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D~SCALVADO 

SAO PAULO 

ASPECTOS FISICOS - Area: 743 km' (1962); alti
tude: 648 m; temperaturas medias, em °C, das 
maximas: 38; das minimas: 9; precipitagao plu
viometrica anual: 1200 mm. 

POPULAQAO - 16 065 habitantes (dados estimados 
para 1962); densidade demograjica: 22 habitan
tes por quilometro quadrado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Industria textil, pro
dugao de leite e avicultura. 

ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 3 agencias. 

VEICULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Munici
pal) - 153 autom6vets e jipes, 175 camtnh6es e 
158 outros veiculos. 

ASPECTOS URBANOS (sede) - 1 744 ligag6es eze
tricas, 215 aparelhos telefonicos; 3 hoteis, 1 res
taurante; 1 cinema. 

ASSISTENCIA MEDICA (sede) - 1 hospital geral 
com 40 leitos; 6 medicos, 6 dentistas e 2 enter
metros, no exercicio da projissao; 5 farmacias e 
drogarias. 

ASPECTOS CULTURAIS- 36 unidades escolares de 
ensino primario geral, 5 de ensino medio; 2 ti
pograjias; 2 livrarias, 1 biblioteca e 2 jornais. 

ORQAMENTO MUNICIPAL PARA 1964 (milh6es de 
cruzeiros) - receita prevista: 52,0; renda tribu
taria: 20,6; despesa fixada: 51,5. 

REPRESENTAQAO POLITICA - 11 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Antonio Ignacio Ferreira Santos e de
senho da capa de Carlos Cesar Fernandes de Aguiar, 
ambos da Diretoria de Documenta<;ao e Divulgagao 
do CNE. 



Pra<;a N. S. do Beh\m 

ASPECTOS HIST6RICOS 

JOSE FERREIRA DA SILVA, Tome Ferreira, Nicolau An
tonio Lobo e Agostinho Jm:.§ Alves de Amorim, este 
procedente de Santa Catarina e os outros, do Esta
do de Minas Gerais, por volta de 1809 tomaram pos
se de terras abandonadas, situadas no atual Munici
pio de Descalvado, iniciando assim o povoamento da 
regiao, em tempos idos habitada pelos indios guaia
nases. Por iniciativa do primeiro, em 1832, foi ergui
da no local uma igreja dedicada a Nossa Senhora do 
Belem e que ate hoje subsiste, modificada algumas 
vezes - e o majestoso templo do largo da Matriz. 

Por escritura datada de 10 de novembro de 1842, 
Jose Ferreira da Silva e sua mulher doaram a pa
r6quia nascente vasta area de terras, a ser distri
buida aos que ali quisessem estabelecer-se, fato que 
contribuiu bastante para incrementar a povoaQao, 
entao denominada Nossa Senhora do Belem do Des
calvado, a qual em menos de dois anos se tornaria 
freguesia, pertencente ao Municipio de Araraquara. 
Em 1845, a freguesia passou a jurisdiQao do Rio Cla
ro e, em 22 de abril de 1865, tornou-se Municipio, 
com a denominagao de Belem do Descalvado, com
pletando este ano seu primeiro centenario . 

Em 1.0 de janeiro de 1866, iniciou seus traba
lhos, sob a presidencia de Jose Elias de Toledo Li
ma, a primeira Camara Municipal de Descalvado. 
A iluminagao eletrica e a recte de esgotos foram ins
talados na sede do Municipio em 1902 e 1908, res
pecti vamen te. 
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Durante muitos anos, a atividade agricola, par
ticularmente a cafeicultura, foi a principal fonte de 
renda da comuna, que alcanc;ou em 1930 o terceiro 
Iugar entre os municipios brasileiros, pela quanti
dade de pes de cafe. 

Duas sao as versoes sobre a origem do top6nimo. 
Uns atribuem-no a existencia, entre os primeiros co
lonizadores, de uma familia de calvos; outros, ao fato 
de se tratar de uma regiao de vegetac;ao escassa e 
de terrenos com pequenas ondulac;oes. 

Formafao Administrativa e Judiciaria 

A PovoAc;1io, pertencente ao Municipio de Araraqua
ra, foi elevada, pela Lei provincial n.0 21, de 28 de 
fevereiro de 1844, a categoria de distrito ou fregue
sia. No ano seguinte, a Lei n.0 13, de 17 de marc;o, 
anexou o novo distrito ao Municipio de Rio Claro, 
o qual veio a ser desmembrado, vinte anos depois, 
pela Lei n.0 72, de 22 de abril de 1865, tornando-se 
Municipio, com um s6 distrito, formac;ao que ate 
hoje subsiste. 

A Lei n.o 90, de 1.0 de abrll de. 1889, passou a 
sede municipal a categoria de cidade. 

A simplificac;ao do nome para oescalvado de
correu da Lei provincial n.0 1157, de 26 de dezem
bro de 1908. 

Quanta a forma<;ao judiciaria, desde 15 de abril 
de 1873 Descalvado tornou-se comarca, em virtude 
da Lei provincial n.0 64, da referida data. Em 31 de 
dezembro de 1963, estavam instalados cart6rios do 
registro civil, do 1.0 e 2.o oficios, do registro de hioo
tecas e do . contador, partidor e distribuidor, todos 
na sede municipal. 

ASPECTOS FISICOS 

0ESCALVADO pertence a zona fisiografica de Pirassu
nunga, no Estado de Sao Paulo, mede 743 km• e se 
limita com os municipios paulistas de Luis Anto
nio, Santa Rita do Passa Quatro, Porto Ferreira, Pi
rassununga, Analandia e Sao Carlos. A sede muni
cipal esta localizada a 648 metros acima do nivel do 
mar, dista 200 km da Capital do Estado, em linha 
reta, e 740 quilometros de Brasilia e e cortada pelas 
seguintes coordenadas geograficas: 21° 54' 05" de 
latitude sul e 47° 37' 26" de longitude W. Gr. 

0 territ6rio municipal e banhado por diversos 
rios, entre os quais se destacam o Mogi-Guac;u, intei
ramente navegavel, seu afluente, o Pantano, o Qui-
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Prefeitura Municipal 

lombo e o Bonito . 0 sal to do Pantano ou Dam Lino, 
a 8 quil6metros da sede municipal, tern 75 metros 
de altura e verte 800 litros de agua por segundo, ofe
recendo espetaculo de rara beleza. Merecem refe
rencia tambem as corredeiras do Mogi-Guac;u: a da 
Escaramuc;a, com 1 000 metros de extensao, a do Ga
viaozinho e a dos Patos, estas bern menores. 

Municipio de terreno mais ou menos regular, 
suas principals elevac;oes sao a serra do Descalva
do, com ponto culminante a 800 metros, e a serra 
da Estrela. 

0 clima e, de modo geral , o do Planalto Pau
lista, com verao (Imido e inverno seco ; chuvas de 
outubro a abril, predominando em dezembro e ja
neiro; geadas, as vezes, em junho ou julho. Tempe
raturas: media, 22°0; maxima, 38°0; minima, 9°0. 
Precipitac;ao pluviometrica de 1100 a 1 300 mm 
anuais. 

No sitio Paiol, perto da zona urbana, ha fontes 
de agua mineral, explorada comercialmente; no si
tio da Tabua encontra-se areia quartzosa, tambem 
em explorac;ao . Entre as riquezas vegetais, conta 
o Municipio com bastante eucalipto, angico, copai
ba, canela, cedro, peroba e outras madeiras. A fau
na e representada par varias especies, como vea
dos, pacas, cutias, tatus, preas, caititus e taman
duas, entre os mamiferos; sabias, pintassilgos, azu-
16es, passaros-pretos, juritis, perdizes, codornas, 
inhambus, siriemas e saracuras, entre as aves; e 
corimbatas, dourados, piabas e lambaris , entre os 
peixes. 
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ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

ENTRE os Recenseamentos de 1950 e 1960, a popula
gao de Descalvado passou de 14 113 habitantes para 
15 859, registrando-se, pois, urn acrescimo de . 12,4%, 
bern inferior ao verificado, no mesmo periodo, no 
conjunto do Estado (29,6%) . Com esse acrescimo, 
ficou o Municipio com uma densidade demogr:ifi
ca de 20 habitantes por quil6metro quadrado, tam
bern bastante inferior a do Estado (52) . E de se 
notar que o incremento verificou-se apenas na zona 
urbana, que tinha 4 454 habitantes em 1950 e apre
sentou 7 220 em 1960 (acrescimo de 62-,1%) ; na zona 
rural houve ate pequena diminuigao no periodo in
tercensitario - de 9 659 para 8 639 habitantes (me
nos 10,6%). Desses dados, deduz-se ainda que, en
quanta em 1950 a populagao urbana correspondia a 
apenas 31,6% do total da populagao do Municipio, 
em 1960 passou a representar 45,5%, aproximando
-se sensivelmente da percentagem relativa a popu
lagao rural, que baixou de 68,4% para 54,5%. 

Quanto ao numero de domicilios, foi registrado 
urn total de 3 064, no ultimo Censo. 

Segundo estimativas do Departamento de Esta
tistica do Estado de Sao Paulo, a populagao do Mu
nicipio atingiu o total de 16 065 pessoas, em 1962, 
equivalente a densidade demografica de 22 habi
tantes por quil6metro quadrado. Nesse mesmo ano, 
verificaram-se 99 casamentos; 425 nascimentos (8 
natimortos) e 79 6bitos (14 de menores de urn anol. 

A colonia estrangeira mais numerosa e a ita
liana, notando-se tambem a presenga de portugue
ses, espanh6is e alemaes. 

ASPECTOS ECONOMICOS 

Censo Agrico!ct 

ENTRE os Censos de 1950 e 1960 aumentou conside
ravelmente, de 256 para 450, o numero de estabeleci
mentos agropecuarios existentes em Descalvado. Os 
totais correspondentes a area global desses estabe
lecimentos e a de suas lavouras diminuiram, no en
tanto, de 70 148 para 68 187 hectares e de 13 144 para 
11432 ha, respectivamente. No mesmo interregna, 
os estabelecimentos de menos de 10 hectares pas
saram de 6 para 53; os maio res que esses, mas de 
area inferior a 100 ha, aumentaram de 125 para 240. 
Verificou-se aumento, tambem, no numero de es
tabelecimentos de 100 a menos de 1 000 hectares, que 
eram 113 em 1950 e passaram a 148, em 1960. Dimi-
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Coh\gio Estadu a l e Escola Normal d e Descalva do 

nuiu apenas o numero de estabelecimentos de mais 
e 1 000 h ectares : eram 12. em 1950 e foram encon
trados 9 em 1960. 

Quanto ao pessoal ocupado em atividades agri
colas e pecuarias, baixou de 4 550 pessoas, em 1950, 
para 3 483, em 1960. Reduziu-se tamb·2m o numero 
de arados de 583 para 529, mas em compensagao o 
de tratores elevou-se sensivelmente : de 15 para 119. 

Agriwltura 

No ANO de 1963, a produgao agricola do Municipio 
a tingiu o valor total de 1,0 bilhao de cruzeiros. Para 
a form agao desse total, contribuiram principalmen
te a cana-de-agucar, com 64,6%, o milho, com 9,1%, 
e o arroz, com 8,4';; . Em seguida, situaram-se o to
mate, com 6,1 %, o cafe, com 5,7 %, o feijao com 
3,6% e o algodao, com 1,6% . Completaram a pau
ta de produgao agricola, no referido ano, a batata
-inglesa , a banana e o a m endoim, com val6res me
nos expressivos. 

Quanto a area cultivada e a quantidade pro
duzida , foram os seguintes os r esultados: cana-de
-agucar, 4 200 h ectares c colheita de 189 000 tonela
das; milho , 4 200 ha , 4 680 t; arroz, 1 700 h a, 1 080 t; 
cafe, 1 280 ha , 960 t ; tomate, 64, ha, 1 250 t; feijao, 
400 h a, 372 t; batata-inglesa, 25 h a , 150 t; algodao , 
250 ha, 210 t; banana, 13 ha, 18 000 cachos; amen
doim, 28 hecta res, 28 toneladas. 

Funciona no Municipio uma cooperativa de pro
dugao vegetal - a Cooperativa Agricola de Des
calvado. 

Pecuaria 

HA, em Descalvado, numeroso r ebanho de bovinos 
distribuido por 371 estabelecimentos e que, segundo 
o Censo de 1960, perfazia 28 194 cabegas. Sao mais 
comuns as ragas holandesa, schwitz e caracu e a 
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cria~ao se destina essencialmente a produgao de 
leite, que e exportado para Porto Ferreira e para a 
capital do Estado pelas usinas locais da Nestle e 
da Vigor. 

0 gado existente em 1962 compreendia ao todo 
49 990 cabe~as, avaliadas em 1,1 bilhao de cruzei
ros. Predominava de maneira acentuada o contin
gente bovino, com 63% do numero de cabegas e 90% 
do valor total do gado. Segundo o valor, vinham 
em seguida os suinos, com 46 milh6es de cruzeiros 
(11 500 cabegas), os muares, com 34 milh6es de cru
zeiros (1 700 cabe~as) e os eqtiinos, com 20 milh6es 
(2 000 cabe!;as) . Havia tambem rebanhos de capri
nos, asininos e ovinos. A produgao de Ieite atingiu, 
no referido ano, quase 12 milh6es de litros, e o valor, 
239 milh6es de cruzeiros. 

Avicultura 

0 MuNICiPIO conta tambem com grande quantida
de de aves, principalmente galinhas das ra~as new
hampshire, cross, keystone e leghorn, distribuidas 
em 54 granjas. 

Em 1962, a cria~ao de galinhas abrangia 210 mil 
cabe~as, avaliadas em 46,2 milh6es de cruzeiros. 
Perus havia 2 200 (4,4 milh6es); patos, marrecos e 
gansos perfaziam tambem 2 200 cabe!;as ( 494 mil 
cruzeiros) . A postura das galinhas atingiu entao a 
quantidade de 820 mil duzias de ovos, avaliadas em 
49,2 milh6es de cruzeiros. 

Cewo Industrial 

DE ACORDO com os resultados do Censo Industrial de 
1960, dedicavam-se a atividades na industria de 
transformagao 59 estabelecimentos, com forga mo
triz avaliada em 1 255 cv. Os salarios e vencimen
tos pagos nesses estabelecimentos, em 1959, atingi
ram o total de 42,7 milh6es de cruzeiros. Foram 
ocupados 683 operarios, em media mensa!. As des
pesas de consumo alcan~ram o volume de 247,2 mi
lh6es de cruzeiros, cabendo as materias-primas, 
nessa cifra, a elevada percentagem de 95,6%. A pro
dugao do ano atingiu o valor de 376,8 milh6es de 
cruzeiros, sendo avaliada em 125,7 milh6es a par
cela correspondente a transforma!;ao industrial. 

A industria textil, com 13 estabelecimentos, for
ga motriz de 932 cv e 524 operarios em media 
mensa!, foi a que mais contribuiu para o resultado 
alcangado, com uma produgao no valor de 222,7 
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milhoes de cruzeiros . 
Em segundo lugar, 
com 21 estabelecimen
tcs, operando com 186 
cv e ocupando em 
media 111 operarios, si
tuou-se a indus tria de 
produtos alimentares, 
com uma produ<;ao 
avaliada em 142,4 mi
lhoes de cruzeiros. Fa
ram contados, ainda, 
10 estabelecimentos de 
transforma<;ao de mi
nerais nao metalicos, 3 
metalurgicos, 2 de me
canica, 2 da industria 
de madeira, 2 de mobi
liario, 2 de fabrica<;ao 

Ig rej :-.. :\Ia tr\z 

de bebidas, 2 da industria editorial e grafica 
fabrico de borracha e 1 nao especificado. 

1 ndt'lstria 

1 de 

Os ESTABELECIMENTos da industria de transforrpa<;ao 
deram trabalho, em 1962, a 877 operarios Onedia 
mensa!) e alcan<;aram uma prodw;ao avaliada em 
1,1 bilhao de cruzeiros. As parcel as mais expressi
vas desse total foram ainda a das industrias texteis. 
com 11 estabelecimentos e 72% do valor, e a das in~ 
dustrias de produtos alimentares, com 20 estabeleci
mentos e 24 % do valor. Era 64 o numero total doses_ 
tabelecimentos industriais, em 15 de abril de 1964. 

Abctte de Reses 

FoRAM abatidas, em 1962, 1 268 cabe<;as de bovinos, 
8 846 de suinos e 426 de caprinos. Resultou uma pro
duc;ao no valor total de 120,7 milhoes de cruzeiros. 
dos quais 34 % correspondem a carne verde de bo
vina; 33 %, ao toucinho fresco; 31 %, a carne verde 
de suino . 

:rrcm.rporte e Comunica[oes 

0 MUNiciPIO e servido pela Companhia Paulista de 
Estradas de Ferro e por diversas linhas de 6nibus. 
Sua rede rodoviaria compreende estradas estaduais. 
asfaltadas, e estradas municipais, de terra batida . 
Em abril de 1964, estavam registrados na Prefeitu
ra Municipal 153 autom6veis, 175 caminh6es e 158 
outros veiculos. 

Descalvado esta ligado a cidade de Porto Ferrei
ra por ferrovia em 20 minutos ou por rodovia es-
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tactual em 17 minutos; a Santa Rita do Passa Qua
tro, via Porto Ferreira, de 6nibus, em 33 minutos; a 
Pirassununga, por rodovia estadual, via Porto Fer
reira, em 36 minutos, ou por ferrovia em 44 minutos; 
a Sao Carlos, por rodovia estadual, em 41 minutos; 
a Analandia, em rodovia municipal, via fazenda 
Quadrao, em 1 hora; a Luis Antonio, via Porto Fer
reira , em rodovias estaduais e municipais, em 1 ho
ra e 10 minutos . 

A viagem a Capital do Estado pode ser feita 
por ferrovia, em 5 horas e 35 minutos, ou por rodo
via estadual (de onibus) , em 4 horas e 3 minutos . 
Para Brasilia, DF, por rodovias estaduais e federais, · 
em 15 horas e 31 minutos. 

CON VENCOES PI 'PINAS 
RODOYI/? /"-41-'//fE/YT~O~- s. PAULO 

RIJLJOVIR COtt.JTRtiiPII
Bl?. :rs 

r£RflOYIA +++ 

A Prefeitura mantem urn campo de pouso para 
avioes, com pista de terra batida, medindo 786 m de 
comprimento e 58 de largura. E utilizado por apa
relhos do aeroclube local e entidades cong€meres da 
regiao. 

As comunicagoes postais e telegraficas estao a 
cargo de uma agencia do DCT e de duas de outras 
entidades . 

Comercio e Bancos 

FuNCIONAM no Municipio 82 estabelecimentos de co
mercio varejista . 
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Boa parte da produgao da comuna e exportada, 
principalmente para a Capital do Estado, destacan
do-se a exportagao de Ieite, aves abatidas, ovos, agu
car e alcool de cana, tecidos, facas de ago, pregos 
e outros artigos industrials e tambem alguns produ
tos agricolas, como cafe, tomate, Iaranja, etc. 

Tres sao as agencias bancarias que operam em 
Descalvado: dos Bancos Moreira Sales, Comercial 
do Estado de Sao Paulo e Federal de Credito. Os 
saldos das principals contas dessas agencias eram, 
englobadamente, os seguintes, em 31 de dezembro de 
1963 (em milhoes de cruzeiros): caixa em moeda 
corrente, 29,5; titulos descontados, 285,5; dep6sitos 
a vista e a curto prazo, 442,3; depositos a prazo, 24,4. 

· Ha tambem uma cooperativa de consumo: a de 
Funcionarios Publicos e Bancarios de Descalvado. 

Servi[OS 

SAo 121 os estabelecimentos de presta~ao de servi~os, 
entre eles 3 hotels e 1 restaurante. 

Quatro advogados, 2 engenheiros e 2 agronomos 
exercem a profissao no Municipio. 

ASPECTOS SOCIAlS 

A CIDADE de Descalvado, localizada sobre uma pla
DlCie, num outeiro, apresenta tragado simetrico, 
com ruas Iargas, e calgados a paralelepipedos qua
se todos os logradouros da zona urbana . Sua zona 
suburbana e formada pelos seguintes bairros: San
ta Cruz, ao norte; Sao Benedito e Jardim Belem, ao 
sui; Sao Sebastiao, a oeste; Santa Cruz dos Opera
rios, a leste . 

Contani-se 52 ruas (22 pavimentadas) e 5 pra
~as (4 totalmente pavimentadas e 1 em parte). Dos 
1 834 predios existentes, 1 764 sao servidos pela rede 
de abastecimento de agua, que apresenta 13 220 me
tros de extensao. A rede de esgotos, em 8 740 me
tros, atende a 1 570 prectios . A energia eletrica, de 
220 v, com 1744 liga~oes, e produzida em usina hi
draulica da Companhia Paulista de Eletricidade, Io
calizada em Sao Carlos. 0 consumo no Municipio, 
em 1963, atingiu 5 071325 kWh. 

Conta tambem a comuna com servigo telefo
nico, tendo 215 aparelhos em funcionamento. 

Assistencia MMico-hospitalar 

0 MUNICiPio possui um hospital geral, Santa Casa 
de Misericordia, com 40 Ieitos, mantida pela Irmanda
de da Misericordia de Descalvado. Ha tambem um 
p6sto de assistencia medico-sanitaria, um p6sto de 
puericultura e 5 farmacias . Medicos, ha 6; dentis
tas, igualmente 6; enfermeiros, 2; veterinario, 1. 
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ASPECTOS CULTUR.t1!S 

Ensino 

No INicro do ano letivo de 1964, havia em Descal
vado 36 unidades escolares de ensino primario fun
damental comum, com 1 844 alunos e 62 professores. 

0 ensino medio e ministrado no Colegio Estadual 
e Normal de Descalvado e no Colegio Comercial de 
Descalvado. No inicio do ano letivo de 1964, foram 
rna triculados nos cursos secundario, normal e co
mercia! 637 alunos. 0 corpo docente desses cursos 
era constituido por 31 professores. 

0 u! mr .t1spectos 

DESDE 1944 funciona no Municipio uma biblioteea 
publica, mantida pela Prefeitura e que faz empr·2s
timos a domicilio. Tipografias. ha duas, e livrarias. 
tambem duas. 

Entre as entidades culturais e desportivas de 
Descalvado merecem referencia o Clube Esportivo e 
Recreativo Descalvadense, o Nosso Clube, o Aeroelu
be de Desealvado e o Teatro Experimental do Tra
balhador. 

Para projeq6es cinematograficas ha um estabe
lecimento: o Cine Sao Jose, com 530 lugares. Nos 
audit6rios da Sede Social da Par6quia, do eolegio 
Estadual e do Clube Esportivo e Recreativo Deseal
vadense sao apresentados, as vezes, espetaculos tea
trais. Jornais. ha dois: "0 Comercio" e "A Folha 
do Povo", ambos semanarios. 

Varias festas de eunho religioso realizam-se 
anualmente no Municipio. A do Divino Espirito San
to, no Dia de Pentecostes, e precedida de uma no
vena. Diariamente, em seu transcurso, ap6s chegar 
a igreja matriz a Corte do Divino, acompanhada de 
numeroso s·2quito eonstituido por banda de m1Isica. 
irmandades e populares, realiza-se a cerimonia da 
missa, finda a qual se retiram todos, novamente em 
procissao, acompanhando a Corte, que e formada 
pelo Imperador, a Imperatriz, os Pagens, as Damas 
e o Portador da bandeira do Divino, meninos de 7 
a 12 anos. Na vespera do Dia do Espirito Santo e 
realizado concorrido Iemio de lenha. A procissao Ii
nal entra na igreja ao espoucar de foguetes e ap6s 
o sermao sao escolhidos os festeiros e auxiliares para 
a festa no ano vindouro. E bastante animada tam
bern a festa da Padroeira, que vai de 30 de ag6sto 
ate 8 de setembro, com oficios religiosos, sermoes 
diarios, quermesses, prociss6es dedicadas a Nossa 
Senhora Aparecida e a Nossa Senhora de Belem 
e tambem uma parte profana, com jogos esportivos, 
desfiles de escolares, fanfarras, maquinas agri-
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colas, alegorias, etc. Merecem referencia ainda a fes
ta de Sao Sebastiao, no bairro desse nome (de 11 
a 19 de janeiro), e as de Sao Paulo, Sao Benedito, 
Sao Judas Tadeu e Santo Antonio de Padua, no bair
ro de Sao Benedito (11 a 13 de junho) . 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
R POLITICOS 

FUNCIONAM no Municipio, coletorias federal e esta
dual e uma agencia de estatistica, 6rgao de coleta 
do IBGE . 

Finan(as Publicas 

A UNI.Ao arrecadou, no Municipio, 142,8 milh6es de 
cru<~eiros em 1963; o Estado arrecadou 1"62,9 milh6es . 
Nesses totals, 109,8 e 157,8 milh6es, respectivamen
te, correspondem a renda tributaria. 

No mesmo ano, a receita municipal atingiu o 
montante de 50,3 milh6es de cruzeiros (20,9 de ren
da tributaria) e a despesa, 55,6 milh6es. 0 or<;amento 
para 1964 previa receita de 52,0 milh6es , com 20,6 
milh6es de renda tributaria, e fixava a despesa em 
51 ,5 milh6es de cruzeiros . 

Representarao Politica 

0 LEGISLATIVO municipal e composto de 11 represen
tantes. Estavam inscritos para as elei<;6es de 7 de 
outubro de 1962, 3 786 eleitores . 
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H Ji\J'IES 

_1\ s INFORMAC:,:OES divulgadas neste trabalho foram . 
na maioria, compiladas e fornecidas pelo Agent f· 
Municipal de Estatistica dP Descalvado. Genson Al 
fio De Marco. 

Utilizados tambem. em sua elaboracao. dado~ 
clos arquivos de doeumenta<;ao municipa( da Dire 
toria de Documentagao e Divulgagao (Secretaria
Geral do CNEI e de out.ros 6rg-aos do sistema esta
t istico nacional 
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EST A publicat;ao jaz parte da serie de monograjias 
municipais organizada pela Diretoria de Documen
tat;iio e Divulgaqiio do Conselho Nacional de Esta
tistica. A nota introdut6ria, sabre aspectos da evu
volur;;iio hist6rica do Municipio, corresponde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada 
sistemattzar;;iio, elementos esparsos em dijerentes 
documentos. Ocorrem, em alguns casas, divergen
cias de opiniiio. comuns em assuntos dessa natu
reza, niio sendo raros os equivocos e erros nas pr6-
prias jonteg de pesquisa. Par isso, o CNE acolheria 
'com o maior interesse qualquer colaboraqiio , espe
cialmente de historiadores e ge6gratos. · 



IBGE - I.:ONSEUIO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidente: Gen. Aguinaldo Jose Senna Campos 

SPC'I't't.3rio-<Jeral : St~- bastiio t\guiar Ayres 

COI-E(,:.i\0 DE MONOGRAt' IAS 
o.a si'rle) 

~00 - Cai~ara. 201 - Macae. 202 - · Ita qui. 203 ·-- AntOnio 
Prado. 204 - Cama~ari. 205 - Belo Uorizonte. 206 - ltubera,. 
207 - Mlnduri. 208 - Valen~a. 209 - Humberto de Campos. 
!10 - Barreirinhas. 211 - Japaratuba. 212 .- Canavieiras. 213 
- Tupa. 214 - Pombal. 215 - Jucas. 216 - 1\fandaguari. 217 
- Para de Minas. 218 -- N. s.a das Dores. 219 - Serra Negra . 
220 - Caucaia. 221 - Rio d e Contas. 222 - Itaparica. 223 -
Sao Gabriel. 224 - Simao Dias. 225 - Recife. 226 - Cacuh~ . 
227 - Paudalho. 228 - Palmeira dos indios. 229 -··· Manaca
puru. 230 - Barreiros. 231 - Curitiba. 232 - Ouro Preto. 23:1 
- Porto Alegre. 234 - Ta peroi. 235 -Guarujii . 23 6 - Porto 
Nacional. 237 - Sabar 't. 238 -- Oliveira. 239 - Calag uascs . 
240 - Cambuqulra. 241 - Mogi das Cruzes. 242 - Caldas 
Novas. 243 - Guarapuava. 244 - Canoinhas. 245 - Rio Grande. 
~46 - Leopoldina. 247 - Mallet. 248 - Tupaeiguara. 249 - -
Guaxupe. 250 - Mutum. 251 - Viana, ES. 252 - Ponta Pori. 
:!53 - Oeiras. 254 - Passo de Camaragibe. 255 - Pirapora . 
256 - Muqui. 257 -- Campo do Brito. 258 - Barra Bonita. 
259 - Governador Valadares. 260 - Novo Hamhurg-o. 261 -
Aparec ida. 262 - Pojuca. 263 - Jaguaribe. 264 - Americana. 
265 - Teres6polis. 266 - Brod6sq ui. 267 - Itapui. 268 -- Pi · 
ratininga. 269 - Currais Novos Novos. 270 - Atalaia. 271 -
Bragan~a Paulista. 272 - Paraiba do Sui. 273 - Jtaporanga 
d 'Ajuda. 2i4 - Andreliindia. 275 - Cacondc. 276 - Alagoa 
Grande. 277 - Jardim. 278 - Floresta. 279 - Camaqua. 280 
- Missao Velha. 281 - Caic6. 282 - Imperatriz. 283 - Con
gonhas . 284 - Serro. 285 - Salgueiro. 286 - Monte Azul 
l'aulista. 287 - · Sao Vicente Ferrer. 288 - Morro do Chapen. 
289 - Santo Antonio da Platina. 290 - Amparo. 291 - Sao 
Carlos (2.• edi~ao). 292 - Ruy Barbosa. 293 - Brasilia. 294 -
Descalvado. 

Acabou-se de zrnprimir, no Serv it;o Crdfico do 
/BCF, aos quatorze dias do m cs de maii1 de m il 
nrruecen.tos e sessenta e cinco, 28.0 da criat;:Zio do 
lnstitulo e 400 .0 da fundari'io da Cidade do Ria 
de janeiro. 




