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CONSELHEIRO LAFAIETE 
MINAS GERAIS 

ASPECTOS FiSICOS - Area: 1.332 km' (1960) ; 
altitude media: 939 m; temperaturas medias, 
em °C : maximas, 29,0; minimas, 12,7; preci
pitagtio pluviometrica: 967,0 mm (1.0 semestre 
de 1966). 

POPULA()AO - 55.567 habitantes (dados prelimi
nares do Recenseamento Geral de 1960). Den
sidade demograjica : 42 habitantes por quil6me
tro quadrado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Industrias (material 
de transporte) e extragtio de mmerios (manga
nes e ferro) . 

ESTABELECIMENTOS BANCARIOS - 7 agencias 
bancarias e 2 das Caixas Econ6micas Federal 
e Estadual. 

VEiCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Munici
pal) - 604 autom6veis, 296 caminh6es, 37 ani
bus e 124 outros veiculos. 

ASPECTOS URBANOS - 6.200 ligag6es eletricas, 
475 aparelhos telej6nicos; 5 hoteis, 6 pens6es 
e 15 restaurantes. 

ASSISTENCIA MEDICA - 4 hOspitais com 152 lei
tos; 26 medicos, 21 dentistas no exercicio da 
projisstio; 14 jarmacias. 

ASPECTOS CULTURAIS - 38 unidades escolares 
de ensino prima rio geral, 9 de ensino media ; 
3 tipogra!ias, 3 livrarias , 1 biblioteca publica e 
2 particulares; 2 jornais, 2 estag6es de radio e 
1 retransmissora de TV; 4 cinemas. 

OR()AMENTO MUNICIPAL PARA 1966 (milhares de 
cruzeiros novosJ - receita prevista: 231 ,5; 
despesa jixada: 231,5. 

REPRESENTA()AO POLITICA - 15 vereadores em 
exercicio . 

Texto de Maria de Lourdes Freitas Cianella e 
desenho da capa de Jorge Coelho Alves de Mattos, 
ambos da Diretoria de Documenta<;ao e Divulga<;ao 
do CNE. 



ASPECTOS HISTORICOS 

QuANDO a primeira expedi~ao paulista penetrou a 
regiao dos cataguas, em 1681, ali encontrou, nos 
altos de urn contraforte da Mantiqueira, um aldea
mento de indios carij6s que poucos anos antes 
emigraram da baixada do Rio de Janeiro fugindo 
a persegui<;ao dos brancos. A esse agrupamento indi
gena, Iocalizado na parte alta da atual cidade, foi 
dada pelos bandeirantes a denominac;ao de Campo 
Alegre dos Carij6s. 

Outras bandeiras devassaram a regHio, mere
cendo destaque a chefiada p<Jr Bartolomeu Bueno 
de Siqueira, que em 1694 se deteve em Itaverava, 
onde realizou plantac;6es, para mais tranqiiilamente 
explorar as redondezas, em busca de Itacolomi. Essa 
bandeira constituiu-se no ponto de partida oficial 
da descoberta de ouro nas "Gerais" - nome que 
com o tempo substituiu o de Cataguas, pelo qual 
eram conhecidos os primitivos habitantes -, e 
trouxe, em conseqiiencia, o povoamento intenso de 
uma grande area. 

Situado justamente no ponto de intercessao das 
regi6es dos Cataguas e das Congonhas, foi o aldea
mento carij6, durante anos, a entrada obrigat6ria 
para quem demandava Itaverava, meta dos ban
deirantes que se seguiram a Bartolomeu Bueno de 
Siqueira. Dada a sua posi<;ao excepcional, transfor
mou-se em ponto de atra~ao de aventureiros de 
t6da especie, predominantemente paulistas, pionei
ros das descobertas. 

De inicio nenhuma importancia deram os des
bravador·es aos cascalhos e areias dos c6rregos Var
ginha, Ouro Branco, Soledade, Gage e Maranhao, 
afluentes e subafluentes do Paraopeba, dos quais 
seriam extraidas, ja no seculo XVIII, grande quan
tidade de ouro. Quando tal ocorreu, os paulistas 
logo se apossaram das terras, sendo prirrteiros con
cessionarios os mineradores Jeronimo Pimentel Sal
gado e Amaro Ribeiro. Por volta de 1790, quando a 
explorac;ao aurifera se achava em franco declinio 
em outras regi6es, ai florescia o trabalho da mine
rac;ao. 

A origem da vila prende-se as providencias da 
administra<;ao colonial no sentido de dirimir confli
tos de jurisdic;ao e confus6es judiciarias resultantes 
da indeterminac;ao inicial de Iimites de diversas 
vilas e comarcas. Atendendo a suplicas verbais e es
critas de pessoas de destaque do povoado, o Gover
nador da Capitania, Visconde de Barbacena, sub
meteu o assunto ao Conselho Ultramarino. Foi, 
assim, por ato da Rainha D. Maria I, determinada 
a cria<;ao da Vila Real de Queluz, nome escolhido 
por haver o documento sido assinado quando a 
Rainha se encontrava enferma no Palacio de Queluz. 
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Passou o Municipio de Queluz a deno
minar-se Conselheiro Lafaite, em homenagem ao 
jurisconsulto, politico e estadista Conselheiro La
faiete Rodrigues Pereira, ali nascido. Alias, desde 
que a Estrada de Ferro Central do Brasil alcanc;ou a 
cidade, foi a estac;ao dessa via ferrea denominada 
Lafaiete, em homenagem aquele vulto eminente. 
Com esse nome, tambem, ficou conhecida t6da a 
parte baixa da cidade, onde se localiza a estac;ao, 
ao passo que a parte alta passou a ser chamada 
Queluz. Pelo fa to de existir cidade com igual nome 
em Sao Paulo, foi a denominac;ao definitivamente 
abolida. 

A cidade teve papel relevante nos acontecimen
tos do segundo Reinado, notadamente na Revoluc;ao 
Liberal de 1842, quando escreveu uma pagina de 
heroismo. Na era republicana, destacou-se durante 
a campanha civilista de Rui Barbosa, em 1910. 

Conselheiro Lafaiete Rodrigues Pereira 

PoLiTICO e jurista brasileiro, nasceu em 1834 em 
Queluz, atual Conselheiro Lafaiete. 

Formado em direito pela Faculdade de Sao 
Paulo, em 1857, foi promotor publico em Ouro Preto; 
deputado geral (1878-1881); senador do Imperio ; 
Ministro da Justic;a (1878) e organizador e chefe do 
gabinete de 1883; presidente do Maranhao e Ceara. 
Teve o titulo de conselheiro do Imperador D. Pe
dro II. Recebeu a gran-cruz da Ordem de Cristo e 
foi oficial da Ordem da Rosa. Publicou: Direito das 
Cousas (1877); Questiio Comercial (1877); Proposta 
e Relat6rio apresentados pelo Ministro da Fazenda 
(1884) ; Direitos de Familia (1869) . 0 fim desta obra 
foi alinhar em quadros resumidos os principios de 
direito que regem as relac;oes de familia, segundo a 
sua filiac;ao 16gica, travando-as com as razoes que 
as esclarecem e prendendo-as as fontes de que 
derivam, oferecendo assim uma obra aos que 
comec;am a dar os primeiros passos no direito civil. 
0 autor empregou a classificac;iio usada na Ale
manha, nao por mais perfeita, mas por mais acoma
dada para uma distribuic;ao regular das diversas 
instituic;oes do direito civil. 

Forma[ao Administrativa e Judiciaria 

0 DISTRITO foi criado por Ordem Regia datada 
de 1752. 

Em 19 de setembro de 1790, foi criado o Muni
cipio com a denominac;ao de Queluz, em territ6rio 
desmembrado do termo da vila de Sao Jose del Rei, 
mais tarde Tiradentes. Pela Lei provincial n.0 1.276, 
de 2 de janeiro de 1866, concederam foros de cidade 
a sede municipal. 
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Coh\glo Estadual "Narciso de Queiroz". 

Queluz e seu distrito-sede passaram a cha
mar-se Conselheiro Lafaiete pelo Decreto estadual 
n .o 11 .274, de 27 de margo de 1934. 

0 Municipio sofreu varias reformula<;oes admi
nistrativas, chegando a 1950 com 6 distritos: Conse
lheiro Lafaiete, Catas Altas da Noruega, Cristiano 
Otoni, Itaverava, Queluzita e Santana dos Montes. 
Em dezembro de 1953 sofreu nova reformula<;io 
administrativa com a cria<;ao dos distritos de 
Buarque de Macedo e Joselandia. Em 30 de 
dezembro de 1962, pela Lei estadual n.o 2.764, perdeu 
seis de seus distritos, para formarem novos Muni
cipios, ficando constituido do distrito-sede e 
Buarque de Macedo. 

A comarca, com o nome de Queluz, foi criada 
em 30 de junho de 1833, sendo elevada a categoria 
de 2.a entrancia em 15 de julho de 1872, por efeito 
da Lei provincial n.0 1.867. 

De acordo com o Decreto-lei estadual n .o 667, 
de 14 de mar<;o de 1940, foi classificada de 3.a 
entrancia. 

Possui duas Varas Civeis e oito Cart6rios, com 
dois Juizes de Direito, urn Juiz do Trabalho e urn 
Juizado de Menores. 

ASPECTOS FISICOS 

CoNSELHEmo LAFAIETE fica na zona Metalurgica do 
Estado de Minas Gerais ocupando area de 1.332 km• 
(Hl60) . 0 aspecto de seu territ6rio e muito aciden
tado. 

Limita-se com os Municipios de Cristiano Otoni, 
Queluzita, Sao Bras do Sua<;ui, Congonhas, ouro 
Branco, Itaverava e Santana dos Montes. 

Como recursos naturals, possui grandes jazidas 
de manganes, cuja extra<;io ja e feita em elevada 
escala. 

A cidade foi edificada numa altitude media de 
939 metros, tendo por maxima 1.025 m e minima 
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930 m. Dista, em linha reta, de Belo Horizonte, 
84 km, rumo SEE, sendo suas coordenadas geogra
ficas 20° 39' 50" de latitude sui e 43° 47' 40" de 
longitude W. Gr. 

E divisor de aguas das bacias do Rio Doce e do 
Sao Francisco. 

As temperaturas medias registradas, no pri
meiro semestre de 1966, foram, em graus centi
grados: maxima 29,0 (mes de fevereiro) e minima 
12,7 (junho). As precipitagoes pluviometricas, no 
mesmo periodo, totalizaram 967,0 mm (menor preci
pitagao- junho, com 2,3 ,e a maior- janeiro, com 
535,9 mm) . 

ASPECTOS DEMOGRA.FICOS 
Os RESULTADOS preliminares do Censo Demografico 
de 1960 revelaram a existencia de 55.567 habitantes, 
tendo se verificado urn acrescimo de 17,4% em 
relagao a 1950. Segundo a localizagao, 60,7% dos 
habitantes residiam na zona urbana. A densidade 
demogrilfica era de 42 habitantes por quil6metro 
quadrado. 

A populagao da cidade cresceu, no ultimo inter
valo censitario, de 61,8%, passando a 29.208 pessoas. 
A vila que mais cresceu foi Cristiano Otoni, com 
urn acrescimo de 70,1%, passando a 1.162 habi
tantes, seguida da de Catas Altas da Noruega, com 
14,8% e 735 habitantes. 

Foram contados 9.959 domicilios, dos quais 6.216 
no distrito-sede e 182 no de Buarque de Macedo. 

Em virtude dos desmembramentos territoriais 
ocorridos em 1962, o Censo Escolar realizado em 
1.0 de novembro de 1964 registrou uma populagao 
de 40.405 para o Municipio, dos quais 34.892 viviam 
nas areas urbana e suburbana. 

ASPECTOS ECONOMICOS 
A ECONOMIA municipal repousa na industria de 
transformagao (material de transporte) e na de 
minerios (manganes e ferro) . 

ExtrafaO Vegetal 
NA PRonuc;A:o extrativa vegetal distinguem-se o 
carvao vegetal e a lenha que atingiram, em 1965, 
699,6. milhares de cruzeiros novos. 0 carvao vegetal 
alcangou 519,6 milhares e 18.858 toneladas e a 
lenha, 180,0 milhares e 120.000 m•. 

Cemo Agricola 
0 CENso Agricola de 1960, segundo dados prelimi
nares, contou 869 estabelecimentos com area total 
de 54.551 ha, sendo 8.890 destinados a lavouras. 

Segundo o tamanho, estes estabelecimentos 
estavam assim distribuidos : 176 com menos de 
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Igreja Nossa Senhora da Concei«;ao. 

10 ha ; 547 de 10 a menos de 100 ha; 144 de 100 
a menos de 1.000 ha; e 2 de 1.000 a nnenos de 
10.000 ha. 

Existiam 6.262 pessoas ocupadas, 12 tratores e 
539 arados. 

Havia criac;ao de bovinos em 702 estabelecf-' 
mentos : 645 com menos de 100 cabec;as e 57 de 
100 a menos de 500 cabec;as. 

Agricultura 
A ATIVIDADE agricola, em 1965, rendeu 500,9 milhares 
de cruzeiros novas, tendo sido cultivados 2.502 hec
tares. 

A batata-inglesa foi a cultura de maior impor
tancia economica, totalizando 44 ,9% do valor e 
2.700 toneladas. Em seguida vieram o arroz, com 
14,8% do valor e 822 t; a mandioca, com 13,3% e 
2.660 t; o milho, com 9,7% e 835 t. Outros produtos 
cultivados: a.Iho, laranja, cana-de-ac;ucar, cafe, 
feijao, banana, melancia, cebola, uva, tangerina, 
batata-doce, abacaxi, abacate, amendoim e manga. 

Existe uma cooperativa de produc;ao e urn agr6-
nomo presta seus servic;os aos agricultores. 

Pecuaria 
A POPULAQli.o pecmiria, em 1964, totallzava 40.460 
cabec;as, avaliadas em 1,6 milhao de cruzeiros novos. 

0 principal rebanho e o bovina com 13.500 cabe
c;as e 53,3% do valor total. Em seguida estao os sui
nos, com 21 mil cabec;as e 38,5% do valor, os eqlii
nos, com 2.200 cabe«;as e 3,5%, e os muares, com 
1.500 cabec;as e 4,2% do valor. 

Contavam-se ainda 1.700 caprinos, 550 ovinos e 
10 asininos. 

A produc;ao do Ieite, no mesmo ana, foi de 2,7 
milhoes de litros, num valor total de 270,0 milhares 
de cruzeiros novas. 
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0 plantel avicola compunha-se de 138.250 gali
naceos (250 perus) e 300 palmipedes, no valor de 
91,9 milhares de cruzeiros novas. 

A produc;ao de ovos de galinhas totalizou 205 
mil duzias e rendeu 70,8 milhares de cruzeiros 
novos. 

Os pecuaristas contavam com os servic;os de 4 
veterinaries. 

Censo Industrial 

Os RESULTADos do Censo Industrial de 1960 revela
ram a existfmcia de 64 estabelecimentos de indus
trias de transformac;ao e 2 de industrias extrativas 
de produtos minerals. 0 valor da produc;ao totalizou 
611,0 milharcs de cruzeiros novas, sendo de 326,8 mi
lhares o da transformac;ao industrial. 

Foram ocupa:dos em media mensa! 1.140 ope
rarios e utilizados 4.288 cv de forc;a motriz. 

As despesas com materias-pr1mas chegaram a 
210,3 milhares de cruzeiros novos e as com opera
rios 80,2 milhares. 

As industrias extrativas de produtos minerals 
ocuparam 88 operarios, em media, e contribuiram 
com 2,3% para o valor total da produc;ao industrial. 

Os principals generos da industria de transfor
mac;ao eram o metalurgico, com 5 estabelecimentos, 
362 operarios, em media mensal, 1.422 cv de forc;a 
motriz utilizada e 44,6 % do valor total da produc;iio, 

e o de material de transporte, com 1 estabeleci
mento, 549 operarios em media, 2.050 cv de forc;a 
e 43,1 % do valor total. A seguir, bern distanciados, 
vern o de produtos alimentares, com 29 estabeleci
mentos, 68 operarios em media, '537 cv de forc;a e 
5,9% do valor, e o de madeira, com 7 estabeleci
mentos, 31 operarios em media, 207 cv de forc;a 
e 2,4%. 

Existiam, ainda, 17 estabelecimen tos de mine
rals nao metalicos, 3 de editorial e grafica e 2 de 
mobiliario. 

Industria 
CoNSELHEIRO LAFAIETE contava, em 1965, 11 estabe
lecimentos fabris, com 5 ou mais pessoas, os quais 
empregavam 1.751 operarios. 0 valor total da pro
du~;ao naquele exercicio elevou-se a 19,8 milhoes de 
cn::zeiros novas. 

Dentre esses ~stabelecimentos, 2 eram de 
industrias extrativas de produtos minerals, que 
contribuiram com 36,6% do valor e empregaram 
527 operarios. 

0 genero de maior destaque, na industria de 
transformac;ao, era o de material de transporte, 
com 1 estabelecimento, 781 operarios e o valor da 
produc;ao representava 60,4% do total. Existiam, 
ainda, 1 estabelecimento do genero de minerals nao 
metalicos, com 5 operarios; 2 de metalurgica, com 
393; 1 de madeira, com 6; 1 de mobiliario, com 11; 

Pra~;a Barao de Queluz. Ao fundo o edificio do Forum. 



Pra!;a Quitandinha 

1 de vestUlirio, calc;ado e artefatos de tecidos, com 
17; 1 de produtos alimentares, com 5 e 1 de edito
rial e grifica, com 6 operarios . 

. A Cia. Industrial Sta. Matilde e o principal 
estabelecimento, com a seguinte linha de produc;ao : 
carros metalicos para passageiros, auto-motrizes e 
trens - unidades eletricas para trifego suburbano, 
vagoes metalicos, vagoes frigorificos, vagonetes, 
implementos agricolas, equipamentos mecanicos, 
trabalhos de usinagem, chassis e pec;as para auto
m6veis, entre outros. 

Acha-se em fase final a construc;ao e montagem 
da industria da Giustina do Brasil SA (fabrica 
italiana) ' que ira produzir maquinas operatrizes e 
rolamentos especiais. 

0 seu parque industrial produz, entre outros, 
vag6es ferroviarios, arados tipo Rome, ferro-gusa 
(fundic;ao) e ferro-liga. 

Gado Abatido 
EM 1964 foram abatidos 3.750 bovinos e 3.041 suinos. 
Os produtos derivados totalizaram 928,5 toneladas, 
no valor de 517,6 milhares de cruzeiros novos, para 
os quais a carne verde de bovino forneceu 603,0 
toneladas e contribuiu com 62,8 % para o valor total; 
o toucinho fresco, 169,0 toneladas e 23,6 %; a carne 
verde de suino, 87,9 toneladas e 12,8% do valor total. 
Completaram a produc;ao os couros secos e salgados 
de bovino. 
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Comercio e Bancos 
o MUNiciPIO possui 324 estabelecimentos comerciais 
varejistas, 1 atacadista e 7 mistos. 

Acham-se em funcionament<> na cidade de Con
selheiro Lafaiete agencias dos seguintes bancos: 
Comercio e Industria de Minas Gerais, da Lavoura 
de Minas Gerais, de Credito Real de Minas Gerais, 
de Minas Gerais, do Brasil, do Triangulo Mineiro 
e do Mercantil de Minas Gerais; alem das agencias 
das Caixas Economicas Estadual e Federal, e 4 
cooperativas de consumo. 

Os saldos das principals contas bancarias, em 
31 de dezembro de 1965, eram (em milhares de cru
zeiros novos): caixa em moeda corrente, 169,9; em
prestimos em contas correntes, 443,9; titulos des
contados, 1.893,3; depositos a vista e a curto prazo, 
3.232,1; e depositos a prazo, 78,5. 

A Camara de Compensac;ao de Cheques de 
Conselheiro Lafaiete apresentou o seguinte movi
mento, em 1966: numero de cheques, 133.906; valor 
total, 29,6 milh<ies de cruzeiros novos; valor medio 
por cheque: 221 cruzeiros novos. 

Transportes 

0 MUNiciPIO de Conselheiro Lafaiete e cortado pela 
Estrada de Ferro Central do Brasil (Linha do Cen
tro e Ramal Morro da Mina) e pela rodovia federal 
BR-135. Disp6e de um campo de pouso com 1.100 m 
de comprimento por 90 de largura, localizado .a 7 
quilometros da cidade. 

P/8. HOR/ZONTE 

~R~~LIA 
CONGONHA5 
~~~ 

PjRtoOEJANEJRO 
-GB-

0 
OURO PRETO 

CONV£N~O£S 
ROOOV/.4 PAV!iiENTAOA -
ESTRADA PERMANENTE -
FER.ROVIA 

Transitam pelo Municipio vanas empresas 
rodoviarias que fazem o percurso Rio-Belo Hori
zon te-Brasilia. 
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A ligac;ao com Belo Horizonte e feita de rodovia, 
em 2 horas, ou por ferrovia (EFCB) em 3 horas e 51 
minutos; com Brasilia, DF, via Belo Horizonte, em 
13 horas e 20 minutos, em rodovia. 

Gasta-se ate congonhas, de 6nibus, 30 minutos, 
ou de ferrovia , 35 minutos; ate Ouro Branco, de 
onibus, 1 hora e 20 minutos; ate Santana dos Mon
tes, de 6nibus, 1 hora; ate Cristiano Otani, de 
onibus, 30 minutos, ou de ferrovia, 35 minutos: ate 
Itaverava, de onibus, 40 minutos; ate Queluzita ou 
Silo Bras do Suar;ui, 1 hora, de onibus; ate Buarque 
de Macedo, de automovel, via BR-135, 20 minutos, 
ou par ferrovia , 18 minutos. 

Em 1965 estavam registrados na Prefeitura 
local 604 autom6veis, 296 caminhoes, 37 onibus e 124 
outros veiculos. 

Comtmica[8e.r 

CONSELHEIRO LAFAIETE e servidO pelo Departamento 
dos Correios e Telegrafos e pela Companhia Telefo
nica de Minas Gerais, com 475 aparelhos instalados. 
Possui 2 postos radiotelegraficos e 2 estac;oes radio
telef6nicas de uso privativo. 

ASPECTOS SOCIAlS 

A CIDADE, edificada no dorso da Cadeia Central da 
Serra da Mantiqueira, esta dividida em 12 bairros, 
com cerca de 200 ruas, 6 avenidas e 15 prac;as, quase 
t6das pavimentadas. Duas prac;as sao dotadas de 
fonte luminosa. 

Ha 7.300 predios residenciais e comerciais, dos 
quais 4.276 servidos pela rede de abastecimento 
de agua e 1.520 pela de esgotos. 

A energia eletrica e fornecida pelas Centrais 
Eletricas de Minas Gerais (CEMIG), contando-se 
6.200 ligac;oes. 

0 Municipio possui 5 hoteis, 6 pensoes, 15 res
taurantes, 143 bares e botequins, 39 barbearias e 10 
saloes de cabeleireiros para senhoras. 

Em comemorac;ao ao 1.0 centenario da cidade 
foi inaugurado, na Prac;a da Bandeira, urn manu
menta em homenagem aos pracinhas da Segunda 
Guerra Mundial, com uma placa onde estao talha
dos, em bronze, os nomes de todos os integrantes 
da F6rc;a 'Expedicionaria Brasileira, de Conselheiro 
Lafaiete. Foi tambem inaugurada a pra<;:a Expedi
cionario Achiles Braga e lan~tada a pedra funda
mental da casa do Expedicionario. 

Contam-se 4 par6quias, 3 templos protesta:ntes 
e 9 centros espiritas. Existem 3 asilos e 3 sindicatos 
de empregados. 
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Assistencia Medico-Hospitalar 

PRESTAM assistencia a populac;ao do Municipio, 4 
hospitais, com o total de 152 leitos, 1 Centro de 
Saude, estadual, urn Posto de Puericultura, 1 ambu
lat6rio e 4 postos medicos, particulares. 

Estavam, em 1965, no exercicio de suas profis
si>es, 26 medicos e 21 dentistas. As !armadas eram 14. 

ASPECTOS CULTURAIS 

Cemo Escolar 

0 CENso Escolar realizado em 1964, segundo dados 
preliminares, contou 17.381 crianc;as de 0 a 14 anos 
(2.681 na area rural) : 7.602 ate 5 anos (1.214 na 
rural) ; 1.184 de 6 anos (183 na rural) ; e 8.595 de 7 
a 14 anos (1.284 na rural). Destas ultimas, 7.010 
freqtientavam escolas (832 na rural). 

Havia 268 professores regentes de classe: 227 
normalistas, todas do sexo feminino ( 15 na area 
rural); e 41 nao normalistas: 40 do sexo feminino 
(13 na rural) e 1 do masculino (nas areas urbana 
e suburbana) . Lecionavam, ainda, 33 professores 
nao regentes de classe, todos nas areas urbana e su
burbana e do sexo feminino. 

Emina 

EM 1965 existiam no Municipio 38 unidades escola
res do ensino primario geral, com 9.178 alunos ma
triculados e 375 professores. 

No ensino media havia 9 unidades: 4 secunda
rias, com 1.554 alunos e 72 professores; 1 comercial, 
com 232 alunos e 22 professores; 1 industrial, com 
131 alunos matriculados e 20 profess6res; 3 nor
mais, com 352 alunos e 29 professores. 

Das unidades do ensino media, uma e estadual 
- Colegio Estadual Dr. Narciso de Queiroz ·- com 
os cursos ginasial e cientifico, e a noite o curso nor
mal com a denominac;ao de Colegio Normal Oficial. 
Funciona, ainda, no mesmo predio, e sob a mesma 
diregao, o Colegio Comercial Estadual. 

Os outros estabelecimentos do ensino sectmda
rio sao o Ginasio Pio XII, samente ginasial; Colegio 
Napoleiio Reis, ·ginasial e normal (filiado a CNEG); 
e o Colegio Nossa Senhora de Nazare, das Pequenas 
Irmas da Divina Providencia, ginasial e normal. 

Cultura 
HA 2 estac;6es de radio : Radio Carij6s, prefixo 
ZYV-62, freqtiencia de 1.270 kc/s, funcionando desde 
1959, e a Radio Clube de Minas Gerais, prefixo 
ZYQ-2, 1.540 kc/s, d·esde 1949. Ambas transmitem 
em ondas medias. 
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Fabrica de ferro-liga , da Cia. Siderurgica Nacional. 

Existe uma estagao retransmissora de TV, ca
nal 6, que trabalha conjugada com o canal 12 de 
Belo Horizonte, contando-se cerca de 2 mil apare
lhos televisores instalados. Existem 4 radioamadores 

0 Municipio possui 2 bibliotecas particulare~ 
e 1 publica; 3 as tipografias e 3 as livrarias. IH 4 
cinemas, com palcos para teatro. 

Dois jornais em circulagao. 
No setor recreativo Conselheiro Lafaiete dispoc 

do Rotary Club, Lyons Club e Ipe Country Club, 
este ultimo com piscinas para adultos e criangas, 
lagos artificiais, "play-ground", boliche, sauna, etc . 
Alem destes, existem, ainda, 5 6timos clubes r2 
com piscinas para adultos e criangas) . Ha 4 socie
dades musicais. 

J a no esportivo existem 11 clubes de futebol , 
dos quais 1 e filiado a Federagao Mineira de Fu
teb-ol, disputando na classe profissional ; 2 clubes 
disputam n atagao; 1 clube e filiado a Federa<;ii.o 
Mineira de Volibol e Basquetebol, disputando tam
bern o profissionalismo. Os clubes amadores de fu
tebol sao regidos pela Liga Municipal de Consc
lheiro Lafaiete. 

Existem 2 entidades estudantis, a UREG e UCL. 
0 Municipio conta com os servigos profissiona is 

de 21 advogados e 26 engenheiros e construtores li 
eenciados. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
E POLITICOS 

EsT.ii.o instaladas em Conselheiro Lafaiete, entre 
outras, as seguintes repartig6es publicas : a~Sencias 
do INPS; De!egacia Fiscal do Estado; Escrit6rio do 
DER; coletorias federal e estadual; e a Agencia Mu
nicipal de Estatistica, 6rgao de coleta do IBGE. 
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FinanfaS Publicas 

A UNI.Ao arrecadou, no Municipio, em 1965, 845,7 
milhares de cruzeiros novas; o Estado, 1,5 milhao e 
a Prefeitura 191,8 milhares. 

0 orgamento municipal para 1966 previa receita 
de 231,5 milhares de cruzeiros novas e fixava igual 
despesa ~ 

Representafao Politica 

A CAMARA Municipal de Conselheiro Lafaiete e com
pasta de 15 vereadores. 

Estavam inscritos, para as eleigoes de 3 de outu
bro de 1965, 14.477 eleitores, na 77.a zona eleitoral 
que abrange o Municipio. 

FONTES 
As INFORMAc;oEs divulgadas r..este trabalho foram, 
em sua maioria, fornecidas pelo Agente Municipal 
de Estatistica de Conselheiro Lafaiete, Olivei!"os 
Milagres. 

Utilizaram-se, tambem, dados dos arquivos de 
documenta~;ao municipal da Diretoria de Documen
tagao e Divulga~ao (Secretaria-Geral do CNE) e 
de diversos 6rgaos do sistema estatistico brasileiro. 

EST A publica~ilo taz parte da serie de monografias 
municipais organizada pela Diretoria de Documen
ta~iio e Divulga~iio do Conselho Nacional de Esta
tistica. A nota introdut6ria, s6bre aspectos da evo
lu~ilo hist6rica do Municipio, corresponde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematiza~ilo, elementos esparsos em diferentes 
documentos. Ocorrem, em alguns casas, divergen
cias de apiniiio, comuns em assuntos dessa natureza, 
niio sendo raros os equivocos e erros nas pr6prias 
tontes de pesquisas. Por isso, o CNE acolheria como 
maior interesse qualquer colabora~iio, especialmen
te de historiadores e ge6gratos. 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATfSTICA 

Presldente: Sebastll.o Aguiar Ayres 

Secretirlo-Geral: Raul Romero de Oliveira 

COLE~AO DE MONOGRAFIAS 

4.• sflrle .A 

300 - Sao Mateus, ES. 301 - Videira, SC. 302 - PirllAi.unun
,;a, SP. 303 - Len~ois Paullsta, SP. 304 - Atlbala, SP. 305 -
A,;uas da Prata, SP. 306 - Cordeiro, Rl. 301 - Umbuzelro, PB. 
308- Assare, CE. 309- Penapolls, SP. 310- Areta, PB. 311-
Tri\s Lagoas, MT. 312 - Rio Largo, AL. 313 - Ubajara, CE. 
314- Jaguaruana, CE. 315- Ipau~u, SP. 316- Pltangui, MG. 
317 :- Rebou~as, PR. 318 - Cajuru, SP. 319 - Araxi, MG 
(2.• edl~io). 320 - P6rto de Peclras, AL. 321 - Belflm, PA. 
322 - Sao Josfl do Rio Pardo, SP. 323 - Vi~osa, MG. 324 -
Jolnvlle, SC (2.• edl~io). 325 - Brasilla, DF (2.• edl~io). 326 
- Campinas, SP (2.• edi~lo). 327 - Slo Paulo de onven~a. 
AM. 328 - Itapemirlm, ES. 329 - Maceio, AL (2.• edl~lo) . 330 
- Jau, SP. 331 - Caetfl, MG. 332 - Jose de Freitas, PI. 333 -
Guidoval, MG. 334 - Brasllela, AC. 335 - Ribeirlo P~to, SP 
(3.• eiU~io). 336 - Bauru, SP (2.• edl~lo). 337 - Carangota, 
MG. 338 - Crlstallna, GO. 339 - Manhua~u, MG. 340 -
Caratlnga, MG •. 341 - Cabo Frio, RJ. 342 - Pombal, PB. 343 
- Patos de Minas, MG. 344 - Boa Esperan~a, MG. 345 -
Cabo Verde, MG, 346 - Corurlpe, AL. 347 - Campo Belo, MG. 
348 - Miguel Pereira, RJ. 349 - Teres6polls, RJ (2.• edl~lo) . 

350 - Mage, RJ (2.• edt~lo). 351 - Almores, MG. 352 - Rio 
Claro, SP (2.• edl~lo) . 353 - Foz do I,;u~u, PR. 354 - Pon
te Nova, MG (2.• edl~lo). 355 - lgreja Nova, AL. 356 - Con
tagem, MG. 357 - Sousa, PB. 358 - Morrlnhos, GO. 359 - · 
LuziAnla, GO. 360 - Maring&, PR. 361 - Concordia, SC. 362 
- Paulo Afonso, BA. 363 - Lavras da Mangabeira, CB. 364 
- TubarAo, SC. 365 - Itabalanlnha, SE. 366 - Areias, SP. 
367 ....:. Santa Adfllla, SP. 366 - T~s Pontas, MG (2.• edl~o). 
369 - Corumba, MT (2."' edl~lo). 370 - Bento Gon~atves, RS 
(3.• edi~io). 371 - Guarablra, PB. 372 - Macae, RJ (2.• edl
~lo). 373- Guanabara. 374- Paratl, RJ. 375- Alcantara, MA. 
376 - Conselheiro Lafalete, MG. 

Acabou-se de tmprimtr, no Servtr;o Grcijtco do 
IBGE, aos qutnze dtas do mes de junho de mil 
nove,centos e sessenta e sete, 32.0 da crtar;ao do 
Instttuto. 


