collocar em logar apropriado do 
Theatro Municipal o busto do saudoso 
architecto dr. Ramos de Azevedo, traba- 
lho esse da lavra do esculptor Ximenes, 
e que foi offerecido á Camara Municipal 
de São Paulo pela Directoria do Lyceu 
de Artes e °ilidas. 

Sala das sessões, 16 de junho de 1928. 
Ulysses Coutinho, Luiz Fonceca, L 

Gutaberto, Almeírindo M. Gonçalves, 
Alexandre Albuquerque, Aletrico F. Caiu- 
by, Synesio Rocha, Oswaiklo Frise:7km° 
de Carvalho, Innocencio Seraphico, Nes- 
tor 'Alberto de Macedo, Goffredo T. da 
Silva Telks, Spencer Vatnpré. --- A' Pre- 
feitura. 

• 

REQUERIMENTO N. 219, DE 1928 

O SR LUCIANO GUALBERTO 
Sr. presidente, deante da magua que trou- 
xe ao coração dos paulistas e á alma dos 
brasileiros a morte do nosso grande com- 
patriota dr. Ramos de Azevedo, creio que 
a Camara Municipal de S. Paulo, para 
coroar as homenagens que já aqui foram 
pedidas por diversos collegas, homena- 
gens mais do que justas e sempre pe- 
querias para um vulto tão grande 	de- 
verá, urna vez consukada a casa, sus- 
pender a sua sessão de hoje, em signal de 
pesar pelo fallecimento do ;Ilustre en- 
genheiro. 

Vozes Muito bem! Muito bem! Requeremos que seja inserido na acta 
um voto de pesar pelo passamento do no- 
tavel engenheiro architecto.dr. Francis' 
co de Paula Ramos de Azevedo e que 
se telegraphe á sua exma. família, expri- 
mindo os sentimentos da Camam por es- 
se infausto passamento. 

Sala da.. sessões, 16 de junho de 1928. 
Ulysses Coutittho, Lide Fonceca, Ale- 

xandre Albuquerque, Alarko F. Coiuby, 
L. Gualberto, Alnteirindo M. Gonçalves, 
Synesio Rocha, Onualdo Prisciliano de 
Corveta°, Innocencio Seraphico, Nestor 
Alberto de Macedo, Goffredo T. da Sa- 
lta Telles, Spenser Vompré. 

■ 1 
O S.R. PRESIDENTE 4~  Consulto 

a casa sobre o requerimento verbal do no- 
bre vereador ST. Luciano Gualberto re- 
lativamente á suspensão dos trabalhos de 
hoje e interpretarei o silencio da,casa co- 
mo sua acquiescencia a esse mesmo re- 
querimento. (Pausa). 

Está, unanimemente, approvado o re- 
querimento e assim declaro suspensa a 
sessão, em homenagem ao grande morto 
dr. Ramos de Azevedo. (Muito bem). 

• • 
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E' mareada para a proxima a seguinte, 
• 

ORDEM DO DIA 

1.4  parte 

EXPEDIENTE 

Leitura e discussão da acta da sessão 
anterior, apresentação de pareceres, of- 
ficios, projectos, justificações, requeri- 
mentos e indicações. 

1.4  discussão do projecto vi. 45, deste 
anno, denominando "Praça Ramos de 
Azevedo" a aplanada onde se acha o 
Theatro Municipal. (Incluido na ordem 
do dia, de accordo com o artigo 76 do 
Regimento Interno). 

1.' discussão do projecto n. 46, deste 
anno, que declara de utilidade publica, 
para ser desapropriado, o trecho da rua 
Marina Crespis  necessario ao seu prolon- 
gamento até á rua Guaratinguetá. 
cluido na ordtm do dia, de accordo com 
o artigo 76 do Regimento Interno). 

1.4  discussão do parecer n. 91, deste 
anno, mantendo a lei que isentou o Ly- 
ceu Bernardino de Campos dos impos- 
tos municipaes e dando outras providen- 
cias. 

• 

1.4  discussão do parecer n. 92, deste 
armo, dando nova redacção á lei que au- 
torizou o prefeito a corrtractar o levan- 
tamento topographico do municipio. 

• 

22.* sessão ordinaria 
em 23 de junho 

Presidencia do tr. Luis &maca 

A' hora regimental, feita a chamada, 
verifica-se a presença dos srs. Luiz Fon- 
ceca, Synesio Rocha, Ulysses Coutinho, 
Luciano Gualberto, Diogenes de Lima, 
Oswaldo de Carvalho, Pereira Netto, 
Almeirindo Gonçalves e Gomes Pinto, 
faltando, com causa participada, o sr. 
Fabio Prado e, sem participação, os srs. 
Spencer Vampré, Innocencio Seraphico, 
Nestor de Macedo, Alexandre Albuquer- 
que, Goffredo Telles e Alarico Caiuby. 

Abre-se a sessão. 
• 

2.4  pane 

2.4  discussão do parecer n. 89, deste 
anno, concluindo por um projecto que ap- 
prova o accordo feito entre a Prefeitura 
e o sr. Francisco Dantas Ferraz e sua 
mulher, proprietarios dos precitos ris. 208, 
210, e 212, da, avenida S. João, com a 
superficie de 234,48m2, necessarios ao 
alargamento dessa viu publica. 

2.• discussão do projecto n. 41, deste 
anno, autorizando o prefeito a receber, a 
titulo de doação livre, a área de terreno 
de propriedade do dr. Annibal Paes de 
Barros, no lado do pegão do viaducto 
Santa Iphigenia, que for necessaria, ao 
seu alargamento, de accordo com a plan- 
ta, para construcção de um predio, já ap- 
provada pela Prefeitura, incorporando-a 
ao dominio publico do município. 

1.4  discussão do projecto n. 44, deste 
anno, autorizando o prefeito a of ficiali- 
zar, na forma da legislação vigente, o 
trecho da rua Joinville, entre as ruas 
Abilio Soares e Pelotas. (Incluido ba or- - 

denj, do dià, de accôrdo com o artigo 76 
egimento Interno). 

•1.4  discussão do parecer n. 90, deste 
anno, approvando, com emendas, o pro- 
jecto n. 57, de 1927, determinando que 
os importadores de gazolina só poderão 
vender esse producto mediante guia ex- 
pedida pela Prefeitura e dans% outras 
providencias. E' lida, posta em discussão e, sem 

1 
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