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MONTE AZUL PAULISTA 
SAO PAULO 

Edi{ao comemorativa do cinqiientendrio de 
· funda{ao do Municipio 

IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 



Coler;ao de Monograjias - N.0 286 

MONTE AZUL PAULISTA 
SAO PAULO 

ASPECTOS FiSICOS - Area: 251 km' (1960); al
titude : 640 m ; temperaturas medias, em °C, 
maxima : 35 ; minima: 8; precipitar;lio pluviome
trica anual: 524,7 mm (1963). 

PC:''JLA9A.O - 10 124 habitantes (dados prelimina
res do Recenseamento Geral de 1960) ; densi
dade demograjica: 40 habitantes por quil6me
tro quadrado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Agricultura (cate, 
arroz. e mandioca) e · pecuaria (bovinos e eqili
nos). 

ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 2 matrizes e 
1 agencia bancaria; 1 agencia da Caixa Eco
n6mica Estadual . 

VEiCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Munici
-pal ) - 121 autom6veis e jipes, 89 caminhoes, 
2 onibus e 65 outros veiculos. 

ASPECTOS URBANOS (sede) - 904 ligar;6es eletri
cas; 198 aparelhos telefonicos; 1 hotel, 1 pensao 
e 2 restaurantes; 1 cinema. 

ASSISTENC!A MEDICA (sede) - 1 hospital geral 
com 42 leitos e 1 maternidade, com 29 leitos, 1 
pasta de saude e de puericultura; 4 medicos, 5 
dentistas, 1 enfermeiro, no exercicio rb1 projis-. 
sao; 4 jarmacias. 

ASPECTOS CULTURAIS- 18 unidades escolares de 
ensino pr imario fundamental comum e 1 ele
mentar, 2 de ensino media; 2 tipografias , 1 li- · 
vraria, 2 bibliotecas e 1 jornal. 

OR9AMENTO MUNICIPAL PARA 1964 (milh6es de 
cruzeiros) - receita prevista: 29,0; despesa fi
xada: 29,0. 

REPRESENTA()AO POLiTICA - 11 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Paul Schnetzer, e desenho da capa de 
Carlos Cesar Fernandes de Aguiar, ambos da Dire
toria de Documentagao e Divulgagao do CNE. 



ASPECTOS HIST6RICOS 

A coLoNIZAQAO de Monte Azul Paulista teve inicio 
durante a fase da marcha da "frente do cafe", no 
Estado de Sao Paulo, que se espraiou pela que de
pais veio a constituir a nova zona servida pelas es
tradas de ferro Mogiana e Paulista e que sucedeu 
a ocupac;ao das chamadas zonas oeste e noroeste 
do Estado, no final do seculo passado. Campinas e 
Piracicaba atuaram, entao, como "bocas de sertao", 
para a penetrac;ao nessas regioes. 

A cronica da comuna monteazulense, embora 
reconhec;a o "rush" da frente cafeeira como causa 
precipua, consagra como responsaveis pela sua fun
dac;ao, dentre diversos sertanejos, dois pioneiros: 
Joaquim da Costa Pena, natural do sui de Minas 
Gerais, que abandonara desgostoso a cidade de Ja
buticabal indo para as redondezas de Bebedouro 
com a ideia de fundar urn a povoac;ao; e Cassiano 
Filipe Alves, que, em face de grave doenc;a de sua 
mulher, promete fundar patrimonio e capela dedi
cada a Nosso Senhor Born Jesus, dando inicio a fun
dac;ao da atual cidade. 

Em area de cerca de 57 alqueires de terra, ob
tida de doac;:6es fei tas por Cassiano e alguns de seus 
vizinhos, foi fundado, em 29 de junho de 1897, no 
alto do espigao que dividia as fazendas Palmeiras e 
Avanhandava, o patrimonio e a capela de Born Jesus 
do Avanhandava, denominagao mudada, pouco de
pais, para Born Jesus de Monte Azul. 

Costa Pena, a par da intensa propaganda que 
fazia do Iugar, atraindo trabalhadores e forasteiros, 
muito contribuiu para o progresso do patrimonio que 
ajudara a criar. 

No ano de 1900, passou a distrito policial; em 
1903, a distrito de paz de Bebedouro; e, em 1914, 

· a Municip-io, tendo comemorado a 22 de dezembro 
de 1964, meio seculo de autonomia. Em 1938, seu ter
rit6rio foi acrescido de mais de 100 km' de terras, 

. correspondentes ao distrito de Marcondesia. 

Aspectos Administratit•o.r e fudici!trios 

0 nrsTRITO de Monte Azul, atual Monte Azul Paulis
ta, foi criado, no Municipio e Comarca de Bebedouro, 
pela Lei estadual n.0 898, de 30 de novembro de 1903, 
sendo sua sede elevada a vila pela Lei estadual nu
mero 1 038, de 19 de dezembro de 1906. 

Monte Azul obteve sua emancipac;ao politica a 
22 de dezembro de 1914, pela Lei estadual n.0 1 443 
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(como ;M:unicipio de .urn 
termo unico) . Pelo Deere
to estadual n.o 9 775, de 30 
de novembro de 1938, foi
-lhe anexado o distrito de 
Marcondesia, ate entao 
pertencente ao Municipio 
de Cajobi. 

Pelo Decreta-lei estadual 
n.0 14 334, de 30 de no
vembro de 1944, o Munici
pio passou a denominar-

Fonte luminosa -se Monte Azul do Turvo, 
e, mais tarde, o Decreto
-lei n.0 233, de 24 de de

zembro de 1948, deu-lhe a atual denominac;;ao . 
Pela Lei estadual n.0 2 456, de 30 de dezembro 

de 1953, o Municipio de Monte Azul Paulista foi 
elevado a Comarca (de termo unico), instalada em 
27 de marr;o de 1955 . Pela Lei estadual n.O 8 050, de 
dezembro de 1963, o Municipio e termo de Paraiso 
foram transfei:idos da comarca de Monte Alto pam a 
cl.e Monte Azul Paulista. Atualmente e composto dos 
dlstritos de Marcondesia e Monte Azul Paulista 
(sede) .. 

·ASPECTOS F1SICOS· 

0 MUNICiPio localiza-se na zona de Barretos, uma 
das 33 zonas fisiograticas em que se divide 0 terri
t6rio do Estado de Sao Paulo. Limita-se com os Mu
nicipios de Colina; Bebedouro, Paraiso, Cajobi e Se
verinia. Estende-se por 18 km na direc;;ao N -S e por 
17 km na direr;ao E-0. Seu perimetro mede 79 qui-
16metrcs, com area de 251 km". 

A posic;ao da sede municipal esta determinada 
pelas coordenadas 20° 54' 30" de latitude sui e 48° 
39' 00" de longitude W. Gr., situando-se ·a 640 me
tros de altitude, em urn espigao entre os rios Ca-· 
choeirinha e Avanhandava. Dista, em linha reta, 
rumo NNO, . 363 qui16metros da Capital do Estado. 

o Municipio localiza-se no planalto ocidental 
paulista. Sua topografia apresenta pequenas ondu-. 
Iar;oes (colinas e espig6es), cuja altitude varia en
tre 600 a 680 metros. A rede hidrogr:Hica munici
pal integra a bacia do rio Grande. unico rio de re
lativa importancia e o Turvo, afluente do rio Gran
de; que banha o territ6rio municipal ao sui, su
doeste e oeste, descrevendo a linha divis6ria com 
o Municipio de Paraiso. Seu principal afluente, em 
territ6rio municipal, ·e o ribeirao Avanhandava; ha- · 
vendo, ainda, o Cachoeirinha, e grande numero de 
c6rregos que banham o Municipio. 
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0 clima do Municipio e temperado e saudavel. 
A teniperatura m axima, no periodo de setembro a 
feverelro, varia entre 33 e 35°0, a sombra, e a mi
nima, de 10 a 15 . De marc;o a agosto , a maxima 
situc!-.'e entre 20 e 25° e a minima de 8 a 10° 0 . 

. L; precipitac;ao pluviometrica, em 1963, alcan
c;ou 524.7 mm; porem, de janeiro a junho de 1964, 
ja toi :~ lizava 851.2 mm. 

/ lS Pi:l lOS l)J: , \[( JGJUUJCOS 

o !IL~•rciPIO tinha populac;ao de 10 124 habitantes e 
uma r: ensidade demografica de 40 habitantes por 
quilcn;e tro quadrado , segundo os dados prelimina
res de• Censo Demografico de 1960. No dist ri to-secl e 
- Mc.:ne Azul Pa ulista - estavam 8 167 habitantes e 
no de ::\fa rcondesia. 1 957 . Ravia ligeira predomina n
cia d ~. populac;ao rural: 52'X .. Contaram-se 1898 do
mici lio::c em todo Municipio. sendo 1 542 no distri
t o-se;:: e . 

. ~ populac;ao da cidacle era de 4 572 h abi tantes, 
marc~. ndo crescimento de 26':< em relac;ao ao Cen
so a:: terior 119501 ; e a vita de Marcondesia, com 
287 ~·. :. b i t antes , cresceu 10 c:;; . 

-POPU L AC Ao 
UA8 ANA 

POPU LA<;iio 
RURAL 

:.lovimento da populac;ao em 1962: 86 casamen
t os, 338 nascidos vivos , 6 nascidos mortos , 84 obitos 
.e m g.eral, sendo 24 obitos de menores de um ano. 
Taxas bioestatisticas (por mill : nupcialidade, 8,61; 
natalidade, 33,82; natimortalidade, 17,44; mortalida
de 1 em gerall , 8,41 ; mortalidade infantil , 71.01. 

.dSPbCFOS f ('() ,'\0!\fTCO\' 

(,'enso Agrico.'a 

0 cENso Agricola de 1960, seg undo dados prelimiua 
r~s . contou 250 estabelecimentos agropecuarios , com 
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uma area de 81 979 hectares, sendo destinados as 
lavouras 43 129 hectares. Foram recenseados 25 es
tabelecimentos com menos 10 hectares; 154, de 10 
a menos de 100 ha; 63, de 100 a menos de 1 000 ha: 
6, de 1 000 a menos de 10 000 ha; e 2, de dez mil e 
mais hectares. Em todos os estabelecimentos traba
lhavam 2 571 pessoas. Havia 52 tratores e 278 arados . 

Os rebanhos existentes somavam 11 565 cabecas 
e estavam distribuidos em 206 estabelecimentos, 
sendo que em 174 havia menos de 100 cabec;as, em 
cada urn; em 29, de 100 a menos de 500; e en; 3. de 
500 a mais. 

Agricultmct 

EM 1963, foram cultivados 12 825 ha de terra . com 
as seguintes especies agricolas: cafe, arroz, mandio
ca, laranja, feijao, milho, algodao, amendoim e 
cana-de-ac;U.car. 0 valor da produc;ao alca.n<;ou 
721,6 milh6es de cruzeiros . 

0 cafe, tradicional produto, contribuiu com 55'){. 
para o valor total da produc;ao municipal, cobriu 
8 640 hectares (5,4 milh6es de pes) e rendeu 5 670 
toneladas. 0 arroz, o segundo produto, com 18% 
do valor, 1 024 hectares plantados e 1 165 tonela
das. Seguiram-se: a mandioca, com 278 ha, 8% 
do valor e 8 351 t; a laranja, com 413 ha, 7% do 
valor e 33 milh6es de frutos ; o feijao, com 588 ha, 
6% do valor e 414 t; o milho, com 1 363 ha, 5% do 
valor e 2 595 t; o algodao, com 363 ha, 4,5% do valor 
e 540 t; e o amendoim e a cana-de-ac;U.car, com 
108 e 48 ha e 60 e 1 690 t, respectivamente, contri
buiram com o restante para o valor. 

0 Municipio de Monte Azul Paulista disp6e de 
p6sto agropecuario (Casa da Lavoura), havendo dois 
agr6nomos prestando assisti'mcia tecnica aos lavra
dores. 

Peettaria 

0 REBANHo pecuario monteazulense contava, em 1962 ,-
31 962 cabec;as e era avaliado em 489,5 milh6es de 
cruzeiros . 

0 registro das principais especies fornecia o se
guinte quadro: bovinos, 15 830 cabec;as e 80,8% do 
valor total dos rebanhos; suinos, 12 150 cabeGas e 
8,7 % do valor; muares, 1420 cabec;as e 7,2% do 
valor; eqiiinos, 1 380 cabe<;as, 2,8% do valor. Havia , 
ainda, 723 caprinos, 410 ovinos e 3 asininos. 

No ano em foco, foram produzidos 745 mil li
t ros de leite, no valor de 22,4 milh6es de cruzeiros; 
3,9 toneladas de manteiga, no valor de 3,3 milhoes 
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de c" uzeiros ; e 3 toneladas de queijo 11,5 milhoes 
de cruzeiros) . No Municipio e criado gada de Ieite 
e df· c.orte. As ra<;as bovinas preferidas pelos cria
dore:o locais sao as zebuinas e o caracu. Alguns cria
dores mantem pastagens artificiais de jaragua, ca
pim g,ordura e, menos freqi.ientemente, de coloniao, 
pare. os seus rebanhos bovinos. 

0 plantel avicola - 107 mil e 545 galin::i.ceos e 
618 palmipedes - era avaliado, em 1962 , em 29 ,6 mi
lh6es de cruzeiros (29,4 milh6es dos galinaceos 1 • 

Foran'- produzidas 360 mil duzias de avos de gali
nha. no valor de 32,4 milhoes de cruzeiros. 

Contavam-se 43 estabelecimentos exclusivamen
te pfcuarios. 

A.tuam no Municipio a Cooperativa Agropecua
ria co Oeste de Sao Paulo e 2 agronomos. 

CL'i: ·' I11dttJI rial 

0 CE-1\SO Industrial de 1960 contou 37 estabelecimen
tos. em que trabalharam, em media mensa! , no ana 
anterior ao Censo, 71 operarios. 0 valor da produ
<;ao industrial foi de 53,5 milhoes de cruzeiros , sen
do o da transforma<;ao industrial de 28,8 milhoes . 

0 principal genera de industria era o de pro
duto~ alimentares, com 71 % do valor da produ<;ao, 
14 estabelecimentos e 29 operanos, em media 
mensal; seguiram-no o de bebidas com 12% do valor e 
e 4 estabelecimentos e 10 operarios em media men
sal; e o de mobilhirio com 6% do valor, 5 es
tabelecimentos e 11 operarios, em media mensa!. 
Outros generos registrados: minerais nao metali
cos \6 estabelecimentos) ; madeira ll estabeleci
mentoJ, couros e peles e produtos similares (2), pro
dutos de perfumaria, saboes e velas (1), vestuario, 
cal<;ados e artefatos de tecidos (1 I, editorial e gni
fica • 2 l , e nao especificado 0 1 . 

• NA INDUSTRIA de transforma<;ao. funcionavam, em 
1962, 36 estabelecimentos. 0 valor total de sua pro
du<;ao foi de 180,4 milhoes de cruzeiros. Ocupa va 
101 operarios. 

Destacava-se o genera produtos alimentares. 
com 17 estabelecimentos, 47 operarios e produgao de 
150,2 milhoes cle cruzeiros. Na pauta das industrias 
de alimenta<;ao, destacavam-se o beneficiamento de 
~uroz, com 4 estabelecimentos e 43,7 milhoes de cru
z.eiros e o beneficiamento do cafe, com 3 estabeleci
mentos e 40,5 milhoes e, a inda, urn estabelecimento 
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de fabrica(fao de farinha ou raspa de mandio< :·:~ e 
3 padarias. 

0 segundo genera industrial, o de bebidas .. pro
duzia aguardente de cana, cerveja, refrigerantes. 0 
valor total de sua produgao ascendia a 15,3 milh6es 
de cruzeiros. Contava com 4 estabelecimentos e 19 
operarios. Os demais generos eram; vestuario,. 1 
estabelecimento: mobiliario, 4; editorial e grafica . 2; 
transforma(fao de minerais nao metalicos, 5; couros 
e peles e produtos similares (selaria) , 2; fabricaqao 
de saba a. 1; e fabrica(fao de caix6es funerarioR. L 

FoRAIVI produzidas 241 tonel.adas de carne e dtriva
dos, no valor de 38,2 milh6es de cruzeiros, em l962. 
Destacou-se a carne verde bovina, com 168,1 tonela
das, no valor de 29,4 milh5es de cruzeiros t'76,9% 
do valor dos produtos de matadouro) ; seguida de t ou
cinho fresco, 2-7,5 toneladas e 3,8 milh5es de cru
zeiros; da carne verde de suino, 23,1 toneladas e 
3,8 milh6es de cruzeiros; e do couro verde de bo
vina, 20,0 toneladas e 1,1 milh6es de cruzeiros . No 
ana em pauta, foram abatidos, pelos matadouros 
municipais, 975 bovinos, 724 suinos, 20 caprinos e 
16 ovinos. 

C omhcio e BanwJ 

0 MUNICIPIO exporta principalmente cafe pars o 
porto de Santos. Parcelas menores de diversos pro
dutos agropecuarios sao exportadas para a Capital 
c\o Estado e as cidades vizinhas. 

A sede municipal contava com 99 estabeleci
mentos varejistas, 1 hotel, 1 pensao e 2 restauran
tes e 3 estabelecimentos bancarios: 2 matrizes: 
Banco Antonio de Queiros e Juliao Arroio; uma 
agencia do Banco Bandeirantes do Comercio e outra 
da Caixa Economica Estadual ; e 1 cooperativo. de 
consumo e 2 de produ(fao. 

As principais contas bancarias registravam, em 
31 de dezembro de 1963, os seguintes saldos (em . 
milh6es de cruzeiros) : caixa, em moeda corrente, 
54,9; emprestimos em contas correntes, 63 ,0 ; em
prestimos hipotecarios, 9,1; titulos descontados, 
397,0 ; depositos a vista e a curto prazo, 435,0; e de
positos a prazo, 38,8. 

Tramporte e Comunicafoe.r 

0 MUNICIPIO de Monte Azul Paulista e servido pel.a 
Cia. Paulista de Estrada de Ferro <: ramal de Nova 
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Granada), existindo em seu territ6rio tres estacJes 
ferrovh'i.rias: Monte Azul Paulista (sede municipal) , 
Marcondesia (sede distrital) e Rosario (povoado do 
distrito-sede). Passam por essas estag6es, diaria
mente, pela manha e a tarde, 4 trens de passagei 
ros com destino a Olimpia e Nova Granada e a Be
bedouro. 

0 Municipio conta com rede de estradas de :·o
dagem e carrogaveis, em born estado de consen·a 
gao, que, alem de estabelecer as ligag6es interdis
tritais, articula a sede municipal com os Munici
pios circunvizinhos. Nas proximidades, a nordeste 
da cidade, passa a rodovia estadual Armando Sales 
de Oliveira , cognominada Rodovia da Laranja. 

A sede municipal liga-se a Bebedouro - por ie·
rovia CCPEF), em 59 minutos; ou por rodovia esta
dual (onibus), em 38 minutos; a Paraiso - por !·o
dovia municipal (6nibus), em 46 minutos; Cajobi 
- por rodovia municipal, via Marcondesia e Monte 
Verde Paulista (onibus), em 50 minutos; ou por ·:ia 
mista: ferrovia (CPEF), ate Monte Verde PaulLita. 
e dai em rodovia municipal (6nibus), em 47 ~ni
nutos; a Severinia - por ferrovia !CPEFJ, em 46 
minutos; ou rodovia municipal, via Marcondesia e 
Monte verde Paulista Coni bus) , em 48 minutos : a 
Colina - por ferrovia (CPEFJ, via Bebedouro, em 1 
bora e 34 minutos ou rodovia municipal Conibus) , 
via f.azendas da Cava, Paineiras e Retiro, em 1 hora 
e 4 minutos; a Capital do Estado - por ferrovia . 
em 9 horas e 22 minutos ; ou rodovia, estadual e 
federal (BR-56 e BR-33) , de onibus, em 7 horas: 
com Brasilia-DF, por rodovia, via Bebedouro, Co
lombia, Frutal e Goiania, em 12 horas e 50 minu~.os. 

Em 31 de de-
zembro de 1963, P/BRAS/LIA · O.F 

havia registrados 
na D e l e g a c i a 
P o 1 i c i a l local 
121 autom6veis e Est rodaqem 

jipes, 89 cami
nh6es, 2 6nibus e 
.65 outros veiculos. 

Ha uma ag€m
c i a postal-tele
grafica na sede 
municipal e uma 
postal na vila de 
Marcondesia, am-
bas do DCT . 0 Pf S.PAULO 

Municipio e ser-
vido tambem pelo telegrafo da Cia. Paulista de Es
tradas cle Ferro. instalado nas estac6es de Men :.e 
Azul Paullsta. ?viarcondesia e Rosario. 
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Igreja Matriz 

ASPECTOS SOCIAlS 

o servigo telefonico, ex
plorado pela Cia 0 TelefOnica 
Brasileira, com centros tele
fonicos na cidade e na vila, 
possui 198 aparelhos telefo
nicos instalados 0 Ha uma 
rede telefOnica particular, 
servindo a varias proprieda
des agricolas, ligada ao vizi
nho Municipio de Paraiso 0 

A CIDADE de Monte Azul Paulista esta edificada so
bre uma colina, urn dos pontos mais elevados do es
pigao, que deixa a direita o ribeirao Cachoeirinha e 
a esquerda o ribeirao Avanhandava, motivando urn 
aspecto pitoresco e atraente 0 

As suas edifica<;6es obedecem a urn tra<;ado ori
ginal de ruas e praQas, cujo perimetro e urn penta
gono irregular 0 Da praQa central - Rio Branco -
irradiam cinco ruas principais, retas, cortadas, 
transversalmente, por outras, circulares, das quais, 
a medida que o perimetro se vai estendendo, partem 
novas ruas paralelas as principals, formando praQas 
nos cruzamentos, totalizando 4 jardins, 8 largos e 
prac;as, 48 ruas e 9 travessaso 

As edificac;6es urbanas sao quase todas de urn 
pavimento, sendo raras as de dois, havendo 109 pre
dios situados em largos ou pra<;as, 908 em ruas e 
85 em travessaso 

No panorama urbano, destacam-se a Igreja 
Matriz (Born Jesus), o Foro, o Ginasio Esta
dual, o Grupo Escolar, o Hospital Sao Vicente de 
Paulo, a Maternidade Fernando Magalhaes, o Posto 
de Saude e Puericultura, o Parque Infantil, a Casa 
da Lavoura, a Agencia Postal-Telegratka, as sedes 
dos bancos Antonio de Queir6s e Juliao Arroio, a. 
agencia do Banco Bandeirante do Comercio, como 
tam bern, residencias particulares 0 

A cidade e dotada de indispensaveis servigos 
urbanos : rede de abastecimento de agua de 8,9 km 
de linhas distribuidoras, com 4 reservat6rio (1 200 
metros cubicos de fornecimento mectio em 24 horas) , 
92.2 ligag6es residenciais e 62 outras; rede de esgo
tos, de 6,5 km de extensao, com 371 predios esgota
das e 33 pogos de inspegii.Oo A rede de iluminaQ~O 
eletrica com corrente alternada, de 127V para luz e 
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320V para f6rc;a; a cargo da Cia. Paulista de F6rc;a 
e Luz, possuia, ate 31 de dezembro de 1963. 904 li
gac;6es eletricas. 

A.~Ji.rt elll·itt 1Hedico-.ranita1'ia 

A ASSISTENCIA medica e prestada aos municipes pelo 
Hospital Sao Vicente de Paulo e a Maternidade Fer
nando Magalhaes, totalizando 61 leitos, p6sto de 
saude e de !JUericultura, 1 gabinete dent:irio esco
lar e 4 farmacias. Atendem a populac;ao 4 m·3dicos, 
5 dentistas e um enfermeiro. 

A.r.ri.flencict So(itt! 

A SocrEDADE Sao Vicente de Paulo mantem a Vila 
Vicentina, destinada a recolher familias pobres e 
desamparadas, e assiste, tambem, por outros meios, 
a pessoas indigentes ou doentes abandonados. 

ASPECTOS CULTURAIS 

E11Jino 

No MuNiciPIO, o ensino e prestado nos niveis ele
mentar e media. No inicio do ano letivo de 1964. 
existiam 18 unidades escolares de ensino primario 
fundamental comum, com 38 profess6res e 1 258 alu
nos matriculados; uma unidade de ensino elemen
tar, extraprimario, com 2 profess6res e 60 alunos ; 
uma unidade de ensino secundario, com 13 profess6-
res e 223 alunos e outra unidade de ensino normal. 
com 9 professores e 33 alunos. A cidade e do tad a 
de uma escola normal e ginasio estadual e de um 
grupo escolar. Uma escola de comercio esta prestes 
'a ser instalada. Outro grupo escolar esta localizado 
na sede distrital de Marcondesia. 

·Cultura 

CONTA a cidade com duas bibliotecas: a do gmasw 
estadual, estudantil, com 1400 volumes; e a do Clu
be Recreativo Monteazulense, com 600 volumes, 
franqueada apenas aos associados da agremiac;ao. 
Ha duas associac;6es esportivo-recreativas - Monte 
Azul Tenis Clube e Clube Recreativo Monteazulen
se 1natac;ao) - e uma associac;ii.o estritamente des
portiva - Atletico Monte Azul (futebol) , e o Cine
-teatro Rui Barbosa, com instalac;6es para sess6es 
teatrais, e capacidade para 500 espectadores. Existe 

:IIONTE AZUL PAULISTA - 11 



um semanario -A Comarca (fundado em 17 de ja
neiro de 1915 com o nome de 0 Municipio), que sai 
aos domingos, com quatro paginas e tiragem de 700 
a 800 exemplares. Existem 2 tipografias e uma li
vraria. Exercem a profissao, na sede municipal, 5 
advogados e 1 projetista-licenciado. 

0 principal festejo popular e o do Bam Jesus, 
patiroeiro local, durante 15 a 18 dias, terminando a· 
6 de ag6sto; festeja-se, ainda, a Independencia do 
Brasil e o dia do Municipio (29 de junho) . 

.r15PECTOS ADiviiNISTRATIVOS 

EsTi\.o instaladas em Monte Azul Paulista, uma De
leg·acia de Policia, de 5.a Classe; a 10.a Circunscri
c;ao de Recrutamento; uma coletoria estadual e ou
tra federal; e a Agencia Municipal de Estatistica, 
6rg-ao de coleta do IBGE. 

Fi;,,!ilfaJ Publica.r 

EM 1963, a receita federal no Municipio ascendeu a 
46.1 milh6es de ci'uzeiros (renda tributaria: 42,7 mi
lhoesl ; a receita estadual, 32,7 milh6es; a receita 
municipal, 28 ,4 milh6es (renda tributaria 22,0 mi
lhoes ' . 

• -'1.. despesa do Municipio naquele ana foi de 31,1 
milh6es de cruzeiros . 

• -'1.. taxa d'agua, arrecadada pela Prefeitura, em 
1963. foi de 1,2 milh6es de cruzeiros, e a de esgotos, 
de 63.5 milhares de cruzeiros. 

0 orGamento municipal para 1964 previa uma 
receita de 29 milh6es de cruzeiros e fixa va igual 
de>=pesa. 

l'vlozi men to J udiciario 

Possur o Municipio 6 cart6rios: do registro civil, do 
1.0 e 2.0 oficio, do registro de hipotecas e do con
t aclor-distribuidor-partidor (todos na sede mumcl
pal'i : e outro de reg"istro civil, na vila de Marcon-· 
desia. Em 1962, foram transcritas 188 transmiss6es 
de im6veis (138, par compra e venda 1 • no valor total 
de 33.9 milh6es de cruzeiros (23,9 milh6es, por com
prn e vend a 1 • 

Repre.rellta§·,;,() PoiiJi(tJ 

PARA as eleiG6e,; de 7 de outubro de 1962, estavam 
inscritos 2 723 eleitores. A Camara Municipal e 
constituida de 11 vereadores. 
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FONTES 

As INFORMAg6Es divulgadas neste trabalho foram, na 
sua maioria, compiladas e fornecidas pela Agencia 
Municipal de Estatistica de Monte Azul Paulista. 
Utilizados, tambem, na sua elaborac;;ao, dados pro
cedentes dos arquivos de documentac;;ao municipal, 
da Diretoria de Documentac;;ao e Divulgac;;ao (Secre
taria-Geral do CNE) e de outros 6rgaos do · sistema 
estatistico nacional. 
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EST A publica5fiio jaz parte da serie de monograjias 
municipais organizada pela Diretoria de Documen
tw;cio e Divulgagiio do Conselho Nacional de Esta
tistica . A nota introdut6ria, sabre aspectos da. 
evolugiio hist6rica do Municipio, corresponde a uma. 
l entativa no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizac;cio, elementos esparsos em dijerentes 
documentos . Ocorrem, em alguns casas, divergen
cias de opinido, comuns em assuntos dessa natureza. 
acio sendo raros as equivocos e erros nas pr6prias 
f antes ·de pesquisa. Par is so, o CN E acolheria com 
o maior interesse qualquer colaborar;iio, especial
mente de historiadores e ge6grajos. 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATtSTICA 

Presidente: Gen. Aguinaldo Jose Senna Campos 

Secretario-Geral: Sebastiiio Aguiar Ayres 

COLEI;AO DE MONOGRAFIAS 

(3.a serie) 

200 - Cai~ara. 201 - M •.cae. 202 - Itaqui. 203 - Antonio 
Prado. 204 - Cama~arl. 205 - Belo Horizonte. 206 - Itubera. 
207 - Minduri. 208 - Valen~a. 209 - Humberto de Campos. 
210 - Barreirinhas. 211 - Japaratuba. 212 - Canavieiras. 213 
- Tupii. 214 - Pombal. 215 - Jucas. 216 - Mandaguari. 217 
- Para de Minas. 218 - N. s.a das Dores. 219 - Serra Negra . 
220 - Caucaia. 221 - Rio de Contas. 222 - Itaparica. 223 -
Sao Gabriel. 224 - Simiio Dias. 225 - Recife. 226 - CacultL 
227 - Paudalho. 228 - Palmeira dos indios. 229 - Manaca
puru. 230 - Barreiros. 231 - Curitiba. 232 - Ouro Preto. 233 
- Porto Alegre. 234 - Taperoa. 235 - Guaruja. 236 - Porto 
Nacional. 237 - Sabo.ri. 238 - Oliveira. 239 - Catal(uases. 
;!40 - Cambuquira. 241 - Mogi das Cruzes. 242 - Caldas 
Novas. 243 - Guarapuava. 244 - Canoinhas. 245 - Rio Gran
de. 246 - Leopoldina. 247 - Mallet. 248 - Tupaciguara. 249 -
Guaxupe. 250 - Mutum. 251 - Viana, ES. 252 - Ponta Porii. 
253 Oeiras. 254 - Passo de Camaragibe. 255 - Pirapora. 
256 - Muqui. 257 - Campo do Brito. 258 - Barra Bonita. 
259 - Governador Valadares. 260 - Novo Hamburgo. 261 -
Aparecida. 262 - Pojuca. 263 - Jaguaribe. 264 - Americana. 
265 - Teres6polis. 266 - Brodosqui. 267 - Itapui. 268 -
l'iratininga. 269 - Currais Novos . 270 - Atalaia. 271 - Bra
gan~a Paulista. 272 - Paraiba do Sul. 273 Itaporanga 
d'Ajuda. 274 - Andreliindia . 275 - Caconde. 276 - Alagoa 
Grande. 277 - Jardim. 278 - Floresta. 279 - Camaqua. 280 
- Missiio Velha. 281 - Caic6. 28~ - Imperatriz. 283 - Con
gonhas. 284 - Serro. 285 - Salgueiro. 286 - Monte Azul Pau
!ista. 

Acahou-se de imprimir, no Servit;o Grdfir.o do 
I BGE, aos vinte e tres dias do mcs de nwrt;o 
de mil novccentos e sessenta e cinco. 
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