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ASPECTOS F!SICOS - Area: 1 . 016 km' (1967); al
titude da sede: 529 m; temperaturas medias, em 
°C (1965): das maximas, 31,4; das minimas, 11,9; 
compensada, 21,4; precipitac;ao pluviometrica 
total (1965): 1. 018 mm. 

POPULA()AO- 67.691 habitantes (estimativa para 
1.0 de julho de 1967); densidade demogratica: 
67 habitantes por quil6metro quadrado. 

ATIVIDADES ECON6MICAS - 1 . 710 propriedades 
rurais (IBRAJ; 77 estabelecimentos industriais, 
13 comerciais atacadistas, 304 varejistas e 26 
mistos; 10 agencias bancarias e 1 da Caixa Eco
n6mica Federal. 

ASPECTOS CULTURAIS - 66 unidades de ensino 
primario comum, 6 de ensino medio, 1 seminario, 
1 estabelecimento de ensino superior; 3 tipo
grafias, 2 livrarias, 1 jornal, 2 radioemissoras 
e 2 cinemas. 

ASPECTOS URBANOS - 400 ruas e avenidas, 3 pra
c;as, 7. 500 predios; 2. 097 ligac;6es eletricas, 465 
aparelhos telef6nicos; 22 hoteis, 2 pens6es, 12 
churrascarias e restaurantes e 81 bares e bote
quins. 

VE!CULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Muni
cipal, em 5-2-1967) - 527 autom6veis, 724 ca
minh6es, 49 6nibus e 1 .179 outros veiculos . 

ASSIST:ENCIA MEDICA - 6 hospitais com 74 leitos; 
19 medicos, 16 dentistas, 13 tarmaceuticos, no 
exercicio da projissao; 15 tarmacias. 

ORQAMENTO MUNICIPAL PARA 1967 (milh6es de 
cruzeiros novas) - Receita prevista: 2,2; des
pesa fixada: 2,2. 

REPRESENTAQAO POLiTICA - 15 vereadores em 
exercicio. 
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ASPECTOS HISTORICOS 

ATE 1928 tOda a regiao do Vale do Ivai era comple
tamente despovoada, coberta de matas virgens. A 
partir daquela data e que comec;ou 0 desbravamento 
da regiao, partindo do Oeste, seguindo o curso do 
Parana, e do Norte, pela estrada que, iniciando-se em 
Presidente Prudente, em Sao Paulo, cortava o Pa
ranapanema . 

Paranavai surgiu na antiga Fazenda Montoia, 
situada onde hoje se encontra o Posto Zootecnico. 
Em 1930, j a existia nucleo populacional, inclusive 
Cart6rio de Registro Civil. 

A partir de 1930, o povoamento deslocou-se ra
pidamente para a Fazenda Brasileira (atual zona 
urbana da cidade), em cujas terras ferteis foram 
plantados urn milhao de cafeeiros. 

Essa fazenda surgiu sob a inspirac;ao de Lin
dolfo Collar, urn dos lideres da Revoluc;ao de 1930, 
e foi posteriormente transferida a Companhia Bra
viaco. 

A concessao a Braviaco foi cassada, revertendo 
ao dominio do Estado as terras em colonizac;ao, 
quando a localidade se encontrava em franco de
senvolvimento. Pelo Decreta n.0 800, de 8 de abril 
de 1931, foi autorizado novamente o seu loteamento. 
Entrou, porem, o povoado em decadencia, quando 
os moradores abandonaram seus patrimonios, pro-
cedendo-se a verdadeiro exodo. · 

A partir de 1944, com o nome de Colonia Par:t
navai, a localidade experimentou novo surto de 
progresso, que nem mesmo as geadas catastr6ficas 
de 1953 e 1955 conseguiram paralisar ou retardar. 

Foi criado o Municipio em 1951. Tal o seu 
crescente progresso que em 1956, em urn con
curso promovido pela Associac;ao Brasileira dos Mu
nicipios, foi classificado entre os cinco de maior 
desenvolvimento de todo o Brasil, tendo recebido o 
Diploma de Honra . 

Forma[ao Administt"ativo-J udiciaria 

0 MUNiciPIO foi criado pela Lei Estadual n.o 790, 
de 14 de dezembro de 1951, desmembrado do de Man
daguari; instalado a 14 de dezembro de 1952, com 
os distritos de Catarinenses e Porto Sao Jose. Em 
1960, era formado dos distritos da sede, catarinenses, 
Comur, Guairaca, Jurema e Planaltina do Parana. 

Sofreu reformulac;6es administrativas tendo 
perdido territ6rio para formar os munidpios de 
Amapora, Guairaca e Planaltina do Parana (Lei 
n .o 4.245, de 25 de julho de 1960). Atualmente, e 
formado dos distritos de Paranavai (sede) , Catari
nenses, Cristo Rei, Sumare e Deputado Jose Afonso. 

A Comarca, pela Lei n .o 1.542, de 14 de dezembro 
de 1953, foi elevada a 2.a entrancia. 
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Vista aerea da Cidade 

ASPECTOS FlSICOS 

PARANAVAi localiza-se no Oeste, uma das 11 zonas 
fisiograticas em que se divide o Estado do Parana. 
Limita-se com os municipios de Mirante do Para
napanema (SP), Santo Antonio do Caiua, Sao Joao 
do Caiua, Alto Parana, Amapora, Guairaca, Terra 
Rica, Tamboara, Nova Alianga do Ivai e Mirador . 

Atualmente, sua area e estimada em 1.016 km', 
ap6s desmembramentos sofridos depois de 1960 . 

A Cidade, a 529 m de altitude, tern as seguintes 
coordenadas geograficas: 230 5' de latitude Sul e 
52° 29' de longitude W.Gr. 

0 clima e quente, dominante no setentriao pa
ranaense, com incidencia de chuvas abundantes no 
verao. As temperaturas medias registradas, em 
1965, foram: 31,4.°C para as maximas; 11,9 para as 
minimas e 21,4 para a compensada . A precipitagao 
pluviometrica, no mesmo ano, totalizou 1. 018 mm . 

Seu territ6rio e banhado por varios rios, ribei
r6es e arroios, destacando-se o Paranapanema, na 
fronteira com o Estado de Sao Paulo, e o Ivai. 

Sao apreciaveis as reservas de areia, argila e 
sobretudo florestas. A madeira em toras rendeu 
13.000 m" (NCr$ 20,8 milhares) e a lenha 1.300 m" 
<NCr$ 7,5 milhares), em 1966. 

POPULAC:A.O 

SEGUNDo o Censo Demografico de 1960, os 63 .189 
habitantes estavam assim distribuidos: 
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POPULAQAO 
LOCALIZAQAO DA 

POPULAQAO Total Urbana Rural 

Municipio . . . . . . . . . 63 189 25 028 38 i61 
Distrito-sede . .... . .. . .. .. . 34 430 22 141 12 289 
Catarinenses .. 6 032 628 5 404 
Comur. 3 376 148 3 228 
Guairaca ..... 9 389 391 8 998 
Jurema .. 8 278 1 343 6 935 
Planaltina do Parana ...... 1 684 377 1 307 

60/3% da populagao localizavam-se na zona 
rural, restando 25.058 habitantes para a urbana. 
0 maior contingente populacional estava no distri
to-sede: 54,5%. 

Em 1.0 de julho de 1967, e tendo em vista os 
desmembramentos verificados ap6s 1960, o Labora
t6rio de Estatistica do IBE estimou a populagao de 
Paranavai em 67.691 habitantes, ou sejam, 67 habi
tantes por quil6metro quadrado . 

Foram registrados, em 1965, 2. 501 nascimentos 
(37 nascidos mortos) ; 493 6bitos (29 menores de 1 
ano) e 471 casamentos. 

INDUSTRIA 

A PRonug.A:o industrial, em 1965, alcangou NCr$ 17\2 
milhoes distribuidos da seguinte forma: 

. 

OPE-
VALOR DA 

ESTA-
RARIOS 

PRODUQAO 
CLASSE E BELE- EM 1965 

GENEROS DE CIMEN- OCU-

INDUSTRIA TOS PADOS 

3!-12-65 EM Numeros % sabre 
31-12-65 absolutos 

(NCr$ 1 000) o total 

----- ---·- - - - -- - - -· - ---· ---

I ndiistrias de Transfor-
ma~ao . ... . ... ... .. . . . 77 379 17 262 100,0 
Minerais nao metalicos 8 18 53 0,3 
Metalt\rgica. · · · · · ·· ·· 4 15 47 0,3 
Material de transporte 2 5 9 0,0 
Madeira .. ··········· 3 12 11 0,1 
Mobili:irio. .... . ..... 9 41 69 0,4 
Textil. ............... 6 57 5 452 31,6 
Vestuario, cals:ado ear-

tefatos de tecidos . . 5 10 22 0,1 
Produtos alimentares .. 36 199 11 447 66,3 
Bebidas . . .... .. .. . .. . 2 13 135 0,8 
Editorial e gr:ifica . ... 1 7 13 0,1 
Diversas .... . . ........ 1 2 4 0,0 
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INDUSTRIA 

'"";_,: I PRODUTOS ALIMENTARES Rl TEXTIL 

[=:J OUTROS 

No genero de "produtos alimentares" destaca
vam-se o beneficiamento de cafe e de cereais e o 
fabrico de produtos afins, com 26 estabelecimentos, 
135 operarios e uma produgao de NCr$ 10,9 milh6es. 
A seguir, no textil, vinha o beneficiamento de fi
bras vegetais. 

Em 1967 existiam 13 estabelecimentos industriais 
com 5 ou mais pessoas ocupadas. 

AGRICULTURA 

0 CAFE, cultivado em larga escala, constitui a 
principal fonte de renda do Municipio. 

Em 1965, a produgao agricola ficou assim dis
tribuida: 

PRODUTOS AGRiCOLAS 

Cafe.. .. . 
Algodao . . 
Milho . ... . 
Abacate .. . . 
Feijao .. .... 
Arroz .. . .... 
Outros (1) . 

TOTAL. . 

VALOR DA PRODUQAO 

Numeros 
absolutos 

(NCr$ 1 000) 

5 280 
3 505 

501 
178 
149 
108 
479 

10 200 

% sobre 
o total 

51,8 
:34,4 
4,9 
1,7 
1,5 
1,1 
4,6 

100,0 

1 Em outros incluem-se: soja, batata-doce, cebola, amen
doim, mandioca, mamona, laranja, abacaxi, banana e diversas 
Jrutas. 
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AGRICULTURA 
VALOR 

CAFE ~ALGOOA O 

O ou rRo s 

o cafe ocupou 
16.000 ha e deu o 
rendimento de 24.000 
t ; o algodiio, 18.000 
ha e 14.850 t, e o 
milho 9.500 ha e 
13.650 t . 

Achavam-se ca
dastrados pelo I~RA, 
ate 2 de janeiro de 
1967, 1.710 im6veis 
rurais. Ha urn p6sto 
de classificagiio do 
Instituto Brasileiro 
do Cafe e tres agr6-
nomos no exercicio 
da profissiio. 

PECUARIA 

A CRIAgii.o de bovinos se destina principalmente 
ao abate e a produgiio do leite. As ragas preferidas 
sao nelore e gir. 

Segundo dados obtidos em relagiio a 1965, a po
pulagao pecuaria era de 126. 020 cabegas, no valor de 
NCr$ 13,5 milh6es, assim discriminados: 

ESP:ECIES 

Bovinos . . ..... . . .. ...... . . . . 
Eqii.inos . . . .. . .... . .... . ...... . .. . 
Asininos .. . .. . .... . .. . . . . . .. . . . . . . 
Muares ...... . .. . . . .. . ...... . ... . 
Suinos . ... ..... . ..... . ... .. . . .. . 
Ovinos .... . ....... . ........ .. .... . 
Caprinos . . .. ...... .. .. . . . . .. . . . .. . 

CABEQAS 

75 100 
9 000 

120 
5 000 

32 500 
1300 
3 000 

Os bovinos contribuiam com 81% para aquele 
valor, os suinos com 8,4% e os eqiiinos com 6%. 

Ha no Municipio 1 Posta de Defesa Sanitaria 
Animal e 1 veterinario a servigo dos pecuaristas. 

ABATE DE RESES 

0 ABATE de gada, em 1965, atingiu 4.486 bovinos, 
3. 649 suinos e 107 caprinos . Os produtos derivados 
alcangaram 1.170,4 toneladas, valendo NCr$ 1,0 
milhao . 

Em destaque, a carne verde de bovina, com 
806,4 t e 72,9% do valor da produgiio; o toucinho 
fresco, com 143,4 t e 13,6% do valor; e a carne verde 
de suino, com 126,5 t e 11,4%. 
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Aspecto parcial da Cldade 

COMERCIO E BANCOS 

0 COMERCIO de Paranavai e bastante intense, 
efetuando transa<;6es com todos os municipios vi
zinhos. 

Exporta cafe, arroz, amendoim, algodao e lati
cinios para as pra<;as de Sao Paulo, Curitiba, Lon
drina e Maringa. Para Curitiba e Maringa exporta, 
ainda, gada aba tide e frigorific ado. 

A pra<;a comercial comp6e-se de 13 de estabele
cimentos atacadistas, 304 varejistas, 26 mistos e 
de rede bancaria com agencias des bancos do Bra
sil, do Estado do Parana, Noroeste do Estado de 
Sao Paulo, Brasileiro de Descontos, America, Na
cional da Lavoura e Comercio, Estado de Sao Paulo, 
Mercantil e Industrial do Parana, Comercial do Pa
rana e da America do Sul, alem de 1 agencia da 
Caixa Econ6mica Federal, t6das localizadas na zona 
urbana da cidade. 

Os saldos das principais contas bancarias, em 
31 de dezembro de 1966 (em milhares de cruzeiros 
novos) eram: caixa, em moeda corrente, 706,5; em
prestimos em contas correntes, 4.638,6 ; titulos des
contados, 6.436,6; depositos a vista e a curto prazo, 
5.660,3; depositos a prazo, 64,3. 

A Camara de Compensa<;ao de Cheques apre
sentou o seguinte movimento em 1966: numero de 
cheques, 478. 628; valor total dos cheques, NCr$ 136,9 
milh6es; valor mectio por cheque, NCr$ 286,02. No 
primeiro semestre de 1967 foram movimentados 
222 . 465 cheques, no valor total de NCr$ 50,3 milh6es . 
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TRANSPORTES 

A BR-376 atravessa o Municipio na diregao 
leste-oeste, ligando-o a todos os municipios da re
giao. Para oeste, vai ate Porto Sao Jose, as margens 
do rio Parana, nos limites com o Estado de Mato 
Grosso. Em dire gao leste alcanga o Municipio de 
Maringa e dai, a cidade de sao Paulo. 

Cortam-no ainda varias estradas estaduais e 
municipais, ligando-o as comunas vizinhas e as ca
pitais estadual e federal: 
Alto Parana, pela estrada federal, em 30 minutos, 

de onibus; 
Amaporii, em 1 hora e 10 minutos; 
Guairaca, em 1 hora de onibus; 
Mirador, via Paraiso do Norte, em 90 minutos; 
Nova Alianqa do Ivai, em 35 minutos de onibus; 
Sao Joiio do Caiua, em 40 minutos; 
Santo Antonio do Caiua, via Sao Joao do Caiua, em 

1 hora de onibus; 
Terra Rica, em 2 horas de onibus; 
Mirante do Paranapanema-SP, em 3 horas e 30 

minutos; 
Curitiba, de onibus, em 10 horas de viagem; e 
Brasilia-DF, via Curitiba e Sao Paulo, em 48 horas . 

- RODOVIA FEDERAL 
- RODOV/A ESTADUAL 
....._ FERROVIA 

- ·- ·-LIMITE ESTADUAL .-. 
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Paranavai e servido pelas seguintes empresas de 
6nibus: Viagiio Garcia, Empresa Asa Branca, Em
presas Reunidas, Viagiio Marazul, Empresa Santa 
Ana, Viagiio Bongiovani e Viagao Alvorada. 

Estiio instalados, na cidade, a XXIV Circuns
criagiio de Transito e o XIV Distrito Rodoviario do 
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem. 

0 Municipio disp6e de 1 aeroporto, no qual 
pousam avi6es da VASP, as quintas-feiras e domin
gos, procedentes de Londrina e Sao Paulo, para onde 
retornam. 

Estavam licenciados na Prefeitura, ate fevereiro 
de 1967, 527 autom6veis, 49 6nibus, 724 caminh6es e 
1.179 veiculos niio especificados. 

INSTRU(A.O 

PARANAVAf possui os tres graus de ensino: primario, 
medio e superior. 

0 indice de escolaridade do Municipio, segundo 
o Censo Escolar de 1964, atingia a 67,9%, sendo de 
78,9% nas areas urbana e suburbana. Tais indices 
ultrapassam o do Estado (63,5%) e o do Pais 
(66,1%). 

0 quadro abaixo oferece a distribuigiio das cri
angas recenseadas, segundo as areas: 

CRIANQAS RECENSEADAS 

ESPECIFICAQAO De 7 a 14 anos 
De 0 a 

Total I Freq lien tam 
escola 

14 anos 

· - - ·---·-~-· -·--·--· ________ i ____ _ 

Munil:ipio . .. 21 556 9 5251 6 466 

Areas urbana a suburbana . 10 999 .5 244 4 139 
Area rural. .. . ..... : . .... . 10 557 4 281 2 327 

Na mesma ocasiiio, havia 237 professores re
gentes de classe (71 na zona rural), sendo 227 do 
sexo feminino (64 na zona rural); 96 eram norma
listas e destes, 94 do sexo feminino (1 na zona ru
ral) . Lecionavam, ainda, nas zonas urbana e subur
bana, 51 professoras niio regentes de classe. 
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Ensino Prim/trio 

o ENSINo primario e ministrado em 21 unidades 
escolares estaduais, verificando-se a matricula de 
4.880 alunos, no inicio do ano letivo de 1966; 40 
escolas municipais, com 1.516 alunos, e 4 estabele
cimentos particulares com 754. 

Em 1967 eram 259 os professores que lecionavam 
no curso primario, nas 66 unidades escolares e havia 
7.147 alunos matriculados. 

Ensino Medio 

0 ENSINo media, em 1966, era ministrado nos 
seguintes estabelecimentos: Colegio Estadual, Escola 
Normal Secundaria "Leone! Franca", Colegio Co
mercia! Estadual, Ginasio Nossa Senhora do Carma 
e Ginasio Humberto de Campos, os dais ultimos 
particulares. Funciona, no distrito de Graciosa, 1 
Seminario cat6lico. 

Em 1967, existiam 4 unidades do ensino secun
dario, com 2 .479 alunos e 91 professores; 1 do ensino 
comercial, com 207 alunos e 8 professores; 1 do nor
mal, com 179 alunos e 10 professores. 

Emino Superior 

0 ESTABELECIMENTO de ensino superior e a Fa
culdade de Filosofia, Ciencias e Letras, do Governo 
Municipal. Matricularam-se 41 alunos no inicio do 
ano letivo de 1967, achando-se em atividade 4 pro
fessores. 

SA ODE 

A REDE hospitalar e formada pelos seguintes 
estabelecimentos: Hospital Santa Eduarda, Casa de 
Saude e Maternidade Sao Lucas, Hospital Sao Paulo, 
Hospital e Maternidade Santa Margarida, Hospital 
Nossa Senhora Aparecida, Santa Casa de Miseri
cordia, todos na cidade. :Esses ·estabelecimentos 
possuiam, em 1966, urn total de 74 leitos. 

Existem, ainda, o Posta Federal de Tracoma, 
o Posta de Endemias Rurais, mantidos pelo Governo 
Federal, e 1 Posta de Higiene, do Governo Estadual. 
15 farmacias se achavarri licenciadas, em 1966. 

19 medicos, 13 farmaceuticos e 16 dentistas 
achavam-se a disposigao dos habitantes do Muni
cipio. 
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FINANc;As POBLICAS 

EM 1966 a arrecadagao foi (em milh6es de cru
zeiros novos): da Uniao, 1,2 ; do Estado, 3,9; do 
Municipio, 1,2 . A despesa municipal no mesmo ano 
atingiu a NCr$ 1,0 milhao . 

0 orgamento municipal, para o exercicio de 1967, 
previa receita de NCr$ 2,2 milh6es e fixava igual 
despesa . 

OUTROS ASPECTOS DO MUNICIPIO 

PARANAVAI e cidade moderna, que atravessa grande 
surto de progresso. 0 desenvolvimento urbano, ca
racterizado pelo asfaltamento de logradouros e mul
tiplicagao de bairros residenciais, e incessante e 
acelerado . 

Existem cerca de 400 ruas e avenidas alem das 
pragas Rodrigo Ayres, da Matriz (ajardinadas) e do 
Rotary. Os predios exclusivamente residenciais eram 
cerca de 6.000, alem de 1.500 outros, para fins di
versos, distribuidos pelos bairros de Ibirapuera, Sao 
Jorge, Santos Dumont, Harmonia, Iguagu, Maraca
nil., Curitiba, Vila Operaria, Progresso, Aeroporto e 
mais 76 loteamentos urbanos. 

Ha born servigo de abastecimento de agua, 
de energia eletrica e de limpeza publica. com 
remogao de lixo das residencias e vias public as; 
beneficiam-se desses servigos 30 logradouros, com 
1 .100 predios, aproximadamente . 

A usina fornecedora de luz e f6rga, do tipo 
hidreletrica, capta energia de Saito Grande, no rio 
Parana ; o servigo e mantido pela Companhia Para
naense de Energia Eletrica (COPEL) e existiam 
2.097 ligag6es, ate fevereiro de 1967. 

A Prefeitura Municipal, em convenio com o Es
tado, vern realizando importante servigo de combate 
a erosao, na cidade, por meio de pavimentagao, 
drenagem e outras obras. 

Entre os estabelecimentos que prestam servi<;os 
aos moradores, mencionam-se 18 barbearias, 21 
cabeleireiros, 25 alfaiatarias, 40 oficinas de reparo 
em geral, 31 oficinas mecanicas para veiculos, 14 
postos de gasolina, 81 bares, botequins e semelhantes 
e 12 churrascarias e restaurantes . Dos 22 hoteis ha 
6 com agua corrente e existem ainda 2 pens6es. 

32 advogados e 4 engenheiros exercem a 
profissao 
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0 Departamento dos Correios e Telegrafos possui 
1 Agencia Postal-Telegrafica, na sede municipal. 
Ha 1 posto de radio da Chefatura de Policia do 
Estado e 1 da empresa aerea VASP, ambos de uso 
privativo. 

Estavam instalados, ate fevereiro de 1967, 465 
aparelhos telefonicos. 

Circula, no Municipio, o "Diario do Noroeste", 
matutino de tiragem aproximada de 7. 200 exem
plares . Sao 3 as tipografias e 2 as livrarias em 
atividade. Estac;5es de radio, 2: Radio Cultura 
Norte Paranaense, ZYS-59, freqiiencia de 1.490 kc/ s, 
ondas medias; e a Radio Emissora Norte Paranaense, 
ZYS-39, em ondas medias, de 1.250 kc/ s; 2 cinemas 
- Cine Paranavai, com capacidade para 1.100 espec
tadores, e Ouro Branco, com 1. 600 lug ares. 

Entre as associac;5es desportivas e recreativas 
encontram-se o Atletico Clube Paranavai, com 800 
associados, 1 campo para futebol e 2 quadras para 
futebol de salao, basquetebol e volibol ; o Paranavai 
Tenis Clube com 400 s6cios; o Clube Campestre, 
253; o Clube do Comercio, 70; a Liga Desportiva de 
Paranavai, 210; e o Harmonia Country Clube, 260 . 
Como "boite", e considerado o Diplomata Clube. 

Comemora-se, com grande solenidade, a festa do 
Padroeiro local, Sao Sebastiao, a 20 de janeiro. 

A assistencia social e prestada, no Municipio, 
pela Casa da Crianc;a (Aldeia Escola dos Meninos 
de Paranavai), pelos Lar Escola das Meninas, Asilo 
dos Velhos "Lins Vasconcelos", Irmandade Vicen
tinos e Albergue noturno, este mantido pelo Centro 
Espirita "Fe, Amor e Caridade." 

Existem 3 cooperativas de consumo e 2 de pro
duc;ao. Ha 2 sindicatos. 

0 culto cat6lico possui as matrizes No3sa Senhora 
das Grac;as, no distrito de Catarinenses, e Nossa 
Senhora das Dores e Sao Sebastiiio, na area urbana, 
a que se ligam 13 capelas. 0 culto protestante ou 
evangelico e praticado em 9 igrejas e na Congre
gac;ao Crista do Brasil, com 3 sal5es. Para a seita 
espirita, ha 2 centros. 

Em Paranavai estao sediadas, entre outras, as 
seguintes repartic;5es publicas: Coletoria Federal, 
Exatoria de Rendas, XXIV Distrito Fiscal e Agencia 
Municipal de Estatistica, 6rgao de coleta do IBE. 

0 Legislative Municipal e composto de 15 ve
readores, havendo perto de 20 .000 eleitores inscritos 
ate dezembro de 1966. 
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COLE<;:iiO DE MONOGRAFIAS 

5.a serie A 

400 - Uruguaiana, RS. 401 - Siio Jose dos Campos, SP. 40~ 

- Arapongas, PR. 403 - Ouro Preto, MG. 404 - Botucatu, 
SP. 405 - Cachoeiro de Itapemerim, ES. 406 - Paranavai, PR. 

Acabou de imprimir, no Servigo Grajico da 
Fundagao IBGE, aos seis dias do mes de maio de 
mil novecentos e sessenta e oito . 




