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ASPECTOS FISICOS - Area: 122 km' (1963); alti
tude: 750 m; tzmperaturas medias, em °C: das 
mriximas, 26,5; d'ls minimas, 18,3; precipitac;ao 
pluviometrica anual: 1 287,6 mm (em 1964) . 

POPULM;Ao - 15 246 habitantes (estimada em 
31-12-963); densidade demografica: 125 habi
tantes por quil6metro quadrado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Culturas agricolas 
(feijao e algodaoJ e criac;ao de gado . 

ESTABELE.CIMENTOS COMERCIAIS - 3 atacadis
tas e 15 varejistas. 

VEICULOS REGISTRADOS (na Prefeitura Munici
pal) - 2 jipes e 1 caminhilo. 

ASPECTOS URBANOS (sede! - 204 ligac;6es eletri
cas e 1 hotel. 

ASSISTIJNCIA MEDICA (sedeJ - 1 p6sto de pueri
cultura e 1 de higiene; 1 medico e 1 dentista 
(1963) no exercicio da profissao; 1 farmacia. 

ASPECTOS CULTURAIS - 57 estabelecimentos es
colares de ensino primario geral e 1 de ensino 
medio; 1 biblioteca. 

ORC:AMENTO MUNICIPAL PARA 1965 - (milh6es 
de cruzeiros) - receita prevista: 22,4 ; renda 
tributaria: 3,1; despesa fix ada: 23,1 . 

REPRESENTAC:AO POLITICA - 7 vereadortJs em 
exercicio. 

Texto de Edison Villar Cabil6; desenho da 
capa de Carlos cesar Fernandes de Aguiar; retrato 
de Epitacio Pesso::.t, a bico-de-pena, de Jose Maria 
.~.!J:achado - tcdrs da Diretoria de Documenta<;ao e 
Divulga(fao do CNE. 



EPIT ACIO PESSOA: 

centenario do nascimento 

Estd .rendo comemorado es
te ano em todo o Pais o cente
nario de nascimento de um bra
.rileiro eminente, que nasceu em 
Umbuzeiro: Epitdcio Pessoa, que 
otupou os mais altos postos dos 

tres poderes da Republica. No
tdt,el pelo saber juridico, tina politico e a(ao par/amen
tar, Epitdcio Pessoa foi ministro do Superior Tribunal 
Federal, deputado e senador pe!a Parafba e presidente 
da Republica. Nasceu ele a 23 de maio de 1865. Fei
tos os estudos secunddrios, formou-se pela Faculdade de 

Direito do Recife, cujo corpo docente chegou a integrar. Ini
ciou sua carreira publica como promotot· ntiS comarcas de Bom 
fardim e Cabo (PE) . Proclamada a Republica exerceu a fun
cao Je Secret.;,rio-Geral de seu Estado. Eleito deputado, par
ticipou do ministerio do governo Campos Sales (1898), como 
Ministro da fusti(tl e da Instru(ao Publica, quando lhe coube 
promover a reda(ao do C6digo Civil e a reforma do ensino 
secundario e superior . Membra do STF, e, depois, Procltrador
Geral da Republica, elaborou o C6digo de Direito lnternacional 
Publico . Quando se aposentou, em 1912, elegeu-se senad.?r. E 
sete anos depois, chefe da Na(ao, num pleito em que compe
tiu com Rui Barbosa, tendo marcado sua passagem pelo Ca
tete com uma serie de empreendimentos e realiza(i5es de consi
derdvel alcance, na medida de seu tato administrativo e Je sua 
vi sao de estadista. Poi chefe da Delega(ao Brasileira a Confe
rencia da Paz, realizada em Paris, e participou, como iuiz, da 
Corte Permanente da Justica Internacional (de 1921 a 1930). 

Veio a morrer em Petr6polis, a 13 de fevereiro de 1942, cer
cado do respeito e admira(ao de seus contemporaneos. As 
obras camp/etas de Epitacio Pessoa estao sendo publicadas sob 
os auspicios do governo federal, por for(a de uma lei ba1xada 
em 1953, em homenagem a sua memoria . 
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HIST6RICO 

0 1'ERRIT6RIO comegou a ser devassado em meados 
do seculo XVII. os primeiros desbravadores a es
quadrinhar a regiao procediam da Bahia e deman
davam a zona do brejo, transpondo a Serra dos Ca
riris Velhos, ramifica<;ao da Borborema; Depois vie
ram os tropeiros e viajantes, seguindo o mesmo ru
mo. Vencida a escalada, detinham a marcha no al
to da serra e ali arranchavam . 0 local era assina
lado pela existencia de frondoso umbuzeiro, especie 
vegetal de grande porte e abundante na regiao, e 
que lhes oferecia sombra e frutos . Em pouco tempo 
ja se constituia no antigo Pouso do Umbuzeiro, o 
nucleo de mesmo nome e, proximo, ode Natuba, este 
de maior progresso, inicialmente . Impulsionavam
-nos economicamente a lavoura e a cria<;ao de gado. 
Em principios do seculo XVIII Natuba ja possuia 
capela, dedicada a Nossa Senhora da Conceic;ao, e 
aspecto de povoa<;ao em ascensao . Anos mais tar
de, porem, aquele nucleo entrou em declinio e tTm
buzeiro passou a uma fase de progresso mais acen
tuado. Por volta de 1830 foram edificadas as pri
meiras casas de tijolos, radicando-se no lugar, entre 
outros, Jose da Silva Pessoa, Coronel Assungao, Ger
vasio Travassos Sarinho, Coronel Calafange e mais 
os de sobrenome Figueiredo, Costa Lima, Gon<;alves 
e Gomes, o primeiro originario de Alagoas, o 3egun
do e o terceiro de Pernambuco, e os demais, de Inga 
e Itabaiana, na Paraiba, que constituiram o tronco 
de farnilias ainda hoje ali existentes . 

A tentativa de mudar a designac;ao toponim!ca 
para Pio IX, prornovida pelo padre Jose Maria de 
Ibiapina, conhecido por Frei Ibiapina, nao vingou 
por falta de receptividade entre a populac;ao. 
Segundo interpretac;ao aceita pelos indianistas, 
Urnbuzeiro provem de Umbu, corruptela da expres
sao indigena am-bur, e significa- "que esta de pe", 
referindo-se ao tronco reto da planta nativa que 
prolifera em cultura espontanea ern varios pontos 
da Serra da Borborerna. 

Formafao Administrativo-judiciaria 

0 POVOADO Urnbuzeiro foi elevado a categoria de 
Vila e de Municipio pelo Decreta numero 15, de 2 de 
maio de 1890, sendo instalado a 12 de junho do 
rnesrno ano. Seu territ6rio foi constituido por 
desrnernbramento de areas dos Municipios de Inga 
e Cabaceiras. Em 19 de rnarc;o de 1892 (Decreta 
estadual nurnero 25), a sede municipal foi transfe
rida para o distrito de Natuba, voltando a se fixar 
ern Umbuzeiro ern face da Lei estadual nurnero 
225, de 19 de novembro de 1904. 
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Grupo Escolar Cel. Antonio Pessoa. 

Segundo a divisao administrativa vigente em 
1920, possuia, alem do distrito-sede, os de Natuba, 
Piraua, Aroeiras, Rio e Mata Virgem. Nos anos 
seguintes essa composic;ao foi alterada var1as 
vezes e na operagao censitaria realizada em 1960 
era integrado por Umbuzeiro (sede), Mata Virgem, 
Natuba e Piraua, os dais ii.Itimos desanexados 
posteriormente. Na composigao atual, portanto, 
figuram Umbuzeiro e Mata Virgem. 

Ate sua elevagao a Comarca, em 26 de julho de 
1890, Umbuzeiro era termo de Inga. Em 1903, a 
Comarca foi suprimida e o Municipio oassou a term 1 

de Campina Grande, e, a partir de 1909, de Itabaiana, 
sendo restaurada em 1917 por forc;a do Decreta 
estadual numero 492, de 10 de novembro. No dis
trite da sede estao instalados Cart6rios do Registro 
Civil, do 1.0 e do 2.o Oficios, do Contador e Partidor 
e do Distribuidor e no Distrito de Mata Virgem, urn 
Cart6rio de Registro Civil. 

ASPECTOS FlSICOS 

COM SUPERFiCIE estimada em 122 km2
, ap6s OS 

ii.Itimos desmembramentos sofridos, o Municipio 
esta localizado no ~tremo meridional da zona 
fisiografica do Agreste e Caatinga Litoranea, que 
se estende numa faixa que abrange tambem os 
Estados do Rio Grande do Norte e Pernambuco, em 
area de transigao entre a regiao litoranea (ii.mida) 
e o sertao semi-arido. De topografia acidentada, o 
Municipio possui clima ameno, diferengando-se o do 
trecho da caatinga, quente e seco, do da parte ser
rana, quente e umido, de modo geral e frio seco na 
cidade, em particular. As temperaturas medias 
variam entre minimas de 18,3 e maximas de 26,5°C. 
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Geralmente as chuvas comec;am em maio e vao ate 
julho. Em 1964, a precipitac;ao pluviometrica, em 
Umbuzeiro, situou-se em 1 287,6 mm. 

No sistema orografico, que constitul uma das 
ramificac;oes da Borborema, e que se desenvolve 
principalmente nos limites com Pernambuco, desta
cam-se as serras do Oratorio, Boa Vista e Juca, esta 
com altitude aproximada de 560 metros . 0 rio Pa
raiba, cujo curso serve de limite natural com o Mu
nicipio de Aroeiras e o principal formador da recte 
hidrografica municipal. Recebe pela margem c!lrei
ta diversos riachos, entre £Hes o Sanhar6, o Sao Ben
to, o Carua, o Malhada, Conceic;ao, Barros, Dais Ria
chos. 0 solo do Municipio registra, no reino mine
ral, ocorrencias de marmore e crista! de rocha, em 
Picadas (distrito da sede) e, no vegetal, algumas 
reservas florestais, sendo mais comuns as especies 
de madeira-de-lei, como aroeira, barauna, pau 
d'arco e angico, principalmente. 

A Cidade, a 107 km de Joao Pessoa, em linha 
reta, na dire gao 53° 08' 50", tern sua posic;ao deter
minada pelas coordenadas geograficas 7° 41' 52" de 
latitude sui e 35° 39' 57" de longitude W. Gr. 

ASPECTOS DEMOGRA.FICOS 

As MODIFICAg6Es ocorridas na composic;ao adminis
trativa do Municipio, no decenio intercensitario 
1950/60, invalidam qualquer confronto em que se to
mem os totals daqueles anos para demonstrar as 
alternativas de crescimento ou decrescimo de seu 
contingente populacional. Assim, os 25 363 habitan
tes recenseados em 1960, em face dos 43 004 de 1950, 
na verdade nao expressam diminuic;ao do quantita
tiva demografico porquanto o ex-distrito de Aroei
ras, cujos dados nao figuram no total relativo a 1960, 
por ter sido elevado a Municipio, contribuira com 
43% para a populac;ao registrada em 1950. Poste
riormente a 1960 emanciparam-se os distritos de Na
tuba e Piraua, que naquele ano possuiam 6 112 e 
5 263 habitantes. 

No distrito da sede, entre 1950 e 1960, a popula
c;ao diminuiu de 6 568 para 6 253 pessoas, mas em 
seus quadros urbana e suburbano (Cidade de Umbu
zeiro), cresceu de 1155 para 1 223, decrescendo de 
5 413 para 5 030 no rural. Em Mata Virgem, h;mve 
aumento em todos os quadros: no total do ~istrito, 
de 7 299 para 7 735; na Vila (quadros urbana e su
burbano), de 225 para 262 e, na zona rural, de 7 074 
para 7 473. Foram contados 1140 domicilios em Um
buzeiro e 1 465 em Mata Virgem. 
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Mercado Publico e parte da feira semanal. 

Em 31 de dezembro de 1963, a populagao do Mu
nicipio foi estimada em 15 246 habitantes e a da 
Cidade, em 1 467 . A densidade demografica e •:alcu
lada em 125 habitantes por quilometro quadrado. 

ASPECTOS ECONOMICOS 

UMBUZEIRO tern por base econ6mica a agropecuaria, 
sendo ainda incipiente a atividade industrial, que se 
reduz, praticamente, a produgao de origem rural 
(fabrico de farinha de mandioca, queijo e mantei
ga) em pequena escala . 

Censo Agricola 

A AREA ocupada com estabelecimentos agropecuanos 
diminuiu, de 70 904 ha em 1950 para 40 809 ha em 
1960, 0 que em parte se deve a perda do distrito de 
Aroeiras, nesse periodo. Desses totais, a extensao 
destinada exclusivamente a lavoura era representa
da por 15 635 ha e 8 868 ha, respectivamente. Con
trariamente ao ocorrido com as areas, o numero to
tal de estabelecimentos aumentou, de 1 693 em 1950 
para 2 360, em 1960. Tal fa to decorreu da prolifera
gao acentuada de pequenos estabelecimentos (os de 
area inferior a 10 ha) , que passaram de 756 para 
1 827 no referido decenio (a area correspondente 
quase duplicou: de 3 419 para 6 009 ha), conseqiien
temente os de maior porte experimentaram diminui
~;ao, no numero e na extensao total: os de 10 a me
nos de 100 ha - 803 em 1950 e 470 em 1960, pas
sando de 23 207 para 12 216 ha; os de 100 a menos 
de 1 000 ha - 129 em 1950 e 59 em 1960, passando 
de 30 286 para 15 024 ha ; e os de 1 000 a menos de 
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10 000 ha - 5 em 1950 para 4 em 1960, reduzindo-se 
a area de 13 992 para 7 560 ha. 0 pessoal ocupado 
aumentou de 81,6% sobre o efetivo existente em 
1950, passando a 13 122 pessoas, ao passo que o equi
pamento agricola disponivel resumia-se em 2 arados 
(3 em 1950) . Do total de estabelecimentos, 940 pos
suiam bovinos, sendo que em 928 deles os rebanhos 
nao ultrapassavam o limite de 100 cabegas, cada urn, 
e apenas 12 tinham efetivos compreendidos na faixa 
entre 100 e 500 cabegas . 

Produfao Af{ricola 

EM 309,7 milhoes de cruzeiros foi avaJiada a produ
«;ao agricola de 1963, correspondente a 4 337 tonela
das de produtos, cultivados em area de 4 997 ha. A 
contribuigao das diferentes culturas para a forma
gao do referido valor total, percentualmente, obede
ceu a seguinte discriminagao (com indicagao da 
quantidade produzida) : feijao - 56,7% (1 350 to
neladas) ; algodao - 29,1% (954 t) ; milho - 5,7% 
(390 t); fava - 3,3% (120 t ) ; mandioca - 2,1% 
(1230 t); mamona - 1,5% (115 t); agave - 0,9% 
(28 t) e batata-doce - 0,7% (150 tl . 

Pecuaria 

E RELATIVAMENTE desenvolvida a pecuana umbuzei
rense, onde mais se destacam os rebanhos suino, ca
prino, ovino e bovino, quanta ao numero de cabe
gas. Dessa ultima especie, as ragas preferentemente 
criadas sao a gir, a nelore e a guzera, objetivando a 
produ9ao de leite, corte e reprodugao. 0 Ministerio 
mantem no Municipio urn p6sto de remonta, desti
nado a selegao e ao aperfei«;oamento dos rebanhos 
bovinos da regiao e urn p6sto de defesa sanitaria 
animal, em convfmio com o Estado. 

Os efetivos de gado existentes em 1963 totali
zavam 81 328 cabegas, figurando os suinos (28 995), 
caprinos (21 800) e os ovinos (19 722) , seguid 'J s dos 
bovinos (9 489), eqiiinos (595) , asininos (382) e mua
res (345) . Correspondia a esses rebanhos o valor de 
909,1 milhoes de cruzeiros, para o qual a especie bo
vina contribuiu com 36,5 %, a suina com 31,9 % e, 
mais distanciadcs, os caprinos com 14,4% ; ovinos, 
14,1 %; eqiiinos, 1,6%; muares, 1,0% e asininos, 0,5% . 

A produgao de leite, que atingiu 893 mil e 750 
litros, rendeu 26,8 milhoes de cruzeiros . 

Os produtos de granja tern como elemento prin
cipal de sua pauta, em 1963, a criagao de aves, com 
urn total de 12 077 cabegas no valor de 8,9 milhoes 
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de cruzeiros, complemen
tada por uma produc;ao 
de ovos de galinha da or
dem de 25,7 mil d\lzias 
avaliadas em cerca de 5,2 
milhoes de cruzeiros . No 
que se refere as aves, 
93,2 % da quantidade e 
88,2 % do valor, em con
junto, eram integrados por 
galinhas, galos, frangos e 
frangas . 

Censo Industrial 

0 CENSO INDUSTRIAL de 
1960 registrou em Umbu
zeiro apenas urn esta
belecimen to, dedicado a 
transformac;ao de produ- lgreJa Matrlz de N. s.a do 
tos alimentares. Os dados Livramento. 
de sua atividade referiam 
uma produc;fw, em 1959, no valor de 772 milha
res de cruzeiros; 320 milhares atribuidos ao valor 
da transformac;ao industrial e despesas de consumo 
da ordem de 452 milhares (434 relativos ao dis
pendio com materias-primas). Em 31 de dezem
bro de 1959 havia 4 pessoas ocupadas, das quais, 3 
eram operarios . Con vern esclarecer que, segundo o 
criterio estabelecido, nao foram investigadas pelo 
Censo Industrial, e sim pelo agricola, as atividades 
de beneficiamento e transformac;ao primaria de pro
dutos, quando processadas em estabelecimentos 
agropecuarios. 

Produrao Industrial 

JA 0 REGISTRO INDUSTRIAL, estendendo SUa pesquiS:l. 
por esse tipo de estabelecimento, anotou, em 1962, 
167 estabelecimentos de produtos alimentares, com 
290 operarios em media mensa! e produc;ao avaliada 
em 51,9 milhoes de cruzeiros; alem de 3 estabeleci
mentos texteis, com 9 operarios em media e 5,0 mi
lhoes de cruzeiros de produc;ao . 

Abate de Reses 

EM 1962 foram abatidas 554 cabec;as de bovinos, 902 
de suinos, 835 de ovinos e 1 231 de caprinos, resul
tando 186,8 toneladas de produtos, no valor de 30,7 
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milh6es de cruzeiros. Pouco mais da metade desse 
valor (56,1 %) foi representado pela carne verde de 
bovina, da qual foram produzidas 87,1 toneladas . 
Em segundo Iugar, com 18,3 % do valor, a carne ver
de de suino - 31,6 toneladas; seguindo-se o tou
cinho fresco com participa9iio de 13,1 % e produ(,'iio 
de 22 ,6 toneladas . Os demais registram, sabre o va 
lor total, percen tuais inferiores a 10%, decrescendo 
a partir dos 7,7% atribuidos a carne verde de capri
no ; 6,5% a carne verde de ovino e, assim por diante , 
abrangendo : couro verde de bovina, pele verde de 
ovino, pele verde de caprino, pele seca de ovino e 
pele seca de caprin a . 

Comercio e Bancos 

E POUOO desenvolvido o comercio da Cidade, repre
sentado por 15 estabelecimentos varejistas que se de
dicam a .compra e venda de estivas em geral, lou9as, 
tecidos, miudezas, remedios e outros artigos, que im
portam das pra9as de Limoeiro e Recife, em Per
nambuco . Atraves de 3 estabelecimentos atacadistas, 
que transacionam com Joiio Pessoa e Campina 
Grande e com os Municipios pernambucanos de Su
rubim e Recife , exporta: algodao, agave, mamona e 
o excedente de cereais e farinha de mandioca. As 
operag6es bancarias sao efetuadas por intermectio 
de estabelecimentos sediados em Itabaiana e Suru
bim, em Pernambuco . Funciona, tam bern, urn hotel . 

Transportes 

UMBUZEIRo e servido por uma estrada de rodagem 
estadual e duas municipais, de revestimento prima
rio a primeira e piso de terra natural as ultimas . 
Seus trac;ados dirigem-se de Umbuzeiro a Joao Pes
soa, Umbuzeiro a Cecilia e Oratorio a Sao Bento. 

As liga96es rodoviarias, desde a sede municipal 
ate os municipios vizinhos, desenvolvem-se pelas se
guintes distancias e tempos medias de viagem : 
Aroeiras - 36 km/1 hora ; Boqueirao, via Aroeiras 
e Queimadas - 114 . km/ 3 horas e 10 minutos ; 
Natuba - 28 km/ 50 minutos ; Orob6, PE - 18 km/25 
minutos ; Surubim, PE (direto ) - 30 km/ 50 mi
nutos, ou via Orob6, PE - 55 km/ 1 hora e 30 
minutos ; e Vertentes, PE (direta) - 78 km/ 2 
horas ou via Orob6, PE, e Surubim, PE - 85 km/2 
horas e 20 minutos. Da Capital Estadual o Mu
nicipio dista, por rodovia, 144 quilometros, co
bertos em 3 horas e 30 minutos; ou, por via mista 
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- a) rodovilirla: 71 km/1 hora e 50 minutos ate 
Itabaiana e b) ferrovh\ria (RFN): 70 km/1 !lora e 
50 minutos . Com Brasilia, DF, a ligae<ao se faz atra
ves de Joao Pessoa (ja descrita) , dai por via aerea. 

/?OOQVIR I"RV/tte!YTntw

ROPOVI'R PERIYRrtnrri" -

rt;'RROI/IR ++-4 

Em 1963 estavam registrados na Prefeitura lo
cal, 2 jipes e 1 caminhao . 

ASPECTOS SOCIAlS 

A CIDADE de Umbuzeiro, de extensao relativamente 
pequena, tem cerca de 23 logradouros piiblicos, onde 
se acham edificados 352 predios. Desses logradouros, 
8 sao arborizados e 7 pavimentados a paraleleoipe
dos. A energia eletrica e fornecida pela Cia. Hidre
letrica de Sao Francisco (CHESF), desde 1963, sendo 
distribuida pela concessionaria SAELP A (Sociedade 
Anonima de Eletrificae<ao da Paraiba). A produc;ao 
de energia, em 1964, foi de 32 574 kWa, beneficiando 
117 predios e totalizando 204 ligae<oes. Os servic;os 
de instalac;ao da rede de abastecimento de agua, em 
execuc;ao pelo DNOCS, tem o seu termino previsto 
para fins do primeiro semestre de 1965. 
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Saude Publica 

NA SEDE municipal acham-se instalados urn Posto de 
Higiene e urn de Puericultura, o primeiro mantido 
pelo Estado e o segundo, pela Sociedade de Prote
c;ao a Maternidade e a Inf:lncia, com a cooperac;ao 
da Legiao Brasileira de Assistencia. Em 1962 aten
diam a populac;ao 1 medico e 1 dentista . Ha uma 
farmacia. 

ASPECTOS CULTURAIS 

Ensino 

No ENsrno primano geral Umbuzeiro contava, em 
1964, com 11 estabelecimentos mantidos pelo Gover
no estadual e 46 pelo municipal, com urn total de 
2 279 alunos matriculados e 75 profess6res em ativi
dade . Com referencia ao en sino medio, existe urn 
estabe!ecimento de ensino comercial, o Gimisio Co
mercia! Governador Pedro Gondim, mantido pela 
Campanha Nacional de Educandarios Gratuitos, que 
em 1964 tinha 54 alunos matriculados e 8 pr'Jfes
s6res . 

Cultura e RecreafaO 

AcHA-SE instalada na Cidade a Biblioteca Publica 
Municipal Epitacio Pessoa, reunindo cerca de 2 520 
volumes sobre assuntos gerais . Entre as entidades 
esportivas e culturais citam-se o Umbuzeiro Futebol 
Clube e a Sociedade Esportiva e Cultural 21 de Ou
tubro . 

Como festividade de maior proje~;ao figura a. que 
se realiza todos os anos, na ultima semana do mes 
de outubro, em louvor da Padroeira, Nossa Senhora 
do Livramento . Entre outras de cunho profano, esta 
a vaquejada, por exemplo, com urn a toda a ;egiao . 
As grandes datas hist6ricas do Brasil sao comcmo
radas com sess6es publicas, conferencias, passeatas, 
competig6es esportivas e bailes. 

V ultos !lustres 

.ALEM de Epitacio Pessoa, mencionam-se entre os fi
lhos ilustres de Umbuzeiro, ja desaparecidos, o 
Dr. Joao Pessoa Cavalcanti de Albuquerque, que go
vernou a Paraiba de 1928 a 1930, e o medico Napoleao 
Rodrigues Laureano, que empreendeu uma campa
nha nacional contra o cancer . 
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Posto de Puericultura Santiago do Boqueiriio. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
E POLITICOS 

AL:EM das coletorias federal e estadual, acha-se ins
talada no Municipio, em dependencia da Prefeitura, 
uma Agencia Municipal de Estatistica, 6rgao inte
grante da rede de coleta do IBGE, e uma agencia 
postal-telegrafica do DCT . 

FinanfaS 

No TRIENIO 1962/64 a arrecadagao municipal obser
vou marcha ascendente, acusando, respectivamente, 
5,2, 7,2 e 11,2 milhoes de cruzeiros. Nos dois primei-· 
ros anos, a despesa superou a receita (6,8 e 7,7 mi
lhoes), mas no terceiro houve saldo da ordem de 
410,9 milhares de cruzeiros. No mesmo trienio, a 
Uniao arrecadou 1,3 3,5 e 4,0 milhoes de cruzeiros, 
no Municipio. Em 1963, o Estado arrecadou 13,0 mi
lhoes de cruzeiros . 0 orgamento municipal para 
1965 estimou a receita em 22,4 milhoes de cruzeiros. 
(3,1 provenientes da renda tributaria) e fixou a des
pesa em 23,1 milhoes . 

Representafao Polftica 

PARA as eleigoes de 7 de outubro de 1962 estavam 
inscritos 2 241 eleitores. A Camara de Vereadores e 
composta de 7 edis . 
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FONTES 

As INFORMAQOES divulgadas neste trabalho foram, na 
sua maioria, compilacas e fornecidas pelo Agente 
Municipal de Estatistica de Umbuzeiro, Virgilio Pi
mentel de Lira . 

Utilizados, tambem, na sua elaborac;ao, dados 
dos arquivos de documentac;ao municipal, da Di
retoria de Documenta((iio e Divulga((iio (Secreta
ria-Geral do CNE) e de outros 6rgaos do sistema 
estatistico nacional. Foram, ainda, consultadas as 
seguintes obras: "Epitacio Pessoa" (serie "Peque
nos estudos s6bre grandes administradores do 
Brasil"), de Laurita Pessoa Raja Gabaglia, do Serv. 
de Doc. do DASP, e Enciclopedia e Dicionario In
ternacional, W . M . Jackson, Vol. XV . 
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EST A publicar;tio jaz parte da serie de monogratias 
municipais organizada pela Diretoria de Documen
tac;tio e Divulgac;tio do Conselho Nacional de 
Estatistica. A nota introdutoria, sabre aspectos 
da evolw;;tio historica do Municipio, corresponde a 
uma tentativa no sentido de sintetiz·ar, com 
adequada sistematizac;ao, elementos esparsos em 
dijerentes documentos. Ocorrem, em alguns casos, 
divergencias de opiniao, comuns em assuntos dessa 
natureza, nao sendo raros os equivocos e erros nas 
pr6prias jontes de pesquisa, por isso, o CNE 
acolheria com o maior interesse qualquer colabom
r:;iio, especialmente de historiadores e ge6grajos. 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATtSTICA 

Presidente: Gen. Aguinaldo Jose Senna Campos 

Seeretarto-Geral: Sebastiio Aguiar Ayres 

COLECAO DE MONOGRAFIAS 

(4.• serie) 

300 - Sao Mateus, ES. 301 - Videira, SC. 302 - Pirassununga, 
SP. 303 - Len!;6is Paulista, SP. 3'114 - Atibaia, SP. 305 -
Aguas da Prata, SP. 306 - Cordeiro, RJ. 307 - Umbuzeiro, PB. 

Acabou-se de imprimir no Servigo Grcijico do 
IBGE, aos treze dias do mes de agosto de mil 
novecentos e sessenta e cinco, 29.o da cria~lio do Ins
tituto e 400.0 da tundar;lio da Cidade do Rio de 
Janeiro. 




