
38 SESSA0 ORDINARIA, EM I.• DE FEVEREIRO 

• 

• 

REQUERIMENTO N. 17, DE 1930 

Requeiro ao sr. prefeito municipal 
para que se façam com urgencia, na 
parte inferior da rua Luiz Góes, as obras 
necessarias ao fim de tornar-se transi- 
tavel aquella via publsca, aliás de grande 
movimento, hoje inutilizada para o tran- 
sito, por força dos lodaçaes que for- 
maram as enxurradas vindas da parte 
superior e calçada. 

Sala das sessões, 1 de fevereiro de 
1930. 	Ulysses Coutinho, Synesto Ro- 
cha Couto de Magalhães. 	A' Pre- 
feitura. 

de bondes, que trafegam pela rua Lopes 
de Oliveira. 

Trata-se de uma providencia de inte- 
resse geral e que beneficia os seus mo- 
radores, visto que, aguardando elles a 
passagem dos bofides junto do poste n. 
32-A137, ficarão melhor abrigados por 
occasião das chuvas. 

Com a tirgencia que o% caso requer, 
esperamos, idesta vez, attender aos cons- 
tantes reclatnos de boa parte dos mora- 
dores da Barra Funda. 

Sala das sessões, 1 de fevereiro de 
1930 Almeirindo M. Gonçalves, Nes- 
stor Alberto de Macedo, Ulysses Couti- 
nho. 	A' Prefeitura. 

REQUERIMENTO N. 15, DE 1930 

• 

É 

Peço ao sr. prefeito se digne mandar, 
com iirgencia, executar o serviço de cal- 
çamento da alameda há, no trecho com- 
prehendido entre a avenida Brigadeiro 
Luiz Antonio e a alameda Eugenio de 
Lima. 

Sala das sessões, 1 de fevereiro de 
1930. 	Synesio Rocha. --- A' Prefei- 
tura 

INDICAÇÃO N. 1, DE 1930 

Peço ao- sr. prefeito se digne, pela 
repartição competente, mandar capinar a 
rua Saturno, entre a rua José Getulio é 

'avenida Acclimaçã,o. 
A medida indicada é de todo indispen- 

savel, por se tratar de uma rua total- 
mente calçada e que tem por ponto des- 
toante o intenso mattagal que se encontra 
em pleno coração da cidade. 

Sala das‘ sessões, 1 de fevereiro de 
1930. 	Nestor Alberto de Macedo. 
A' Prefeitura. 

■■• 

REQUERIMENTO N. 16, DE 1930 

e 

INDICAÇÃO N. 2, DE 1930 

Indicamos ao sr. prefeito a convemen- 
cia de adquirir e mandar collocar no 
saguão do :Theatre; Municipal o trabalho 
de s esculptyira denominado "Diana", do 
esculptor brasileiro Victor Brecheret. 

Sala das sessões, 1 de fevereiro de 
1930 	Ulysses Coutinho, Goffredo T. 
da Silva Telles, M. Pereira Netto, Nes- 
tor Alberto de Macedo, Almeirindo M. 
Gonçalves. --- A' Prefeitura. 

é 

Requeremos ao sr. prefeito municipal 
as suas providencias junto a quem de 
direito, para que seja removida a torre 
de cimento que existe no largo 7 de se- 
tembro, attendendo a que os recentes 
trabalhos da Prefeitura estão recomen- 
dando essa remoção. 

De facto, a reforma do largo tiro& 
á dita torre o caracter esthetico que a 
mesma possuia. 

Segundo consta essa edificação não é 
mais deceszaria para o serviço de aguas 
e exgottos da capital. 

Sala das sessões, 1 de fevereiro de 
1930. 	Ulysses Coutinho, Synesio Ro- 
cha, Couto de Magalhães. 	A' Pre- 
feitura. 

O SR. ULYSSES COUTINHO — 
Sr. presidente, tenho a honra de passar 
ás mãos de v. exc., para que seja enca- 
minhada á Prefeitura, uma representação 
dos moradores da rua Pequeroby quanto 
ao mau estado em que se acha a mesma 
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