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LAVRAS DA MANGABEIRA 

CEARA 

ASPECTOS FfSICOS - Area: 10072 km'; altitude: 
240 m; temperaturas em °C: maxima, 32; 
minima, 24; precipitaqao pluviometrica anual: 
600 mm (media anual) 0 

POPULA()ii.O - 290366 habitantes (dados prelimi
nares do Recenseamento Geral de 1960); densi
dade demograjica: 27 habitantes por quil6metro 
quadradoo Em novembro de 1964: 300992 habio
tantes (Censo Escolar). 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Agricultura (algodao 
e arroz), industria textil e pecuaria (bovinos) 0 

ESTABELECTMENTOS BANCARIOS - 2 correspon
dentes bancarioso 

VE!CULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Muni
cipal) - 2 autom6veis, 10 camionetas e 10 outros 
veiculoso 

ASPECTOS SOCIAlS - 230 ligaq6es eletricas, 
2 pens6es, 1 restaurante; 1 maternidade, 2 postos 
de saude e 1 ambulat6rio; 2 medicos, 2 dentistas; 
2 tarmacias e drogariaso 

ASPECTOS CULTURAIS - 44 unidades escolares 
de ensino primario geral; 2 estabelecimentos de 
ensino media; 1 biblioteca publica. 

OR()AMENTO MUNICIPAL PARA 1966 (milh6es de 
cruzeiros) - receita prevista: 49,4; renda tribu
taria: 17,6; despesa jixada: 49,40 

REPRESENTA()ii.O POLfTICA - 11 vereadores em 
exercicioo 

Texto de Aldalita Medeiros e desenho da capa 
de Jorge Coelho Alves de Mattos, ambos da 
Diretoria de Documentagao e Divulga<;ao do CNEO 



ASPECTOS HISTORICOS 

As PRIMEIRAs penetrac;oes, em terras do atual Muni
cipio de Lavras da Mangabeira, se verificaram 
quando exploradores do Salgado, subindo o rio, 
alcanc;aram a cachoeira dos Cariris (nome dos 

. indios que habitavam a regiao) , no ultimo quartel 
do seculo XVII. Ha noticias de que, ainda naquele 
seculo, se tenham verificado entradas de minera
dores, procedentes de Pernambuco, Bahia e Paraiba, 
que se fixaram, passando a constituir o primeiro 
nucleo populacional de civilizados. 

0 certo e que . em 1712, o governador de Pernam
buco se interessou junto aos administradores do 
Ceara, no sentido de que fosse inlciada a minerac;ao 
no vale do cariri. Decorreram quarenta anos ate 
que o capitao-mor Luis Quaresma Dourado seguisse 
em busca da Missao Velha . A esse tempo, chegou de 
Pernambuco o sargento-mor Jeronimo Mendes da 
Paz com o encargo de cobrar o quinto e estabelecer 
a paz nas cercanias da minera<;ao. A noticia da cata 
ao ouro correu celere e, aos milhares, afluiram ao 
local homens e mulheres. Houve quem se pusesse a 
indagar sabre supostas minas e outros pontos e nao 
tardou a informac;ao de que "na Mangabeira ha 
ouro pra peste". Numerosos ourives e mineradores 
vieram fixar residencia no novo arraial, que se 
levantava com casario de tapume. Tudo corria 
animadoramente quando, em 1758, chegou a Ic6 a 
noticia de ter sido suspensa a explorac;ao nas minas 
de Cariri. A corte de Lisboa reclamava pesados 
impastos. Nao sendo atendida, voltou-se contra o 
comercio do ouro. A fim de proverem suas subsis-
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tencias, os mineradores foram deslocados para os 
labores da agricultura e da pecuaria. A esse tempo, 
no local da atual matriz de Lavras da Mangabeira, 
foi encontrada, sob frondoso juazeiro, a imagem de 
Sao Vicente Ferrer, fato considerado miraculoso. 
Foi construida a capela e, em t6rno dela, varias 
familias fixaram residencia. Assim, se extinguiu a 
povoac:;ao de Mangabeira, de que hoje ha apenas 
vestigios, e surg:iu a povoac:;ao de Sao Vicente Ferrer. 
Desconhecem-se as datas precisas em que ocorreram 
esses fatos. E sabido, porem, que j a em 1782, o padre 
Joaquim de Figueiredo Arnaud era o capelao do 
povoado de Sao Vicente. 

A coletoria estadual foi instalada em 1821 e a 
primeira escola inaugurada em 1845. Nave a nos 
depois, contavam-se 208 fazendas e, em 1858. 44 
engenhos industrializavam a cana-de-ac:;ucar para 
o preparo da rapadura. Indubitaveis foram os bene
ficios propiciados pela estac:;ao da Rede de Viac:;ao 
Cearense, em 1917 e pela estrada de rodagem, 
construida em 1932. 

0 top6nimo surg·iu da propria mineracao: 
"lavras" e do local onde se realizou o trab:tlho: 
"Mangabeira". 

Pormarao AdminiJI ral i 1:o-Judiciaria 

A FREGUESIA de Sao Vicente Ferrer de Lavras da 
Mang·abeira foi criada por Provisao de 30 de ag6sto 
de 1813. 

Em virtude da Resolw;;ao Regia de 20 de maio 
de 1816 e do Alvara de 27 de junho do mesmo ana. 
criou-se o Municipio com territ6rio desmembrado 
do de Ic6 e sede na povoac:;ao de Sao Vicente Ferrer 
de Lavras da Mangabeira, elevada a vila sob a deno
minac:;ao de Sao Vicente das Lavras. A instalac:;ao 
teve lugar em 8 de janeiro de 1818. 

Pela lei provincial n.o 2.075, de 20 de ag6sto 
de 1884, recebeu a vila de Sao Vicente das Lavras 
foros de cidade. 

No quadro da divisao administrativa do Brasil , 
relativo ao ana de 1911, o Municipio denominava-se, 
simplesmente, Lavras . Compunha-se de 3 distritos: 
Lavras, Sao Francisco e Sao Jose. Em 1933 apa rece 
com mais 2 distritos : Paiano e Riacho Fundo. 
No decreta estadual n.0 378. de 20 de outubro de 
1938, aparece com mais um · distrito: Ouro Branco . 

De ac6rdo com o Decreta-lei estadual n ° 1.114, 
de 30 de dezembro de 1938, foi alterado o top6nimo 
do Municipio e de seu distrito-sede para o de Lavras 
da Mangabeira, e figurando com os distritos de 
Lavras da Mangabeira (sedel, Amaniutaba (ex-Ouro 
Branco) , Arrojado (ex-Paianol. lborepi (ex-Riaeho 
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lgreja Matriz de Sao Vicente 
Ferrer 

Fundo) , Mangabeira 
(ex-Sao Jose) e 
Quitaius (ex-sa 0 
Francisco). Esta di-
visao perrnanece ate 
agora. 

Lavras da Manga
beira foi elevado a 
sede de cornarca 
pela Lei n .0 1.541, de 
23 de agosto de 1873. 
0 Decreta estadual 
n.0 196, de 5 de ju
nho de 1891, supri
rniu a cornarca de 
Lavras, cujo terrno 
j udichirio passou a 
jurisdic;ao de Ic6. 

A cornarca de La
vras foi restaurada 
por forc;a da Lei nu
rnero 403, de 27 de 
seternbro de 1897. 

Pelo artigo 22, do 
Ato das Disposic;6es 

Transit6rias da Constituic;ao do Estado, a cornarca 
de Lavras da Mangabeira foi elevada a categoria de 
terceira entrancia, o que confirrna a irnportancia da 
vida judicial do Municipio. Essa elevac;ao de 
entrancia foi, ainda, confirrnada pela Lei n.o 213, 
de 9 de junho de 1948. 

ASPECTOS F!SICOS 

Os 1.072 quilornetros quadrados que constituern a 
area municipal estao inteirarnente localizados no 
poligono das secas, sendo seu solo irrigado pelas 
aguas que descern do vale do cariri e dos lirnites da 
Paraiba e de Pernambuco. Integran-:;e da zona fisio
grafica do Sertao do Salgado e Alto Jaguaribe, 
lirnita-se corn os rnunicipios de Cedro, Ic6, Urnari, 
Baixio, Ipaurnirirn, Aurora, caririac;u, Granjeiro e 
Varzea Alegre. 

A sede municipal, aos 240 metros de altura, 
dista 338 quilornetros, ern linha reta, da Capital do 
Estado . Sua posic;ao geografica e deterrninada pelas 
seguintes coordenadas: 6° 45' 18" de latitude sul 
e 38° 58' 03" de longitude WGr . 

0 principal acidente geografico e o rio Salgado, 
que corta o Municipio e banha a sede municipal, 
forrnando, a poucos quilometros desta, quando 
transp6e a serra do Boqueirao, apreciavel garganta 
de paredes altas e perpendiculares, corn urna aber
tura que varia entre 25 e 40 metros. 
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Embora o r elevo nao apresente sensiveis ondu
la<;oes, existem as sen·as da Varzea Grande, do 
Boqueirao, do Mondubim, das Almecegas e das 
Tarrafas. 

0 clima e salubre e seco. A temperatura oscila 
de 24 a 32 graus centigrados. As chuvas ocorrem com 
maior freqi.iencia nos meses de fevereiro a abril. 
A precipita<;ao pluviometrica atinge a media anual 
de 600 mm. 

A argila e a unica riqueza minera l explorada. 
As principais riquezas vegetais sao oiticicais e car
naubais. 

ASPHCTOS DEMOGRA.FICOS 

Censo Demografico 

0 CENSO Demogratico de 1960, segundo a sinopse 
preliminar, registrou populac;ao de 29.366 habitan tes. 
dos quais 76,1% viviam na zona rural. 0 crescimento 
foi de 16,6% para o Municipio, 46,3% para a zona 
urbana e suburbana e de 9,6 % para a rural. 0 distri
to mais populoso era o da sede, com 11.222 habitan
tes, seguido dos de Mangabeira, com 7.608; Quitaius 
com 4.149; Amaniutaba, com 2.915 ; Iborepi, com 
2.692 e Arrojado, com 780. Contaram-se 4.927 domi
cilios: 1.901 no distrito-sede, 1.251 no de Mangabeira , 
685 no de Quitaius, 574 no de Aman iutaba, 375 no de 
Iborepi e 141 no de Arrojado . 

A cidade, com 2.835 habitantes, apresentou in
cremento demografico de 29,3% no ult imo decenio 
intercensitario e as vilas de Mangabeira. 133.3%: 
Amaniutaba, 62,5 % ; Iborepi, 46,0 %; Quit aius, 34,1% 
e Arroj ado 0,3 % ; passando, respectiva men te, a 1.368. 
1.113, 406, 896 e 379 habitantes. 

A densidade demogratica era de 27 habitantes 
por quilometro quadrado . 

0 Censo Escolar de 1964 recenseou 30.992 pessoas, 
das quais 8.393 na cidade. 

ASPECTOS ECONOMICOS 

0 MUNICiPIO se ap6ia econ6micamente n a agricul 
tura, destacando-se o a lg·odao, o a rroz e a cana-de
-ac;ucar , na industria textil e n a criac;ao de gada. 

Cemo Agricola 

o CENSO Agricola de 1960 registrou 1.619 estabeleci
mentos agropecuarios com area total de 88.252 
hectares, dos quais 20.908 destinados a Ia vouras. 
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Posto de Puericultura e Ambulat6rio 

A classificac;;ao dos estabelecimentos por grupo 
de area total deu os seguintes resultados: 257 esta
belecimentos medindo menos de 10 hectares, 1.181 
de 10 a menos de 100, 175 de 100 a menos de 1.000 
e 6 de 1.000 a menos de 10.000. As atividades agro
pecuarias ocuparam 6.239 pessoas. Existiam 5 tra
tores e 19 arados. 

Criavam-se bovinos em 1.112 estabelecimentos, 
dos quais 1.091 contavam menos de 100 cabec;;as, 18 
de 100 a menos de 500 e 3 de 500 e mais. 

Agt'icultura 

EM 1965, foram cultivados 14.319 hectares com pro
dutos agricolas, sendo a produc;;ao avaliada em 1,6 
bilhao de cruzeiros. Para esse valor, o algodao, com 
3.818 toneladas (cultivado em 8.332 ha), contribuiu 
com 64,8%; o arroz, com 2.760 t (cultivado em 1.700 
ha :·, com 13,9 % ; o feijao, com 456 t (cultivado em 
1.700 ha), com 6,9%; o milho com 1.440 t (cultivado 
em 2.000 ha), com 5,8%. Menos expressivas foram 
as contribuic;;6es da cana-de-ac;;ucar, da banana, do 
fur.w, da manga, do c6co-da-baia e da laranja que 
perfizeram os 8,6 % restantes do valor. 

Ha urn p6sto agropecuario e 3 agr6nomos assis
tem os agricultores locais. 

Petuaria 

A POPULA<:;Ao pecuaria de Lavras da Mangabeira era, 
em 1964, constituida de 35.500 cabec;;as de gado, ava
liadas em 1,2 bilhao de cruzeiros. 
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Ha via 11.000 cabe<;as de bovinos 1 66 ,6% do valor 
total) 3.500 de muares (14,1 % do valor) 3 .000 de 
eqi.iinos (6 ,0 % l, 8.000 de suinos f7,0% 1 , 4.500 de 
asininos 13,6 % ), 3.000 de ovinos f1,5 % ) e 2.500 de 
caprinos 11,2 % ) . Foram produzidos 146 mil litros 
de leite , no valor de 17,5 milhoes de cruzeiros. 

A cria<;ao de gado destina-se ao corte, reprodu
<;iio e prodU<;ao de leite. As ra<;as de bovinos prefe
ridas sao a gir e a indubrasil. 

0 plantel avicola se compunha de 49 mil cabe
cas , no valor de 43 ,8 milhoes de cruzeiros. Produzi
ram-se 150 mil duzias de ovos de galinha , no valor 
de 36,0 milhoes de cruzeiros. 

Existe 1 veterinario no exercicio da profissao. 
Esta em funcionamento um posto de defesa sanitaria 
animal. 

Ce11.f o illdwHial 

0 CENSo Industrial de 1960 registrou 9 estabeleci
mentos, em Lavras da Mangabeira, com 48 operarios 
em media mensa! e utilizaram 205 cv de f6rca 
motriz. 

0 valor total da prodU<;ao alcanc;ou 78 ,8 milhoes 
de cruzeiros , sendo 17,3 milhoes o da transformacao 
industrial . A despesa com materias-primas alc~n
cou 59.1 milh6es de cruzeiros. 

0 principal genera de inditst ria era o textil, 
com 3 estabelecimentos, 41 openi.rios em media, 180 
cv de forca utilizada e 94.3 '); do valor total da 
produc;ao. 

Os 5,7% restantes do valor da produ<;ao foram 
cobertos pelo de produtos alimentares, com 6 esta
belecimen tos. 

LAVRAS da Mangabeira, em 1965. contava com 58 
estabelecimentos industriais. onde trabalhavam 229 
operarios , em media mensa! , e produziram 1,5 bilhao 
de cruzeiros. 

Ravia 3 estabelecimentos texteis. que emprega
ram 26 openirios, em media mensa! . e produziram 
4.330 toneladas, no valor de 1.3 bilhao de cruzeiros; 
e 55 de produtos alimentares , que empregaram 203 
operarios, em media mensa!, e venderam 240,0 mi
lh6es de cruzeiros. Destes ultimos, 50 eram engenhos 
de rapadura de que foram produzidas 1.950 toneladas. 
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Usina Sobreira 

A !Ju/e de Re.res 

EM 1964, foram abatidos 794 bovinos, 1.113 suinos, 
489 ovinos e 517 caprinos . 0 produto do corte tota
lizou 194.2 toneladas. no valor de 99,5 milhoes de 
cruzeiros . Produziram-se 108,5 toneladas de carne 
verde de bovino, representando 65,5 % do valor da 
produ<;ao ; 39,0 t de carne verde de suino, 15,5% ; 
27,8 t de toucinho fresco, 13.3 %; 5,9 t de carne 
verde de ovino, 1,9 %; 5,2 t de carne verde de ca
prino, 1,6%; 7,2 t couro seco de bovino, 1,5% ; e 
0,6 t de pele seca de ovino e de caprino, represen
tando o restante do valor . 

Comercio 

HA 101 estabelecimentos comerciais varejistas e 
1 atacadista. 

Lavras da Mangabeira exporta para erato e 
Juazeiro do Norte <CEl. arroz e caro<;o de algodao; 
para Paraiba, Rio Grande do Norte e a regiao do 
Jaguaribe (CE), fumo e rapadura ; para Fortaleza 
<CE), algodao em pluma. caroc;o de algodao, cera de 
carnauba, sementes de oiticica, fumo e gado; para 
Campina Grande (PB l , Sao Paulo, Rio de Janeiro, 
Pernambuco e Minas Gerais, plumas de algodao. 

Funcionam 2 corresponden tes bancarios: do 
Banco do Brasil e do Banco de Credito Comercial de 
Fortaleza (CE) . 

Preslttflto de Serl'ifOS 

ENTRE os estabelecimentos de prestac;ao de servic;os, 
contam-se 3 barbearias, 1 salao de cabeleireiro para 
senhoras, 2 pens6es, 1 restaurante e 10 bares. 
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T;·tw.rp(Jr/eJ 

0 MUNICiPIO e servido por ferrovia (Rede Viac;ao 
Cearense) e rodovias municipais, estaduais 'CE-7 e 
CE-8J e pela federal ER-230, que liga Cabedelo 1 PEl 
a Carolina (MAl passando por Joao Pessoa. Cam
pina Grande, Patos, Cajazeiras, Lavras da Manga
beira, Picas, Floriano. Pastas E ons e Balsas. 

Lavras da Mangabeira liga -se. por rodovia. as 
vizinhas cidades de Aurora. em 1 hora e 20 minu
tos; Caririaqu, em 2 horas; Cedro, em 1 hora: Gran
jeiro, em 2 horas e 30 minutos . Ipaumirim. em 40 
minutos; Umari. em 2 horas e Varzea Alegre. em 1 
hora e 20 minutos; por ferrovia , a Aurora. em 45 
minutos; e Cedro. em 35 minutos. 

A ligac;ao rodoviaria com Fortaleza c teita 
atraves da rodovia estadual CE-7 e da federal ER
-230, em 12 horas e a ferroviari a em 15 hora;;. 

Com Brasilia -DF, Lavras da Mangabeira liga-se 
par rodovia em 8 dias, via F e ira de Santana • EA l, 
:vrontes Claros tMGl e Form osa !GO). 

ROOOV!<A fEDERAL -

ROOOVIA ESTAOUAL 

FERROVIA ............... 

Em 1965 foram registrados na P refeitura: 2 au
tom6veis, 10 camionetas e 10 veiculos a motor. nao 
especificados. 
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Clube Lavrense 

ASPECTOS SOCIAlS 

A CIDADE, de agradavel aspecto, esta edificada a 
margem direita do rio Salgado e da estrada de ferro, 
estendendc-se em arruamentos paralelos na direc;ao 
norte-sui. Possui 835 predios, sendo 230 servidos por 
energia eletrica e 120 abastecidos de agua encanada, 
construidos nos 30 logradouros publicos: 10 pavi
mentados, 25 com iluminac;ao publica e 19 pelo ser
vic;o de abastecimento de agua. Contam-se 18 ruas. 
6 travessas e becos, as prac;as da Bandeira, da 
Matriz, do Rosario, do Cemiterio e os jardins Pre
sidente Vargas e Gustavo Lima. 

A energia eletrica e fornecida, desde 1963, pela 
Companhia de Eletricidade do Cariri (CELCA), sub
sidiaria da companhia Hidreletrica do Sao Francisco 
(CHESF). 

Na vila de Mangabeira, acham-se em funciona
mento os servigos de energia eletrica e de abasteci
mento de agua, por iniciativa da SUDENE. 

A eletrificagao do servi<;o de agua e a construgao 
da rede de esgotos, em andamento, estao a cargo do 
convenio DNOCS-CAENE e da Prefeitura Municipal, 
respecti vamen te . 

A ssistencia Medico-Sanitaria 

A ASSISTENCIA medico-sanitaria e prestada pela ma
ternidade Cira Lima, inaugurada em 1966, por urn 
p6sto de endemias rurais (DNERu), mantido pelo 
Ministerio da Saude e urn ambulat6rio e p6sto d e 
puericultura, mantidos pela par6quia de Sao Vicente 
Ferrer de Lavras da Mangabeira. 
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Estao no exercicio da profissao 2 medicos e 2 
dentistas. 

Funcionam 2 farmacias. 

/ ISPCCTOS CULTURA IS 

Ce11.ro Escul(//· 

0 CENSo Escolar de 1964 registrou 13 .449 habitantes 
de 0 a 14 anos . dos quais 9.835 n a zona rural. Dos 
6.332 habitantes de 7 a 14 anos 14.651 n a rural). 
2.666 freqiientavam escolas 11.530 na rural). Havia 
966 criangas de 6 anos 1731 n a rura ll e 6.151 de 0 
a. 5 anos (4.453 na cidadel. 

Contaram-se 69 regentes de classes, todos do 
sexo feminino (37 na rural), dos quais 20 eram nor
malistas (3 na rural) . Dos 49 n ao normalistas, 34 
leciona vam na rural. 86 ha via 2 professores nao 
regentes de classes , ambos n as zon as urbana e 
suburbana. 

D;ri11n 

EM 1965, havia 44 unidades de ensino primario geral : 
l grupo escolar, 1 escola de artes e oficios , 1 escola 
reunida , 30 escolas isoladas 113 estaduais e 17 muni
cipais), 3 escolas particulares, 8 escolas em regime 
de ac6rdo CPar6quia Nossa Senhora do Rosario e 
Secretaria de Educac;ao e Cultura do Estado) . Esta 
vam, em exercicio, 76 professores . No inicio do ano 
letivo, rna tricularam-se 1.235 alunos . 

0 en sino media era ministrado n a Escola Normal 
Regional, m an t ida pela Pa r6quia de Sao Vicente 
Ferrer de Lavras da Mangabeira , com 8 profess6 res 
e 72 alunos matriculados e n o Colegio Agricola de 
Lavras da Mangabeira. com 32 profess6res e 238 
alunos lcursos ginasial e colegial agricola) . J a 
con cluiram o curso 2 t urmas de Tecnicos em Agri
cultura . Anexo a esse Colegio , funciona o Curso de 
Preparac;ao de Economia Rura l Domestica, com 6 
nrofess6res e 12 a lunos m atricula dos. Ambos sao 
subordinados a Superintendencia do Ensino Agricola 
e Veterinario !SEAVE ). 

c /(I I /IJ'(/ 

A EIBLIOTECA Ptlblica e m antida pela Prefeitura 
Municipa l . 

Quem visita Lavras da Mangabeira deve conh e
eer o Boqu eirao. Dista 5 quilometros do cen t ro. 
Encr avada na rocha, ve-se a imensa abertura feita 
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pelo rio Salgado medindo cerca de 40 metros de 
largura e onde poderia ser erguida uma barragem 
cicl6pica de 93 metros de altura. Nesse Boqueirao. 
esta localizada a famosa ca verna on de nao se pode 
penetrar par falta de luz e de ar. 

0 culto cat6lico conta com tres par6quias: a de 
Sao Vicente Ferrer. na sede municipal; a de Sao 
Sebastiao, na vila de Mangabeira e a de Nossa Se
nhora do Rosario. na vila de Quitaius. Ha, ainda. 
as capelas de Nossa Senhora do Rosario, a de Sao 
Joao, a de Sao Jose. de Nossa Senhora da conceic;ao 
na sede municipal e nas vilas de Arrojado, Amaniu
taba, Iborepi e Mangabeira, respectivamente. 

Revestem-se de grande esplendor os feste.ios 
realizados em homenagem a Sao Vicente Ferrer. 
padroeiro da cidade. que se iniciam a 5 de abril e 
terminam a 15 do mesmo mes. Destacam-se, tam
bem, os festejos em homenagem a Sao Sebastiao 
1 de 10 a 20 de janeiro. na vila de MangabeiraJ e a 
Nossa Senhora do Rosario 1 de 15 a 25 de outubro 1 

na vila de Quitaius. 

A.SP!:'C/US "·1Di\ff NIS1'J?Jl'f JVOS 
/!.,POLITICOS 

EsTAo instaladas em Lavras da Mangabeira, entre 
outras, as seguintes reparti<;oes publicas: coletorias 
federal e estadual, tres agencias da Rede Viacao 
Cearense, e tres agencias postais e uma telegrafica 
do Departamento dos Correios e Telegrafos. 0 lEGE 
man tem a Agencia Municipal de Esta tistica. 6rgao 
de coleta do sistema esta tistico brasileiro. 

filld!l(ti.l" P;//;lica.i 

EM 1965, a Uniao arrecadou, no Municipio, 21.4 mi
lhoes de cruzeiros, o Estado 277.8 milhoes e a Prefei
tura 31.2 milhoes. A despesa municipal, no mesmo 
ana. foi de 24.2 milhoes de cruzeiros. 

0 on;amento municipal para 1966 previa recei t :t. 
de 49.4 milhoes de cruzeiros 117.6 milh6es de renda 
tributaria) e fixava igual despesa. 

A CAMARA Municipal de Lavras da Mangabeira 
c0mp6e-se de 11 vereadores. Em 31 de dezembro de 
1965, esta vam inscritos 6.863 eleitores. 
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FO N'FES 

_1\.s INFORMA<;6Es divulgadas neste trabalho foram . 
em sua maioria . fornecidas pelo Agente Municipal 
de Estatistica de Lavras da Mangabeira. Jose Tei
xeira de Macedo. Utilizados. tambem. dados dos 
arquivos de documentac;ao municipal da Diretoria 
de Documentac;ao e Divulgac;ao da Secretaria-Geral 
do CNE e de diversos orgaos do sistema estatistico 
brasileiro. 
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Esta publicar;ao jaz pa1·te da sene de monogra
jias municipais organizada pela Diretoria de Do
cumentar;ao e Divulgar;iio do Conselho Nacional de 
Estatistica. A nota introdut6ria, sabre aspectos da 
evoluc;ao hist6rica do Municipio, corresponde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizar;iio, elementos esparsos em diterentes 
documentos . Ocorrem, em alguns casas, divergencias 
de opinitio, comuns em assuntos dessa natureza, nao 
sendo raros as equivocos e erros nas pr6prias jontes 
de pesquisa. Par isso, o CNE acolheria com o maior 
interesse qualquer colaborac;iio , especialmente de 
historiadores e ge6grajos. 

- ···------, 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

Presidente: SebasWio Aguiar Ayres 
Secretario-Geral, substituto: Raul Romero de Oliveira 

COLE<;:OES DE MONOGRAFIAS 

4."' serie A 

300 - Sao Mateus, ES. 301 - Videira, sc. 302 - Pirassunun
ga, SP. 303 - Len~ois Paulista, SP. 304 - Attbaia, 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 - lpau~u, SP. 316 - Pitangui, MG. 
317 - Rebou~as, PR. 318 - Cajuru, SP. 319 - Araxa, MG 
(2." edi~ao). 320 - Porto de Pedras, AL. 321 - Be1em, 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 OU
ven~a, AM. 328 - ltapemerim, ES. 329 - Macei6, AL (2.• edl
~ao). 330 - Jau, SP. 331 - caete, MG. 332 - Jose de Freitas, 
PI. 333 - Guidoval, MG. 334 - Brasileia, AC. 335 - Ribeirao 
Preto, SP (3."' edi~ao). 336 - Ba uru, 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 Belo, 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 lgua~u, PR. 354 - Ponte 
Nova, MG (2." cdi~ao). 355 - I greja Nova, AL. 356 - Conta
gem , MG. 357 - Sousa, PB. 358 - Morrinhos GO. 359 - Lu
ziania, Go. 360 - Maringi, PR. 361 - Concordia, SC. 362 -
Paulo Afonso, BA. 363 - Lavras da Mangabcira, CE. 

1." serie B 
1 - Rio Piracicaba, MG. 2 - Limoeiro, PE. 3 - Sao 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 - Siio Cristovao, SE. 11 - Sao 
Mateus, ES. 12 - Codo, MA. 13 - Angicos, RN. 14 - Porto Se
guro, BA. 15 - Maucs, AM. 16 - leo, CE. 17 - Maran, BA. 18 
- Tefe, AM. 19 - Eirunepe, AM. 20 - Cabo, PE. 21 - Jacobi
n a, BA. 22 - Tres Lagoas, MT. 23 - Pianco, PB. 24 - Caeti
te, BA. 25 - Areia Branca, RN. 26 - Rio Largo, AL. 27 - Ca
jazeiras, PB. 28 - Santa Rosa, RS . 29 - Serra, ES. 30 - Santa 
Cruz Cabralia, 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 Uniiio, SC. 
42 - Barra dos Coqueiros, SE. 43 - Taquara, RS. 44 - lbi
carai, BA. 45 - Sao Bento do Una, PE. 46 - Murici, AL. 
47 - Caldas, MG. 48 - Tutoia, MA. 49 - Jaragua, GO. 50 -
Cotia, SP. 51 - Barcelos, 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 - Vitoria de 
Santo Antao, PE. 62 - Tobias Barreto, SE. 63 - Goias, GO. 
64 - ltamarandiba, MG. 65 - Maraba, PA. 66 - Bacabal, MA. 
67 - Luis Correia, Pl. 68 - Pedro Velho, RN. 69 - Or
leaes, sc. 70 - Sao Francisco de Assis, RS. 71 - Doura
dos, MT. 72 - Itapetinga, BA. 73 - Rosario Oeste, MT. 74 
- lnhumas, GO. 75 - Sao Borja, RS. 76 - Sao Mateus do 
Sui, PR. 77 - Barra do Gar<;as, MT. 78 - Camocim, CE. 79 -
Concei~ao do Rio Verde, MG. 80 - Santiago, RS. 81 - Ca
cequi, RS. 82 - (lbidos, PA. 83 - Jaicos, Pl. 84 - Quarai, RS. 
85 - Mangaratiba, RJ. 86 - Cleveliindia, PR. 87 - Jaguari, RS. 
88 - Prata, MG. 89 - Marica, RJ. 90 - Barra do Pirai, RJ. 
91 - Perdoes, MG. 92 - Bananeiras, PB. 93 - Caravelas, BA. 
94 - Goiatuba, GO. 95 - General Vargas, RS. 96 - Cabe
delo, PB. 

Acabou-se de imprimir, no Servigo Grritico do 
IBGE, aos vinte e cinco dias do mes de abril de mil 
novecentos e sessenta e sete, 31 .0 da criaqiio do 
I nstituto. 1 
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