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Coler;iio de Monograjias - N.0 301 

VIDEIRA 

SANTA CATARINA 

ASPECTOS FfSICDS - Area: 954 km' (1960); al
titude: 690 m; temperaturas medias, em °C, 
das mciximas: 25; das minimas : 18 ; precipita
r;iio pluviometrica anual: 1 333,4 mm. 

POPULA()AO - 26 640 habitantes (dados prelimi
nares do Recenseamento Geral de 1960!; den
sidade demogrcijica: 28 habitantes por quil6-
metro quadrado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Produr;iio de carnes 
e seus derivados, vinhos, madeiras e uvas. 

ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 3 agencias 
banccirias e 1 cooperativa de produr;iio. 

VEiCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Muni
cipal) - 228 autom6veis e jipes , 264 cami
nh6es, 7 6nibus, 133 outros veiculos. 

ASPECTOS URBANOS (sede) - 1 597 ligar;6es ele
tricas; 145 aparelhos telef6nicos; 4 hoteis, 3 
pens6es, 3 restaurantes ; 1 cinema. 

ASSISTENCIA MEDICA (sede) - 3 hospitais ge
rais com 113 leitos ; 4 medicos, 5 dentistas, 1 en
fermeiro,. no exercicio da projissiio; 4 jarmcicias . 

ASPECTOS CULTURAIS - 47 unidades escolares de 
ensino primcirio geral e 6 de ensino media; 1 ra 
diodifusora; 2 tipograjias, 1 livraria, 1 biblio
teca e 1 jornal . 

ORCAMENTO MUNICIPAL PARA 1964 (milh6es d e 
·cruzeiros) - receita prevista: 50,0 ; renda tri
butciria : 11,6; despesa fixada: 50,0. 

REPRESENTA()AO POLfTICA - 11 vereadores em 
exercicio. 

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



ASPECTOS HIST6RICOS 
A TRANSFORMAQAO como que miraculosa da entao des
povoada Zona do Rio do Peixe adveio da constru
~ao da ferrovia Sao Paulo-Rio Grande. Organizada 
desde o ana de 1910 e contando, desde a sua fun ·
da~ao, com vigoroso apoio financeiro, a Companhia 
Sao Paulo-Rio Grande (Brazilian Railway) teve 
como principal meta a constru~ao da liga~ao f er
roviaria entre Itarare (divisa SP /PRl e Marcelino 
Ramos (divisa SC/ RS) . Em 1915, os trilhos da fer
ravia, vinda de Sao Paulo, atingiram o vale do rio 
do Peixe . Par iniciativa da companhia ferroviaria 
e de empresas de coloniza~ao do Rio Grande do 
Sul, foi empreendida a coloniza~ao desse vale, com 
emigrantes das velhas zonas coloniais - italiana e 
alema - daquele Estado . Os elementos de origem 
alema fixavam-se, de preferencia, na regiao do bai
xo vale, e os de ascendencia italiana, nos terrenos 
mais elevados, do media e do alto vale; conjugados 
num vigoroso movimento pioneiro, que em poucos 
anos se apossou de tOda a zona do Rio do Peixe, 
transformando-a, com o correr dos anos, no pri
meiro centro vitivinicola de Santa Catarina. 

Chamava-se ainda Rio das Pedras quando ai fa
ram ter as primeiras familias imigrantes, dos Vaca
riano, Panacione, Teller de Isler, Brandalise, For
mighieri, Cristiano, Noel, Grazziotin, e outras. 0 pri
meiro estabelecimento industrial da povoa~ao foi a 
serraria de Jose Formighieri, instalada em 1918 . 
Pouco depois, surgiram o moinho de Ricardo Bran
dalise e o curtume de Benjamin Grazziotin. No co
mercia, atuariam, desde o inicio, Jose vacariano e 
Fernando Panacione, com estabelecimentos de sua 
propriedade . Pouco depois, em 1921, a jovem com u
na passaria a denominar-se Perdizes . S6 em 1943, 
ao ser elevado a categoria de Municipio, receberia 
o seu nome atual Videira - o mais autentiro dos 
que pudesse almejar. 

Fornzafao Administrativo-Judiciaria 
PELA Lei estadual n .0 337, de 12. de abril de 1927, foi 
criado o distrito de Perdizes, como parte integran
te do Municipio de Campos Novas. 

0 Municipio de Videira foi criado pelo Decreta
-lei estadual n. 0 941, de 31 de dezembro de 1943, 
com territ6rio de tres outros: Campos Novos, Ca
~ador e Joa~aba . 

Na data do Recenseamento Geral de 1960, o Mu
nicipio era formado par oito distritos: Videira 
(sede), Anta Gorda, Arroio Trinta, Dez de Novem
bro, Iomere, Lourdes, Pinheiro Preto e Veloso . 

Depois de 1960, o Municipio sofreu quatro des
membramentos, para formarem novas unidades au
tonomas. Atualmente, e formado pelos distritos de 
Videira 0.0 e 2.0 subdii'tritos), Anta Gorda, Iomere 
e Lourdes. 
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Pela Lei estadual n.0 817, de 29 de janeiro de 
1953, o Municipio alcanc;ou autonomia judiciaria, 
tornando-se sede de comarca (instalada a 19 de se
tembro do mesmo ana), compreendida em sua pro
pria area; ficando assim independente da comarca 
de Cac;ador de que era termo . 

ASPECTOS F1SICOS 
0 MuNiciPio localiza-se na Zona d.o Rio do Peixe, 
uma das 9 zonas fisiogra.ficas em que se divide o 
Estado de Santa Catarina. Limita-se com as Mu
nicipios de Rio das Antas, Cac;ador, Arroio Trinta, 
Treze Tilias, Tangara, Pinheiro Preto, Marari e 
Fraiburgo. 

A Cidade, localizada a 690 metros de altitude, 
dista 265 km, em linha reta, rumo de 75° 45' NO de 
Florian6palis. Sua posic;ao geografica e definida 
pelas coordenadas de 28° 00' 14" de latitude Sui e 
51° 09' 16" de longitude W . Gr . 

Principais rios: o do Peixe, afluente de margem 
direita do Rio Uruguai, percorre a cidade, onde tern 
cerca de 80 metros de largura; o Quinze de Novem
bro Oargura media: 12 metros), desemboca no rio 
do Peixe a nordeste da cidade; o Sao Bento, des
creve a oeste a fronteira municipal com o Treze 
Tilias; o das Pedras (largura media: 11 metros), 
banha em seu percurso o distrito-sede, desembo
cando no rio do Peixe tambem no perimetro urba
na da cidade; o Bonito, descreve a fronteira mu
nicipal com o de Marari ; e o lajeado Anta Gorda, 
no distrito do mesmo nome. 

Saltos d'agua : do Rio do Peixe, com 12 metros; 
do Rio das Pedras, com 21 metros; dos Locatelli, no 
rio Quinze de Novembro. Os dais primeiros sao apro
veitados para fornecimento de energia eletrica. 

Predomina a mata de araucaria, onde, alem do 
"pinho do parana" sao encontrados a imbuia, o ce
dro, a canela e o angico. Ha exploragao destas ri
quezas vegetais. 

0 clima municipal e 0 tropical de altitude 
(temperado e umido) , que se caracteriza pela gran
de variac;ao termica anual e par nao ter estaqao 
seca. Em 1963, a media das maximas foi de 25°C, 
a das minimas, de 18°C. A temperatura mais quen
te registrada foi de 35°C, a mais fria, de 6°C 
abaixo de zero. A precipitac;ao pluvial atingiu a 
1 333,8 mm, em 107 dias de chuva. Choveu mais in
tensamente de setembro a margo, e com menor in
tensidade, de abril a agosto. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 
0 MUNiciPIO contava, no Censo de 1960, em area de 
954 km", a populac;ao de 26 640 pessoas, o que lhe 
dava densidade demogratica de 2.S habitantes par 
quilometro quadrado. Sua populac;ao era predomi
nantemente rural: 67,2% . 

4 - VIDEIRA 



No distrito sede VlVlam 10 566 pessoas; no dis
trito de Iomere, 3 804; no de Lourdes, 2 184; e no de 
Anta Gorda, 2085. 

A cidade figurou, no Censo de 1960, no 22.0 Iu
gar, entre as aglomerac;oes urbanas mais populosas 
do Estado de Santa Catarina, e cresceu de 96%, do 
censo anterior para este, passando a 6 239 habitan
tes. Na vila de Anta Gorda foram contados 149 ha
bitantes, na de Iomere, 752 (cresceu 38%) e na de 
Lourdes, 142. 

No distrito de Videira havia 1 879 domicilios, no 
de Anta Gorda, 363, no de Iomere, 594 e no de Lour
des, 337. 

ASPECTOS ECONOMICOS 
A suA economia esta baseada na produc;ao de uvas, 
exportando seus vinhos, criac;ao de suinos, com os 
seus derivados nacionalmente conhecidos (produtos 
Perdizes), e suas madeiras serradas. 

Censo Agricola 
SEGUNDO dados preliminares do Censo Agricola de 
1960, havia 2 445 estabelecimentos ocupando 75 394 
hectares de terras. Destas, 20 579 hectares eram 
destinados a lavouras. 

Distribuic;ao dos estabelecimentos agropecua
rios municipals, segundo classes de area: de menos de 
10 hectares, 375; de 10 a menos de 100, 2 019; de 
100 a menos de 1000, 50; e de 1000 a menos de 
10 000, 1. 

Em 2 044 estabelecimentos municipals, havia 
criac;ao de bovinos sendo que s6 em 3 estabeleci
mentos contavam-se de 100 a menos de 500 cabec;as, 
cada urn. 

Trabalhavam nesses estabelecimentos 7 870 pes
soas (6 698, em 1950) . Havia 11 tratores (2 em 1950) 
e 1 952 arados 0 878 em 1950) em utilizac;ao. 

Agricultura 
FoRAM cultivados, em 1963, 11 495 hectares, produ
zindo safras no valor total de 750,4 milhoes de cru
zeiros. A uva produziu 11300 toneladas e 42% do 
valor total; o trigo, 3 250 t e 32% do valor; o milho, 
5 880 t e 14% do valor. Os 11% restantes do valor 
foram cobertos pelos seguintes produtos: feijao, al
fafa, fava, arroz, batata-inglesa, mandioca, melan
cia, cevada, mac;a, pesse.go, pera, cebola, alho, cen
teio, soja, fumo marmelo, noz europeia, amendoim, 
tangerina, caqui, laranja, tomate, aveia, figo e li
mao. 0 Municipio de Videira e o grande produtor 
de uvas do Estado. 

No distrito-sede, existem urn posto agropecua
rio e uma estac;ao experimental (subestac;ao de 
enologia do Instituto de Fomento Agricola do MA). 
Presta assistencia tecnica aos agricultores locais 1 
agronomo. 
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Pecuaria 

Os REBANHOS mumcr_l)ais contavam, em 1962, 58 469 
cabe~as, avaliadas em 479,7 milh6es de cruzeiros. 
Tinham significa~ao econ6mica: o suino, com 
42 900 cabec;as, estimado em 257,4 milh6es de cru
zeiros; o bovina, com 10 040 cabe~as, estimado em 
170,7 milh6es de cruzeiros; e o eqi.iino-muar, com 
2 040 cavalos e 900 muares, estimado em 45,0 mi
lh6es de cruzeiros. Os demais rebanhos eram for
mados pelos ovinos !1 070 cabe~asl, caprinos (1 500 
cabe~asJ e asininos 09 cabe~asl . A cria~ao de bo
vinos ,:§ feita principalmente para a produ~ao de 
leite. As ra~as suinas criadas sao: jersei, duroc, 
landrasse; as bovinas: a holandesa e as zebuinas 
<indianasl . 

0 plantel avicola era 101 420 galinaceos (320 
perus) e 1 610 palmipedes, avaliado em 27,0 milh6es 
de cruzeiros (26,3 milh6es os galinaceosl . Foram 
produzidos 1,1 milhao de litro-s de leite, no valor de 
18,2 milh6es de cruzeiros; 299 mil e 400 duzias de 
avos de galinha, no valor de 21,0 milh6es de cruzei
ros; 34,1 toneladas de mel (2,0 milh6es de cruzeiros) 
e 3,2 t de cera de abelha (0,9 milhao) e 1,7 de la 
em bruto (0,3 milhao) . 

Dais veterinarios prestam assistencia tecnka ans 
pecuaristas. 

C e12.1o Industrial 
0 CENso Industrial de 1960 contou 112 estabeieci
mentos, cujo valor de produ~ao totalizou 552,5 mi
lh6es de cruzeiros. 0 valor da transforma~ao in
dustrial alcanc;ou 193,3 milh6es de cruzeiros, o dis
pendio total de f6n;a motriz foi de 3 992< cv e ocupa
ram, em conjunto, 773 operarios em media mensa! 
ldo ano anterior!. 

Destacaram-se as industrias de produtos ali
mentares, com 31 estabelecimentos, 252 operarios 
em media mensa!, 60% do valor total da pro
du~ao; de madeira, com 38 estabelecimentos, 281 
operarios em media e 17% do valor; de bebidas, com 
13 estabelecrmentos, 77 operarios em media e 10% do 
valor; de couros e peles (1 estabelecimento) e de 
mobiliario, com 11 estabelecimentos, 42 operarios em 
media e 2% do valor. Demais generos industriais: 
sabao e velas (2 estabelecimentos), quimica (1), mi
nerais nao metalicos (4), material de transporte (3), 
textil (3), metalurgica (2J, editorial e gr:ifica (1). 
papel e papelao OJ e nao especificado (lJ. 

0 Municipio de Videira figurava em 2.0 lugar no 
genera de bebidas (vinhoJ e no de couros e peles. 
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Colheita da uva 

Industria 
EM 1963, o valor total da produ<;:ao das industrias 
mumc1pais, havia atingido 1,7 bilhao de cruzeiros. 
Contavam-se 53 estabelecimentos e 652 openirios em 
media mensa!. Os quatro principais generos indus
triais foram o de produtos alimentares , de bebidas, 
de madeira, de couro e peles (urn estabelecimento ). 

0 genero de produtos alimentares , com 11 esta
belecimentos e 285 operarios, em media mensa!, con
tribuiu com 66 % para o valor total da produc;ao in
dustrial; o de bebidas, 9 estabelecimentos e 97 ope
rarios em media, com 10,3% para o valor; o de ma
deira, 15 estabelecimentos e 123 operarios em media, 
com 9,6% ; e os de mobiliario, 6 estabelecimentos e 
52 operarios, com 34 % para o valor . Contavam-se, 
ainda, 3 esta belecimentos no genero de metalurgica, 
2 de transformac;ao minerais nao metalicos, 2 de 
sab6es e velas, 2 nao especificados, 1 de material de 
trans porte e 1 de editorial e grafica . 

Gado Abatido 
FoRAM abatidas 1 099 cabec;as de bovinos, 89 076 de 
suinos, 218 de caprinos, 118 de ovinos e 111 de coe
lhos, em 1962, resultando 6 009,7 toneladas de pro
dutos diversos, avaliadas em 1,1 bilhao de cru
zeiros . 

A salsicharia a granel contribuiu com 32 % para 
o valor total e 1176,5 toneladas; a banha refinada. 
com 23 % do valor e 1 948,4 t; o presunto (cozido e 
cru) , com 15 % do valor e 416,5 t ; a carne defu
mada de suino, com 6% e 318,9 t; a carne verde de 
suino, com 5% do valor e 309,5 t ; a carne salgatla 
de suino, com 4% e 234,1 t; os miudos salgados de 
suinos, com 4% e 334,6 t; o toucinho salgado, com 
3% do valor e 32.0,3 t; e a carne verde de bovina, 
com 2% do valor e 114,7 t . Os 6% restantes do 
valor foram produzidos por 30 outros derivados. 
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Transporte e Comunicafoes 
0 MuNiciPIO e servido por 3 estradas estaduais: Ca
gador - Tangani, Videira-Curitibanos e Videira-Es
tagao Experimental - e por estradas municipais. 
Pela cidade passa tambem ferrovia (Rede de Via
gao Parana-Santa Catarina) , subordinada a Rede 
Ferroviaria Federal , articulando-a com a dos Es
tados de Sao Paulo e do Rio Grande do Sul. Na 
area urbana, existe urn aeroporto com pista de 
1 350 por 70 metros, servido pela Sadia - Transpor
tes Aereos, que mantem linha regular entre Videi
ra e os principais centros do Pais. Em 1962, o mo
vimen to da Sadia registrou 496 pousos, 1 067 passa
geiros desembarcados, 1 324 embarcados e 5 346 em 
transito; 8,6 t de carga desembarcada e 14,3 t em
barcada; 423 kg de correspondencia desembarcada 
e 246 kg embarcada. 

Ligagao com as sedes municipais vizinhas e com 
as capitais estadual e federal: Rio das Antas, por 
rodovia, em 1 hora , ou ferrovia, em 1 hora e 15 
minutos; Cagador, rodovia em 2 horas, ou ferrovia, 
em 2 horas e 30 minutos; Arroio Trinta, por rodo
via, em 2 horas e 30 minutos; Tan gara, por rodo
via, em 1 hora, ou ferrovia, em 1 hora e 10 minutos ; 
Pinheiro Preto, por rodovia, em 30 minutos, ou fer
ravia , em 40 minutos; Fraiburgo, por rodovia, em 
2 horas; Joagaba, por rodovia, em 3 horas, ou fer
ravia, em 3 horas, ou por aviao da Sadia, em 11 mi
nutos; Curitibanos, por rodovia, em 3 horas; Flo
rian6polis, por aviao da Sadia, em 1 hora e 10 mi
nutos, ou por rodovia, via Curitibanos e Lajes, em 
10 horas, por autom6veis, ou ainda em 34 h oras, por 
6nibus; e Brasilia-DF, por aviao, via Sao Paulo, em 
24 horas, ou por rodovia, via Curitiba, Sao Paulo, 
Matao ou Uberaba, em 3 dias e meio. 

Registrados, n a 
Prefeitura Munici
pal, em 1.0 de julho 
de 1964, estavam os 
seguin tes veiculos: 
228 a utom6veis e ji
pes, 264 caminh6es, 
7 6nibus e 133 outros 
veiculos . 

Na sede munici
pal, com servigos te
lef6nicos urbana e 
interurbano, havia 
145 aparelhos insta
lados, ate julho de 
1964. Ha uma agen
cia postal-telegrafi
ca do DCT, e outra 
radio-telef6nica da 
RVPSC, de uso pri
vativo . 
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Comercio e Bancos 
NA sEDE municipal, ha 3 estabelecimentos do comer
cia atacadista e 102, do varejista; 3 agencias dos 
bancos: do Brasil, Nacional de Comercio, Industria 
e Comercio de Santa Catarina; 1 cooperativa de 
produ~ao (Cooperativa Triticola Videira) . 

Os saldos das principais contas bancarias eram, 
em 31 de dezembro de 1963, (em milh6es de cru
zeiros): caixa em moeda corrente, 80,3; empresti
mos em contas correntes, 362,9; titulos descontados, 
290,2; depositos a vista e a curto prazo, 183,6; de
positos a prazo, 131. 

0 Municipio mantem intercambio comercial 
principalmente com as cidades de Sao P~.ulo, Curi
tiba e Rio de Janeiro (GB), para onde exporta de
rivados suinos, couros curtidos, caixas de pinho de
sarmadas, suco de uva, mel e cera de abelha. 0 vi
nho, principal produto municipal, e exportado para 
diversos Estados. Exporta, ainda, cafe torrado e moi
do e farinha de trigo. :E intensa a exporta~ao de 
couros em geral para Novo Hamburgo (RS) . Cou
ros finos, tipos camur~a, veludo e londrino, tern o 
seu principal centro consumidor na Capital do Es
tado de Sao Paulo. 

ServifOS 
OONTAM-SE 37 estabelecimentos de presta~ao de 
servi~os, havendo, entre eles, 4 hoteis, 3 pensoes e 
3 restaurantes. 

ASPECTOS SOCIAlS 
A CIDADE, circundada por morros e dividida ao meio 
pelo rio do Peixe, e articulada por 59 logradouros: 
50 ruas, 1 avenida, 4 travessas, 1 escadaria, 2 pra
~as e 1 largo. Conta com aproximadamente 1300 
predios, predominando a constru~ao em rna deira. 

Existiam, ate 31 de dezembro de 1963, 1 352 li
ga~6es particulares de luz e 213 de for~a, 11 de luz 
e 1 de for~a para reparti~6es publicas e 16 outras 
liga~6es. A energia eletrica provem de uma usina 
hidreletrica, instalada as margens do rio do Peixe, 
a 8 quilometros da sede municipal. A transmissao 
da usina a rede e feita com energia a 11 mil volts, ha
vendo em diversos pontos da cidade 23 transforma
dores, com uma potencia total de 1 655 kva. A ener
gia distribuida e de 220 volts, com 60 ciclos. 

Destacam-se os predios da Igreja Matriz, das 
agencias dos IMCO e Nacional de Comercio, do Gru
po Escolar, da Escola Normal, dos hospitais Divino 
Salvador e Santa Maria e do Cine Guarani. 
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Vista parcial da cidade 

Assisthzcia Medico-sanitaria 

ExiSTEM 3 hospitais gerais, com urn total de 113 lei
tos; dois deles, localizados na sede municipal - o 
Hospital Divino Salvador, do Institute de Educac;ao 
e Assistencia Social e o Santa Maria, de urn medico 
local. 0 3.0 hospital - Hospital Sao Camilo - acha
-se localizado na vila de Iomere, pertencente a Be
neficencia Camiliana Catarinense . 

Ha urn p6sto de saude estadual e 4 farmacias. 
Prestam assistencia medica e sanitaria a popu

lac;ao 4 medicos, 5 dentistas e 1 enfermeiro. 

ASPECTOS CULTURAIS 

En.rino 

No micro do ano escolar de 1964, existiam 47 unida
des escolares do ensino primario geral , onde foram 
matriculados 3 612 alunos . 0 corpo docente era 
composto de 100 profess6res . 

Na mesma data, havia 6 unidades escolares do 
ensino medio, com 811 alunos matriculados; e cor
po docente de 34 profess6res. Ao ensino de nivel me
dio, dedicavam-se os seguintes estabelecimentos: 
Colegio Imaculada Conceic;ao, com ensino ginasial, 
comercial e normal ; Escola Normal Prof. Maria Leo
poldina D'Avila (ginasio e normal); Curso Normal 
Regional Germano Wagenfur; Seminario Camiliano 
(curso ginasial, 1.a e 2.a series! ; t Escola Profissio
nal Feminina (anexa ao Colegio Imaculada con
ceic;ao) . Os 2 primeiros estao na cidade e os outros 
na vila de Iomere. 
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Outros Aspectos 

VIDEIRA tern biblioteca publica municipal - Biblio
teca Euclides da Cunha- com 1275 volumes; 1 ra
diodifusora (prefixo ZYW-6) - Radio Videira -
transmitindo na freqiiencia de 1 570 kc/s; um jor
nal - 0 Vale - publicado aos domingos, desde 1961 
(tiragem de 1500 exemplares); 2 tipografias e 1 li
varia; e um cine-teatro, com 812 cadeiras. 

Conta com 6 agremiagoes esportivas, totalizan
do 1180 s6cios; havendo entre elas, urn clube de caga 
e pesca. A atividade principal e o futebol. 

Entre seus festejos populares, de tradigao re
ligiosa ou cunho folcl6rico, destacam-se as Festas 
Juninas, e a da Uva, ja tradicional, comemorada em 
data variavel, no periodo de janeiro a fevereiro . E 
tambem comemorada, todo ano, a data da instala
gao do Municipio - 1.0 de margo . Na cidade e lem
brada, em monumento, a inolvidavel figura do "Pai 
da Aviagao"- Santos Dumont . 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

0 MUNiciPIO possui coletorias federal e estadual e 
uma Agencia Municipal de Estatistica, 6rgao de co
leta do IDGE. 

Finanfas Publicas 

FoRAM arrecadados, no Municipio, em 1963, 168,5 mi
lhoes de cruzeiros de receita federal; 339,2 milhoes, 
estadual; e 54,3 milhoes, municipal (renda tribu
taria municipal de 13,9 milhoes) . 

0 orgamento municipal, em execugao no ano de 
1964, previa receita de 50 milhoes de cruzeiros e fi
xava igual despesa. A renda tributaria (impastos e 
taxas) prevista era de 11,6 milhoes de cruzeiros. 

RepresentafaO Polftica 

EsTAVAM inscritos para as eleigoes de 7 de outubro 
de 1962, 4 964 eleitores. A Camara Municipal e com
pasta de 11 membros . 

FONTES 

As INF'ORMAg6ES divulgadas neste trabalho foram, 
em sua maioria, compiladas e fornecidas pelo Agen
te Municipal de Estatistica de Videira, Fidelis A. 
Frontin. 

Foram utilizados, tambem, em sua elaboragao, 
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