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, 

PARAIBA 

ASPECTOS F!SICOS - Area: 1.560 km• (1965); al
titude: 221m; temperaturas medias, em oc, 
das maximas: 37; das minimas: 14; precipitagiio 
pluviometriJca: 892,3 mm (1965). 

POPULA91i.O - 54.067 habitantes (dados estimados 
em 1.0-1-965); densidade demogrcijica: 35 habi
tantes par quil6metro quadrado (1965). 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Agricultura (banana 
e algodiioJ, pecuaria (bovinos), extrac;iio vegetal 
(Oiticica) e industria (oleos vegetais) . 

EST ABELECIMENTOS BAN CARlOS - 3 agencias 
bancarias. 

VE!CULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Munici
pal) - 207 autom6veis e jipes, 52 carmionetas e 
249 outros veiculos. 

ASPECTOS URBANOS - 2.600 ligag6es eletricas, 
400 aparelhos telef6nicos; 5 hoteis, 14 ,pens6es, 
18 restaurantes e 8 bares. 

ASSIST:t!:NCIA MEDICA - 7 hospitais com 83 leitos; 
11 medicos, 5 dentistas, 23 enjermeiros, no exer
cicio da projissiio; 3 jarmacias e 5 drag arias. 

ASPECTOS CULTURAIS - 224 unidades escolares 
de ensino primario fundamental comum, 7 de 
ensino media e 2 cursos avulsos; 1 tipograjia, 
1 livraria, 2 bibliotecas, 1 revista e 2 cinemas. 

OR9AMENTO MUNICIPAL PARA 1966 (milh6es de 
cruzeiros) - receita prevista: 470,0; despesa 
!ixada: 470,0. 

REPRESENTA91i.O POL!TICA - 9 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Rubens Gouvea e desenho da capa de 
Jorge Coelho Alves de Mattos, ambos da Dire
toria de Documentagao e Divulgagao do CNE. 



ASPECTOS HISTORICOS 

iNDios da tribo dos pegas habitavam na reg1ao, 
quando ai chegaram, em 1723, os primeiros estan
cieiros. Foram eles OS irmaos Teod6sio e Francisco 
de Oliveira Ledo, condominos, juntamente com os 
fidalgos da Casa da Torre, da Bahia, dos vales dos: 
rios do Peixe e do Piranhas. 

A fertilidade do terreno atraiu sertanejos interes
sados na agricultura. Assim, em 1730, segundo in
formag6es do Cabido de Olinda, o Iugarejo contava 
1.468 habitantes, fato esse que levou Bento Freire 
de Sousa, residente na fazenda Jardim, a tamar a 
iniciativa de organizar um nucleo de povoagiio. 

Nos anos de 1731 a 1732 foi construida a pri
meira igreja, sob a invocac;iio de Nossa Senhora do 
Rosario, igreja que, resistindo a ac;ao do tempo, 
ainda se conserva em excelentes condic;6es. Sendo a 
fazenda Jardim de propriedade de dona Inacia Dias: 
d' Avila, herdeira da Casa da Torre, fazia-se neces
saria conseguir a doagao da sesmaria, para que o 
povoado se pudesse organizar livremente, o que fez 
com que Bento Freire de Sousa empreendesse varias 
viagens a Bahia, de onde trouxe, finalmente, a ou
torga pleiteada. 

As terras, assim conseguidas, passaram a cons
tituir, desde entao, 0 patrimonio do novo povoado, 
conhecido como Jardim do Rio do Peixe. Seu pri
meiro administrador foi Bento Freire de Sousa, de 
cujo sobrenome se origina a denominac;ao dada a 
cidade e ao Municipio, que completou, a 22 de julho 
de 1966 o seu bicentenario de criac;ao. 

Forma[ao Administrativo-J udiciaria 

0 MUNiciPIO foi criado com sede na povoagiio do 
Jardim do Rio do Peixe, com a denominagao atual, 
pela Carta Regia de 22 de julho de 1766. 0 distrito, 
em virtude do Alvara de 2 de margo de 1784. A 
instalac;ao da co::nuna s6 ocorreu a 14 de junho de 
1800. 

Por forga da Lei provincial n.0 28, de 10 de 
julho de 1854, a sede municipal recebeu foros de 
cidade. 

Em 1959, perdeu parte do seu territ6rio para 
formar o Municipio de Sao Jose da Lagoa Tapada. 
Em 1961, pelas Leis n.0 2.659 e 2.707, de 22 e 29 de 
dezembro, respectivamente, perdeu os distritos de 
Nazarezinho e Santa Cruz que passaram a categoria 
de Municipio. Em 1963, sofreu novo desmembra-
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mento quando da criagao do Municipio de Lastro, 
pela Lei n.0 3.048, de 17 de junho. Atualmente, com
p6e-se de 5 distritos: Sousa (sede), Aparecida, Ma
riz6polis, Sao Francisco e Vieir6polis. 

A comarca de Sousa foi criada pela Lei n.0 28, 
de 10 de julho de 1854, e confirmada pelas Leis 
n.0 8 e 256, respectivamente, de 15 de dezembro de 
1892 e 9 de outubro de 1906 . 

ASPECTOS FISICOS 

CoM AREA atual estimada em 1.560 qui16metros qua
drados, totalmente incluida no Poligono das Secas, 
Sousa esta situado na zona fisiografica do Sertao 
do Piranhas. 

A sede municipal, situada a 221 metros de alti
tude, esta localizada a 6° 43'33" de latitude sui e 
38° 13' 55" de longitude W. Gr. Dista, em linha reta, 
da Capital Estadual, 371 quil6metros, rumo ONO. 

Limita-se ao Norte, com Santa Cruz, Lastro e o 
Estado do Rio Grande do Norte; ao sul, com Nazare
zinho e Sao Jose da Lagoa Tapada; a leste, com 
Pombal; a oeste, com Cajazeiras, Antenor Navarro 
e Uirauna. 

Clima quente e seco, variando a temperatura de 
37° para a media das maximas a 14°C para a media 
das minimas. 

Bern servido pelo sistema hidrografico e o Mu
nicipio cortado pelos rios Piranhas e Peixe e seus 
afluentes, os riachos Santa Rosa, Sao Francisco, 
Prensa, Chabocao, Boi Morto, Taba e Umari. 

Formado pelo represamento do rio Piranhas ha 
o agude federal de Sao Gongalo, com capacidade de 
44 milh6es e 600 mil metros cubicos, abrangendo 
a area de irrigagao as terras compreendidas entre 
os rios acima indicados. 

Entre as serras existentes destacam-se as do 
Comissario, Negra, Cajazeiras, Catole, Pedra Talha
da, Maca cos e Serra Branca. 

0 periodo de chuvas vai de fevereiro a maio, 
tendo a precipitagao pluviometrica, em 1965, atin
gido a 892,3 mm. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

Os RESULTADos preliminares do Censo Demografico 
de 1960 acusaram para o Municipio populagao 
de 62.948 habitantes, assim distribuida segundo os 
distritos: Sousa, 50.911; Nazarezinho, 5.515; Santa 
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Capela do cemiterio local 

Cruz, 6.522. A populagao da zona urbana e subur
bana contava 13.832 pessoas (22%) e a da zona 
rural 49.116 (78%). 

A populagao da cidade registrou um crescimento 
de 171,1% no ultimo dec€mio intercensitario, pas
sando a 12.350 habitantes. 

o numero de domicilios somava 10.286, dos quais 
8.453 no distrito-sede, 891 no de Nazarezinho e 942 
no de Santa Cruz. 

A densidade demografica era, em 1960, de 32 ha
bitantes por quilometro quadrado. 

Segundo est:mativa local, a populagao era de 
54.067 habitantes para o Municipio e 15.629 para a 
cidade, em 1.0 de janeiro de 1965. Ocorreu este de
crescimo em virtude dos desmembramentos sofridos, 
passando a densidade demografica para 35 habitan
tes por quil6metro quadrado. 

ASPECTOS ECONOMICOS 

Produrao Extrativa Vegetal 

A PRonugA:o de oiticica, em 1964, atingiu 1.400 tone
ladas, no valor de 70,0 milh6es de cruzeiros, cortes
pondendo a 13,2% do valor total do Estado (530,0 
milh6es de cruzeiros). E o 1.0 produtor da Pa
raiba, tanto em valor como em quantidade. 

0 carvao vegetal rendeu 10 toneladas e 200 
milhares de cruzeiros; a lenha, 20 mil metros 
cubicos e 40 milh6es de cruzeiros; e os dormentes, 
1.000 metros e 500 milhares de cruzeiros. 

Censo Agricola 

0 .cENso Agricola de 1960, segundo a sinopse preli
mmar, contou 2.398 estabelecimentos agropecuarios 
no Municipio, ocupando area de 127.481 ha, dos 
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quais 21.065 destinados a lavoura. :E:sses estabeleci
mentos, segundo o tamanho, estavam assim distri
buidos: de menos de 10 hectares de area, 829; de 
10 a menos de 100, 1.283; de 100 a menos de 1.000, 
282; de 1.000 a menos de 10.000, 4. 

0 nfunero de pessoas ocupadas nestes estabele
cimentos ascendia a 14.263. Era de 28 o numero de 
tratores e de 71 o de arados. 

Em 1.349 estabelecimentos havia criagao de bo
vinos: 1.272 com menos de 100 cabegas, cada urn; 
74, de 100 a menos de 500; e 3 com 500 e mais cabegas. 

Agricultura 

A PRODUQAO agricola do Municipio e bastante diver
sificada. Seu valor, em 1965, foi de 7,5 bilhoos de 
cruzeiros e foram cultivados 43.616 hectares. Dentre 
os produtos de maior expressao quanta ao valor da 
produgao, a banana ocupav·a o 1.0 lugar com 53,0o/'o 
do total, 5 milh6es de cachos e area cultivada de 
3.000 ha. Seguiam-se o algodao, com 22,7%, 5.700 to
neladas e 33.100 ha; o arroz, com 10,1 %, 5.702 t e 
2.400 ha; o feijao com 6,0%, 1.4,52 t e 1.500 ha; o 
milho com 5,0%, 3.815 t e 2.880 ha; a cana-de-agu
car, com 1,2%, 15.000 t e 240 ha. Os restantes 2,0% 
do valor total da produgao estavam distribuidos en-, 
tre a produgao de manga, coco-da-baia, laranja, 
caju, limao, cebola, tomate, melancia, batata-doce, 
mandioca, tangerina e melao. 

Prestam assistencia tecnica aos lavradores, 11 
agronomos. 

Pecuaria 

0 VALOR dos rebanhos, em 1964, alcangou 7,9 bilhoes 
de cruzeiros para urn total de 244.100 cabegas: bo
vinos com 62.000 cabegas, representando 71,7% do 
valor total; suinos com 100.000 cabegas e 15,1%; 
eqiiinos com 8.000 cabegas e 5,1%; muares com 
5.500 cabegas e 2,8%; ovinos com 30.000 cabec;as e 
2,6%; caprinos com 32.000 cabec;as e 2,0%; asininos 
com 6.600 cabec;as e 0,7%. 

A produgao de leite foi de 3,9 milhoes de litros, 
no valor de 308 milhoes de cruzeiros. 

As ragas predominantes sao: indubrasil, gir, 
guzera, nelore, holandesa. 

Sao realizadas no Municipio exposig6es de ani
mais, patrocinadas pelo Banco do Nordeste do Bra-
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Sede da agencia do Banco Industrial de Campina Grande 

sil que, com o credito entao facilitado aos criadores, 
incentiva a melhoria dos rebanhos na regiao. 

0 plantel avicola somava, em 1964, 153.000 ca
begas no valor de 86,7 milh6es de cruzeiros. A pro
dugao de ovos alcan<;;ou 150 mil duzias, valendo 36 
milh6es de cruzeiros. 

Para atender aos pecuaristas ha o P6sto de De
fesa Sanitaria Animal e o P6sto Agropecuario. 

Censo Industrial 

0 CENSO Industrial de 1960 registrou 42 estabeleci
mentos, com 309 operarios em media mensal. 0 va
lor da produgao atingiu a 749,4 milh6es de cruzeiros, 
sendo o da transformagao industrial de 204,6 mi
lh6es. As despesas de consumo somaram 544,8 mi
lh6es. Foram utilizados 1.875 cv de forga motriz. 

Pelo valor da produgao, os principais generos 
de industria de transformagao ocupavam a seguinte 
posigao: textil, com 89% do valor total da produgao, 
4 estabelecimentos e 128 operarios, em media mensa!; 
quimica, 6,9% do valor, 3 estabelecimentos e 28 ope
rarios em media; produtos alimentares, 2,9%, 12 
estabelecimentos e 37 operarios; minerais nao 
metalicos, 0,7%. 16 estabelecimentos e 82 operarios. 
Os demais generos eram: madeira, com 2 es
tabelecimentos; mobiliario, com 3, e vestuario, 
calgado e artefatos de tecidos, com 2. 

Indtistria 

CoNSTITUINno urn dos mais importantes parques 
industriais do Estado, Sousa possuia, em 31 de de
zembro de 1965, 75 estabelecimentos indUJ"triais, com 
714 operarios ocupados, em media mensal. 0 valor 
total da produgao atingiu a 10,6 bilh6es de cruzeiros. 
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Os estabelecimentos se distribuiram segundo os 
g€meros: produtos alimentares, 46, com 414 opera
rios; minerais nao metalicos, 11 e 52 operarios ; 
mobiliario, 5 e 24 operarios; texteis, 4 e 168 opera
rios; quimica, 3 e 32 operarios; madeira, 3 e 12 ope
rarios; metalurgica, produtos de perfumaria, saboes 
e velas, e de bebidas, possuiam -1 estabelecimento 
e 4 operarios, cada urn. 

Os estabelecimentos texteis, principal genera 
de industria no Municipio, sao a Sociedade Al
gadoeira do Nordeste Brasileiro SA - SANBRA, 
Prensa Roma, Prensa Pery e Prensa Safira, produ
tores de algodao em pluma. As fabricas Santo 
Andre, Santa Tereza e Sao Luis sao produtoras de 
6leo de caro<;o de algodao. 

Abate de Reses 

A PRODuglio de carnes e derivados alcangou, em 1964, 
L409,8 toneladas, valendo 802,2 milhoes de cruzeiros, 
provenientes do abate de 3.673 bovinos, 7o985 suinos. 
1L135 ovinos e 8o024 caprinoso 

Os principais valores da produ<;ao e as respec
tivas quantidades estavam assim distribuidos: carne 
verde de bovino, 51,9% do valor total e 573,2 tone
ladas; carne verde de suino, 17,7% do valor e 
279,5 t; toucinho fresco, 11,1% •e 199,6 t ; carne verde 
de ovino, 10,4% e 167,0 t; carne verde de caprino, 
6,0% e 96,3 t. Os couros verde e seco de bovina e 
as peles secas de ovino e caprino completaram os 
2,9 % do valor total da produgao 0 

Comercio e Bancos 

SousA e centro comercial expressivo na regiaoo 
Transaciona com os Estados vizinhos e pragas 
comerciais importantes do Pais, para onde exporta 
algodao em pluma, oleos vegetais e demais produtos 
de sua industria, gado e produtos agricolaso 

Possui 58 estabelecimentos do comercio ataca
dista e 456 do varej ista 0 

Operam no Municipio 3 agencias bancarias: 
BallJCo do Nordeste do Brasil, Banco Industrial de 
Gampina Grande e Banco do Comercio de Oam
pina Grande. 

Os saldos das principais contas bancarias 
existentes em 31 de dezembro de 1965, ofereciam a 
seguinte posigao (em milhoes de cruzeiros): caixa 
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Pra~a Capitao Antonio Vieira 

em moeda corrente, 370,7; empnistimos em contas 
correntes, 978,3; emprestimos hipotecarios, 730,6; 
titulos descontados, 3.115,5; depositos a vista e a 
curto prazo, 1.129,5; dep6sitos a prazo, 143,8. 

Ha, tambem, em funcionamento, 3 cooperativas 
de credito. 

Prestacao de Serl!icos 

SousA disp6e de 73 estabelecimentos de prestagao 
de servigos, entre os quais 5 hoteis, 14 pens6es, 18 
restaurantes, 8 bares, 10 sal6es de barbeiros, 4 ca
beleireiros. 

Quatro advogados e 1 engenheiro exercem a 
profissiio. 

Transportes 

0 MUNiciPIO e servido pela Rede Ferroviaria do Nor
deste, Linha Tronco Norte (Recife-Nova Cruz) Ra
mal de Campina Grande (Trifmgulo-Sousa) e pela 
Rede Viagao Cearense, Linha Sul (Professor Joiio 
Felipe-erato) Ramal de Paraiba (Arrojado-Sousa), 
ambas integrantes da Rede Ferroviaria Federal SA, 
a primeira com 3 e a segunda com 2 viagens 
semanais. 

A rodovia BR-230 percorre 56 quilometros no 
Municipio e a e~trada de rodagem central do Esta
do, 27. Alem de.ssas, Sousa e servido pela rede de 
estradas municipais com extensiio superior a 500 
quilometros. 

Ha urn campo de pouso, com pista de pigarra, 
medindo 1.200 por 40 metros. Niio ha linhas regula
res. 
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Sousa dista, por via rodoviaria, 60 minutos de 
Pombal; 42 minutos de Cajazeiras; 40 minutos de 
Siio Jose da Lagoa Tapada; 40 minutos de 
Nazarezinho; 40 minutos de Antenor Navarro; 50 
minutos de Uirauna; 60 minutos de Santa Cruz; 50 
minutos de Lastra; e 90 minutos de Alexandria, RN. 

Por ferrovia, 90 minutos de Pombal; 70 
minutos de Santa Cruz; 90 minutos de Alexandria 
e 50 minutos de Antenor Navarro. 

A ligagao com Jotio Pessoa e feita atraves da 
BR-230, em 9 horas, ou pela Rede Ferroviaria do 
Nordeste, em 12 horas e 30 minutos. 

Com Brasilia-DF, as ligagoes sao feitas via Joao 
Pessoa ou Campina Grande. 

CONVENCOES 
ESTRADA FEDERAL
ESTRADA ESTADUAL-
ESTRADA DE FERRO
CAMPO OE POUSO 1-

Em 1.0 de janeiro de 1966, achavam-se regis
trades na Prefeitura local 207 autom6veis e jipes, 
52 camionetas e 249 outros veiculos. 

C omunicafoe s 

As coMUNICAg6Es postais e telegraficas estao a cargo 
de uma agencia do DCT. 

A rede telefonica municipal possui 400 aparelhos 
instalados e existe o servi<;o interurbano . 

ASPECTOS SOCIAlS 

A cmADE de Sousa esta situada a margem direita do 
rio do Peixe. De aspecto acolhedor e prog·ressista, 
apresentando apreciavel indice de crescimento, com 
media de 1 predio construido, por dia, em 1965. con
tava a cidade com 4.174 predios, ate 1.0 -1-66. 
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Vista parcial do novo predio da Prefeitura Municipal 

Contava 151logradouros publicos, com 148 ruas e 
3 pragas, todas iluminadas. A area de calgamento 
da cidade cobre 82 mil m". 

Existem varios bairros, dos quais OS mais impor
tantes sao: Estac;ao, Angelim, Estreito e Varzea da 
Cruz .-

Entre as ruas, destacam-se as eel. Jose Vicente, 
Padre Correia de Sa, Capitao Manoel Gadelha, Gal
dina Formiga, Cel. Jose Gomes de Sa, Conego Jose 
Viana, Getulio Vargas, Silva Mariz, Nabor Meira, 
Joao Pessoa, Deodoro da Fonseca, Gualberto Filho, 
Conego Bernardino Vieira, Sargento Edesio de 
Carvalho e Floriano Peixoto. 

A iluminagao provem da usina Hidreletrica de 
Paulo Afonso, havendo 2.600 predios ligados a recte 
eletrica. 

A agua e ca:;:>tada do agude publico "Sao Gon
galo" atraves de uma Enha adutora de 4,6 km de 
extensao, sendo a distribuigao feita por uma linha 
de 16,7 km, que abastece 1.252 predios. 

A rede de esgotos serve a 23 logradouros publi
cos e a 467 predios. 

Assi.rtencia Medico -I-I os pitalar 

SousA possui os seguintes estabelecimentos de assis
tencia medica: Hospital e Maternidade Sao Gongalo, 
do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 
(DNOCS), com 15 leitos; Casa de Saude Dr. Carlos 
Pires, particular, com 6 leitos; Casa de Saude e Ma
ternidade Nossa Senhora dos Remedios, particular, 
com 6 leitos ; Maternidade e Casa de Saude Sao 
Marcos, particular, com 8 leitos; Maternidade Lidia 
Meira, da Sociedade de Protegao a Maternidade e a 
Infancia, com 21 leitos; Pronto Socorro e Materni
dade Municipal, com 17 leitos; Posto do SAMDU, 
com 10 leitos; Posta de Higiene Estadual ; Posto de 
Puericultura municipal; e Posto do Departamento 
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Nacional de Endemias Rurais. Existe, ainda, urn 
grupo de trabalho da Campanha Nacional Contra 
a Lepra. 

Prestam seus servigos profissionais a populagao 
11 medicos, 5 dentistas e 23 enfermeiros. Ha 3 far
macias e 5 drogarias em f'.lncionamento. 

ASPECTOS CULTURAIS 

Cemo Escolar 

0 cENso Escolar de 1964, segundo a sinopse preli
minar, contou 19.404 criangas de 0 a 14 anos: 9.193 
ate 5 anos (4.914 na zona rural); 1.397 de 6 anos 
(789 na zona rural); e 8.814 de 7 a 14 anos (4.897 
na rural). Destas ultimas, 6.179 freqiientavam es
colas (2.862 na rural) . 

Havia 192 professores regentes de classe, todos 
do sexo femil>lno: 37 normalistas (6 na rural) e 155 
nao normalista~; (112 na rural) . 

Ensino 

0 ENSINO primano fundamental comum, em 1964, 
contava com 224 unidades escolares onde lecionavam 
311 professores e estavam matricr:la.dos, no inicio 
do ano letivo, 8.963 alunos. 

0 ensino mectio, na mesma data, era composto 
de 3 unidades do secundario, com 309 alunos matri
culados e 35 professores; 2 do comercial, com 295 
alunos e 17 professores; e 2 do normal, com 69 alu
nos e 15 profess6res. 

Contavam-se, ainda, 2 unidades de cursos av.ul
sos, com 112 alunos e 11 professores. 

0 principal estabelecimento de ensino mectio e 
o Colegio Estadual. 

Cultura 

SousA foi pioneira no interior do Estado, no setor 
da imprensa, com a fundagao, em 1911, do jornal 
"Imprensa do Sertao", pelo jornalista Genesio Gam
barra. E editada no Municipio a revista "Letras do 
Sertao", de periodicidade trim estral, com 32 paginas 
e tiragem de 800 exemplares. 

Duas sao as bibliotecas: Biblioteca Publica Mu
nicipal "Humberto de Campos", mantida pela muni-
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cipalidade, com cerca de 
2.000 volumes, e a Biblio
teca "Cel. Jose Gomes de 
Sa'', do Circulo de Traba
lhadores Cristaos de Sou
sa, com acervo superior 
a 600 volumes. Funcio
nam 1 tipografia e 1 li
vraria. 

Do is sao OS cinemas: 
Cine Moderno com capa
cidade para 400 especta
dores e o Cinema Sao 
Gongalo, para 160. 

A Sociedade Esportiva 
Sousa, que congrega cerca 
de 250 associados, atende 
a populagao desportiva 
local · e faz reuni6es so- Matriz N. s.a dos Remedios 

ciais. 
Comemoram-se as tradicionais festas de Sao 

Joao e Sao Pedro, com dangas e musicas regionais 
e, no dia 8 de setembro, a testa de Nossa Senhora 
dos Remedios, padroeira do Municipio, com procis
sao, missa solene e quermesses. 

A igreja de Nossa Senhora dos Remedios, uma 
das maiores do Estado, apresenta a m2.is bela e 
rica ornamentagao das igrejas da regiao. Sua cons
trugao data de 1761. A igreja de Nossa Senhora do 
Rosario, construida nos anos de 1731 e 1732, faz 
parte do Pa trim6nio Hist6rico do Estado. 

ASPECTOS ADlvllNISTRATIVOS 
E POLITICOS 

FUNCIONAM no Municipio repartig6es fe:ierais e es
taduais, entre as quais coletorias federal e estadual, 
agi'mcia do IAPI, P6sto de Identificagao Profissional 
do Ministerio do Trabalho, Residencia do Distrito de 
Obras e a Agencia Municipal de Estatistica, 6rgao 
de coleta do IBGE. 

FinaJJfaS Pt!blicas 

A uNIA.o arrecadou, no Municipio, 265,4 milh6es de 
cruzeiros, em 1965, o Estado, 1,1 bilhf.o e a munici
palidade, 410,3 milh6es de cruzeiros. A despesa rea
lizada pela Prefeitura ficou em 396,6 milh6es. 

0 orgamento municipal para 1966 previa receita 
de 470,0 milh6es e fixava igual despesa. 
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Rep1'esentafao Politica 

0 LEGISLATIVo municipal e composto de 9 vereadores. 
Em 8 de ag6sto de 1966, era de 15.240 o numero de 
eleitores inscritos. 

FONTES 

As INFORMAQ6Es divulgadas neste trabalho f01·am , 
na maioria, compiladas e fornecidas pelo Agente 
Municipal de Estatistica de Sousa, Raimundo Pe
rei·ra de Oliveira. 

Utilizados, tambem, em sua elabora~ao, dados 
dos arquivos de documenta~ao municipal, da 
Diretoria de Documenta~ao e Divulga~ao do CNE e 
de diversos 6rgaos do sistema estatistico brasileiro. 
Mantido o hist6rico da edi~ao da Serie B da mono
grafia, de Aldalita Medeiros. 

J 

EST A publica<;ao jaz parte da serie de monograjias 
muni,cipais organizada pela Diretoria de Documen
tagao e Divulgaqao do Conselho Nacional de Esta
tistica. A nota introdutOria, sobre aspectos da evo
luqao hist6rica do Municipio, corresponde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizagao, elwumtos esparsos em diferentes 
documentos. Ocorrem, em alguns casas, divergencias 
de opiniao, comuns em assuntos dessa natureza, nao 
sendo raros os equivocos e erros nas pr6prias tontes 
de pesquisa. p•or isso, o CNE acolheria com o maior 
interesse qualquer colaboraqao, especialmente de 
Mstoriadores e ge6grajos. 



COLEI;iiO DE MONOGRAFIAS 

1.a serie B 

1 - Rio Piracicaba, MG. 2 - Limoeiro, PE. 3 - Siio Jose 
do Rio Preto, SP. 4 - Santa Maria Madalena, RJ. 5 -
Altamira, PA. 6 - Itaituba, PA. 7 - Divinopolis, MG. 8 -
Saito Grande, SP. 9 - Riachao do Dantas. SE. 10 - Sao 
Cristovao, SE. 11 .:._ Sao Mateus, ES. 12 - Codo, MA. 13 - . 
Angicos, RN. 14 - Porto Seguro, BA. 15 - Manes, AM. 16 
- leo, CE. 17 - Maran, BA. 18 - Tefe, AM. 19 - Eirunepe, 
AM. 20 Cabo, PE. 21 - Jacobina, BA. 22 - Tres Lagoas, 
MT. 23 - Pianco, PB. 24 - Caetite, BA. 25 - Areia Branca, 
RN. 26 - Rio Largo, AL. 27 - Cajilzeiras, PB. 28 - Santa 
Rosa, RS . 29 - Serra, ES. 30 - Santa Cruz Cabril.ia, BA. 
31 - Jardim do Serido, RN. 32 - Pilar, AL. 33 - Labrea,. 
AM. 34 - Breves, PA. 35 - Carutapera, MA. 36 - Ararangua, 
SC. 37 - Santana do Cariri, CE. 38 - Pinheiro, MA. 39 -
luna, ES. 40 - Sao Joaquim, SC. 41 - Porto Uniao, SC. 
42 - Barra dos Coqueiros, SE. 43 - Taquara, RS. 44 -
Ibicarai, BA. 45 - Sao Bento do Una, PE. 46 - Murici, AL. 
47 - Caldas, MG. 48 - Tutoia, MA. 49 - Jaragua, GO. 50 -
Cotia, SP. 51 - Barceios, AM. 52 - Canhotinho, PE. 53 -
Joa<;aba, sc. 54 - Apodi, RN. 55 - Santana do Acarau, CE. 
56 - Sousa, PB. 57 - Alegre, ES. 58 - Apucarana, PR. 59 
- Serrinha, BA. 60 - Santa Cruz do Sui, RS. 61 - Vitona 
de Santo Antiio, PE. 62 - Tobias Barreto, SE. 63 - Goias, GO. 
64 - Itamarandiba, MG. 65 - Maraba, PA. 66 - Bacabal, 
MA. 67 - Luis Correia, Pl. 68 - Pedro Velho, RN. 69 -
Orleiies, SC. 70 - Sao Francisco de Assis, RS. 71 - Dourados, 
MT. 72 - Itapetinga, BA. 73 - Rosario Oeste, MT. 74 -
Inhumas, GO. 75 - Sao Borja, RS. 76 - Sao Mateus do Sui, 
PR, 77 - Barra do Gar<;as, MT. 78 - Camocim, CE. 79 -
Coricei!;ao do Rio Verde, MG. 80 - Santiago, RS. 81 -
Cacequi, RS. 82 - 6bidos, PA. 83 - Jaicos, PI. 84 - Quarai, 
RS. 85 - Mangaratiba, RJ. 86 - Clevelandia, PR. 87 -
Jaguari, RS . 88 - Prata, MG. 89 - Marica, RJ. 90 - Barra 
do Pirai, RJ. 91 - Perdiies, MG. 92 - Bananeiras, PB. 93 -
Caravelas, BA. 94 - Goiatuba, GO. 95 - General Vargas, RS . 
96 - Cabedelo, PB. 
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COLE«;!!iO DE MONOGRAFIAS 

4." serie A 

300 - Sao Mateus, ES, 301 - Videira, sc. 302 - Pirassunun
'gal, SP. 303 - Len~ois Paulista, SP. 304 - Atibaia, SP. 305 
- Aguas da Prata, SP. 306 - Cordeiro, RJ. 307 - Umbuzeiro, 

· PB. 308 - Assare, CE. 309 - Penapolis, SP. 310 - Areia, PB. 
311 - Tres Lagoas, MT. 312 - Rio Largo, AL. 313 - Ubajara, 
CE. 314 - Jaguaruana, CE. 315 - Ipau~u. SP. 316 - Pitangui, 
MG. 317 - Rebou~as, PR. 318 - Cajuru, SP. 319 - Araxa, MG. 
(2." edi~ao). 320 - Porto de Pedras, AL. 321 - Baiem, PA. 
322 - Sao Jose do Rio Pardo, SP. 323 - Vi~osa, MG. 324 -
Joinvile, sc (2." edi~ao). 325 - Brasilia, DF (2." edi~ao). 326 
- Campinas, SP (2." edi~ao). 327 - Sao Paulo de Oliven~a, AM. 
328 - Itapemirim, ES. 329 - Maceio, AL (2.a edi~ao). 330 -
Jan, SP. 331 - Caete, MG. 332 - Jose de Freitas, PI. 333 -
Guidoval, MG. 334 - Brasileia, AC. 335 - Ribeirao Preto, SP 
(3." edi~ao). 336 - nauru, SP (2." edi~ao). 337 - Carangola., 
MG. 338 - Cristalina, GO. 339 - Manhua~u, MG. 340 -
Caratinga, MG. 341 - Cabo Frio, RJ. 342 - Pombal, PB. 343 
- Patos de Minas, MG. 344 - Boa Esperan~a, MG. 345 --< 

Cabo Verde, MG. 346 - Coruripe, AL. 347 - Campo Eelo, MG. 
348 - Miguel Pereira, RJ. 349 - Teresopolis, RJ (2." edi~ao). 
350 - Mage, RJ (2." edi~ao). 351 - Aimores, MG. 352 - Rio 
Claro, SP (2 ." edi~ao). 353 - Foz do Igua~u. PR. 354 - Ponte 
Nova, MG (2.a edi~ao). 355 - lgreja Nova, AL. 356 -
Contagem, MG. 357 - Sousa, PB. 

Acabou-se de imprinnir, no Servigo Grtifico do 
IBGE, aos dezesseis dias do mes de margo de mil 
novecentos e sessenta e sete, 31° da criaq{io do 
Instituto. 


