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COLEClO DE 
MONOGRAFIAS - N.o 435 

MINAS GERAIS 

ASPECTOS FISICOS Area: 892 km'; altitude d4 sede: 
793 m; temperaturas, sm eC ; 
maxima, 36; minima, 6 (1967). 

POPULA()AO - 17.251 hab!tantes (est!matlva 
para 1.• de julho de 1967); den
sidade demogrtiflca: 19 hab/km•. 

ECONOMIA - 1.735 lm6vets rura!s, 60 estabe
lecimentos Industrials, 3 ataca
d!stas, 105 varej!stas e 53 de 
presta~do de serv~os; 1 agtnc!o 
bancdria e 1 da Catxa Econ6mica 
(estadual), 1 correspondente do 
Banco do Brasil. 

CULTURA - 29 un.dades escolares de enslno 
prim<irlo, 4 de ensino medio; 3 
bibliotecas, 1 livraria, 1 tipogra
fia, 1 ;ornal, 1 cinema, 6 asso
cia~iles culturals e esportlvo-re
creatlvas. 

URBANIZA()AO - 62 ruas, 6 pra~as, 2 jardlns, 2.500 
predlos; 1.484 llga~Oes ezetricas 
domiciliares, 440 aparelhos tele
f/Jnicos; 3 hotels, 1 pensao, 3 
restaurantes, 25 bares e bote
quina. 

SA (J DE - 4 hospitals com 59 leitos; 1 p/ls
to de saude; 5 medicos, 6 dentis
tas, 7 jarmaceuticos, 2 enter
metros no exerclcio d4 protlssao; 
6 tarmdcias. 

VEICULOS - rna Preteitura Municipal em 
1967) - 204 autom6t·eis e jipes, 
1 6nibus, 86 caminh6es, 47 ca
mionetas e 11 velculos nao es
pecijicados. 

FINAN()AS - Orqamento municipal para 1968 
(milhares de cruzeiros novas) -
rece!ta prevista: 360,0 (renda tr!
butclria: 57,3); despesa ttxada: 
298,0. 

POL!TICA - rereadores. 
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/lSPECTOS JJISTORICOS 

HABITAVAM estas paragens, em tempos idos, dois 
abastados fazendeiros, inimigos figadais, Capitao 
Luis Antonio Vilela e Fern§.o Alves dos Santos. 
Motivava a inimizade e as lutas constantes entre 
os senhores, familiares e escravos a fixa<;iio das 
divisas de suas terras e sesmarias. 

Por volta de 1707, familias paulistas, chefiadas 
por Manoel Marques de Carvalho, quando regressa
vam dos sert6es mineiros, onde estiveram a cata de 
ouro, acamparam as margens de urn c6rrego -
hoje c6rrego do Carvalho - para ligeiro repouso. 
Com permissao do chefe, exploraram a regiiio e 
encontrando ouro, diamantes e outros minerais 
obtiveram autoriza<;iio dos proprietaries das terras 
para garimpar. Ja em 1708, o numero dos garim
peiros aumentara. Veio entiio, trazendo licenc;a para 
garimpar, o Padre Marcos Pires Correa, que propos 
aos habitantes construissem uma capela e conse
guissem o necessaria para a celebra<;iio dos oficios 
divines, uma vez que todos eram cat6licos. A 15 
de agosto de 1708, era celebrada a 1.a missa na 
regiao. 

Recrudescendo o 6dio entre as duas familias , 
Manoel Marques de Carvalho, amigo de ambas, re
solveu por termo as rixas, propondo para arbitro 
da questao o Padre Marcos. Sugeriu a doac;ao das 
terras litigiosas a Nossa Senhora do Livramento, 
separando, desta forma, as duas fazendas. Doados 
os terrenos, ficou conhecida por Nossa Senhora do 
Livramento do Piu-i a povoac;iio. 

Ap6s a guerra dos Emboabas, voltaram as ban
deiras paulistas a desbravar os sert6es, datando dai 
a crescente povoa<;iio de Nossa Senhora do Livra
mento do Piii-i, conhecido, entao, somente por 
Pi ii-i, nome do rio que atravessa a regiiio. 0 vo
cabulo Piii-i, indi9;ena, significa "agua cheia de 
m6scas" e na verdade, as aguas quase paradas do 
rio sao infestadas por esses insetos. 

Em 1770, o povoado foi elevado a categoria de 
curato, sendo primeiro cura o Padre Francisco Alves 
Torres. Em 1813 era elevado a categoria de fregue
sia. A par6quia foi criada em 1854. 

Vultos !lustres 

DENTRE os filhos de Piiii, destacaram-se na guerra 
do Paraguai Jose Francisco Lopes - 0 Guia Lopes 
- na Retirada da Laguna; Candido Nogueira, Jose 
Perdigiio Filho, Lucio de Almeida e o Capitao da 
Guarda Nacional Antonio Joaquim de Freitas, morto 
no combate de Curupaiti. 



Pra~a Dr. Avelino de Queiros 

Forma[ao Administrativa e Judiciaria 

ALVARA de 26 de janeiro de 1803· criou o distrito; o 
Municipio foi criado pela Lei provincial n.o 202, de 
1.0 de abril de 1841, com territ6rio desmembrado 
do de Formiga. A instalactao realizou-se a 1.0 de 
abril de 1842. Lei provincial n.o 1. 510, de 20 de 
julho de 1868, concedeu foros de cidade a sede mu
nicipal. 

A criactao do distrito-sede foi confirmada pela 
Lei estadual n.0 2, de 14 de setembro de 1891. 

Segundo divisao administrativa de 1911, o Mu
nicipio de Pitii compunha-se dos distritos de Piui, 
Perobas, Araujos, Bocaina, Sao Roque e Pimenta. 

De acordo com a organizactao territorial vigente 
em 1933, 1936 e 1938, eram 5 os distritos: Piil.i, Pe
robas, Santo Hilario (antigo Bocaina), Pimenta e 
Sao Roque (depois Guia Lopes). 

Para o qi.iinqi.ienio 1939-1943, o Municipio figu
rava com os distritos de Piil.i, Perobas, Pimenta e 
Santo Hilario. 

No periodo de 1944-1948, Piil.i possuia 4 distri
tos: o da sede e os de capit6lio, Perobas e Santo 
Hilario. 

Nos censos de 1950 e 1960 o Municipio aparece 
composto somente de 2 distritos: o da sede e o de 
Perobas. 

Atualmente, o Municipio se reduz ao distrito 
da sede, par ter perdido o de Perobas, em 1962 (Lei 
n .0 2. 764, de 30 de dezembro), para integrar o 
Municipio de Dores6polis. 

A Comarca de Piiii, criada par Lei provincial 
n.0 3 .122, de 18 de outubro de 1883, e extinta pela 
estadu~I n.o 375, de 19 de setembro de 1903, foi 
restaurada em cumprimento a Lei estadual numero 
663, de 18 de setembro de 1915, e reinstalada em 
30 de setembro de 1921, de acordo com o Decreta 
estadual numero 5. 767, de 6 de setembro desse ana. 



6 

ASPF.C1'05 I'lSICOS 

SrTUADO na atual zona fisiogr:ifica do Alto do Sao 
Francisco, Pifii tern seus 892 km' limitados ao norte 
pelos municipios Bambui e Sao Roque de Minas; a 
leste, pelos de Dores6polis, Pains e Pimenta; ao sui, 
pelo de Capit6lio e a oeste pelo de Vargem Bonita. 

A cidade, a 793 metros acima do nivel do mar, 
tern as seguintes coordenadas geograficas: 20° 28' 
00" de latitude Sui e 45° 56' 00" de longitude W. Gr. 
Dista 219 quilometros, em linha reta, de Bela Hori
zonte, rumo OSO. 

0 territ6rio municipal ocupa vasta planura que 
se estende desde a serra de Pifii, a leste, ate a da 
Canastra, a oeste, entre os divisores das vertentes 
dos rios Sao Francisco e Grande. Sua topografia re
gular, principalmente onde se Iocaliza a cidade, 
permite ampla visao das serras da Babilonia, da 
Canastra e do Pifii. Citam-se ainda no Municipio 
as serras do Andaime, proxima a cidade, onde se 

Pra~a Guia Lopes 

encontra uma jazida de minerio de cromo; do Fifio, 
distante cerca de 8 km da cidade, de grande beleza, 
panoramica; e o Pica da Cruz do Monte, na zona 
suburbana da cidade, em cujo cimo se ergue a 
capela de Nossa Senhora da Abadia. 

0 sistema hidrografico e constituido dos rios 
Sao Francisco, em cujas margens se encontram 
varias grutas calcarias; Piui, que banha a regiao 
denominada "Pantano", onde se localizam impor
tantes plantagoes de arroz; e o ribeirao das Araras, 
local preferido pelos habitantes da cidade para 
natagao e passeios de fim de semana . 
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Outras grutas existentes no Municipio sao as 
do Honorino e do C6rrego Grande, de formagoes 
calcarias e com varias galerias. Distam cerca de 
30 e 18 km da cidade, respectivamente. Nesta ultima 
foram encontrados objetos indigenas, como cerami
ca, piloes de madeira, mach ados de pedra, etc. 

A temperatura, em 1967, oscilou entre maxima 
de 35oc e minima de 6°. As chuvas ocorrem geral
mente no periodo de dezembro a abril. 

ASPECTOS DEAIOGRAFICOS 

EM 1960, de ac6rdo com o Recenseamento Geral, o 
Municipio possuia 17.943 habitantes, o que revelava 
urn crescimento de 14,0%, em relagao a 1950. A 
cidade, com 9.164 habitantes, se apresentava com 
urn aumento de 59,8%. 

Estavam na zona urbana 54,8% da populagao 
municipal. 

lim ZONA UR SANA 

k:S:J ZONA RURAL 

0 distrito-sede possui 15.354 habitantes e o de 
Perobas, 2.589, distribuidos par 3.432 domicilios: 
2. 924 no distrito-sede e 508 no de Perobas. 

Para 1.0 de julho de 1967, foi a populagao mu
nicipal estimada em 17.251 habitantes pelo IBE 
passando a densidade demografica de 17, em 1960, 
para 19 habitantes par quilometro quadrado. 

Em 1967, registraram-se 607 nascimentos, dos 
quais 227 de anos anteriores. Entre os 380 nascidos 
no ana, houve 21 natimortos. Houve 163 6bitos (47 
de menores de urn ana) e 102 casamentos. 
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ASPECTOS ECONOMICOS 

As PRINCIPAlS atlvldades econ.Omicas do Municipio 
sao a industrial, a pecuaria e a agricola . 

Realiza-se anualmente, em Matas, exposiglio 
agropecuaria, sob o patrocinio da ACAR. 

A de 1967 foi realizada em junho, com 30 expo
sitores. 

Foram expostos produtos agricolas como arroz, 
milho, abacaxi, mandioca, frutas citricas; e varios 
produtos derivados entre os quais a farinha de man
dioca, de milho, fuba e rapadura. Os pecuaristas 
expuseram o gada leiteiro (caracu, holandes e sui
go); gada para corte, o gir; suinos da raga duroc; 
e aves, cross e N.H. 

Visitaram a exposiglio cerca de 4. 000 pessoas . 

lndtlstria 

A INDUSTRIA em Piiii estava representada ate 1.0 de 
janeiro de 1968 por 60 estabelecimentos industrials, 
onde trabalhavam 94 operarios e foram apurados 
NCr$ 773,0 milhares de produgao, em 1967. 

A tabela a seguir permite verificar a participa
gao dos diversos generos de industria: 

VALOR DA 
ESTA- OPE- PRODU(,)AO 

CLASSES F. BELECI- RARIOS DE 1967 
Gf:NEROS DE MENTOS F.:M 
I~DlJSTRIAS 1.0 -l-1968 1907 Numeros % sabre absolutos o total (NCr$ I 000) 

---- ---- - -
lndustrias Extrativas de 

Produtos Minerais .. 3 4 21 2,7 
Industria de Transfor· 

ma1iio .. ... . ... 57 90 752 97,3 
Minerais niio met:llicos 12 20 69 8,9 
Metalurgica .. 4 12 175 22,6 
Madeira .. . . 5 5 5 0,7 
Mobilh\rio .. .. . . . . 7 7 13 1,7 
Vestuario, C3 l~ado ear-

tefatos de tecidos ... 4 5 21 2,7 
Produtos alimentarcs . 22 34 452 58,5 
Outros generos ...... . . 3 7 17 2,2 

TOTAL GERAL . 60 94 713 100,0 

0 principal genera e 0 de produtos alimentares . 
Estao incluidos nesta pauta o beneficiamento do 
cafe e do arroz e os Iaticinios (queijos) . Outros 



l N DUSTRIA 

VALOR 

~ Produtos olimentores 

!ill Metolurgico 

0 Outros 

l NDUSTRIA 
PESSOAL 

Produtos olimentores 

Minerois noo metciticos 

Metolu rg ico 

Outros 

produtos importantes sao cal virgem, cromo, cal
c;ados e m6veis. 

Abate de Reses 
EM 1966, foram abatidas 545 cabec;as de bovinos, 
1. 854 de suinos, 15 de ovinos e 15 de caprinos. 

o produto do corte atingiu 258 toneladas, no 
valor de NCr$ 310,2 milhares. Para esse resultado 
contribuiu a carne verde de bovino, com 46,5% do 
valor e 90 toneladas; o toucinho fresco, com 27,8% 
e 100 t e a carne verde de suino, com 24,5% e 
53 t. Os demais produtos, em conjunto, completa
ram o restante do valor (1,2%). 
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Agriwltura 
As ATIVIDADES agricolas, em 1967, renderam .... .. . 
NCr$ 432,7 milhares, correspondentes ao cultivo de 
2. 614 hectares, conforme quadro a seguir : 

AREA 
PRODU(,iAO 

PIWDUTOS CULTIVADA Numeros % sobre (ha) absolutos 
(NCr$ 1 000) o total 

Milho 1 600 200 46,2 
Abacaxi 260 120 27,7 
Feijao 410 39 9,0 
Mandioca 30 18 4,2 
Cana-de-a~ucar .. 250 12 2,8 
Laranja 13 12 2,8 
Banana 20 12 2,8 
Outros('J 31 20 4,5 

TOTAL 2 614 433 100,0 

(1) Em ou tros es tao incluidoe: m an ga, tomate, cebola, 
tan gerina , a lho, am endoim, limRo, abacate , uva., batata -doce 
o m ele ncia. 

AGRICULTURA 
VALOR 

~ MILHO 

l8 ABACAXI 

~ FEIJAO 

0 OUTROS .., 

0 milho, principal produto, produziu, no referido 
ano, 2. 400 toneladas, seguido do abacaxi, com 1 
milhao e 200 mil frutos e do feijiio, com 150 t . 

0 IBRA havia cadastrado, ate 31 de dezembro 
de 1967, 1. 735 im6veis rurais. 
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Pt'odttfao Extt'ativa Vegetal 

EM 1967, a extrac;ao de lenha foi calculada em 40 
mil metros cubicos, no valor de NCr 60,0 milhares; 
a de madeira em toros, em 500 m•, avaliadas em 
NCr$ 4,0 milhares, e a casca de barbatimao em 15 
toneladas, valendo NCr$ 450,00. 

Pecu!n·ia 

A CRIAgi\o de gado, predominantemente mestic;o de 
caracu com zebu, holandes e suic;o, destina-se tanto 
a produc;ao do Ieite como ao corte. 

Em 1966, estimavam-se os rebanhos em 45.500 
cabec;as, avaliadas em NCr$ 6,1 milh6es e assim dis
tribuidas: 

Bovinos 
Suinos .. 
Eqtiinos 
Muares . 
Ovinos 
Asininos 
Caprinos .. 

34.670 
8.250 
1.300 

450 
630 
100 
100 

Os bovinos concorriam com 90,5% para o valor 
total do rebanho, seguido, muito a distancia, pelos 
suinos, com 6,9%. 

A produc;ao de Ieite atingiu a 3. 990.000 litros 
no valor de NCr$ 518,7 milhares. 

Foram registradas, ainda, 56.000 cabec;as de 
aves, avaliadas em NCr 80,0 milhares. A produc;ao 
de ovos de galinha foi de 103.600 duzias, e seu 
valor, de NCr$ 41,4 milhares. 

A produc;ao de cera e mel de abelha e reduzida, 
assim como a de la em bruto. 

Comercio e Bancos 

ExiSTEM 105 estabelecimentos varejistas e 3 ataca
distas. 

Exporta o Municipio cafe e arroz beneficiados, 
abacaxi, queijo, cal virgem, cromo, calc;ados, mo
veis de madeira, bebidas, gado, impresses em geral. 

0 comercio externo se faz com Sao Paulo, Rio 
de Janeiro, Belo Horizonte, Ribeirao Preto, cidades 
vizinhas e outras prac;as do Pais. 

Piiii conta com uma agencia do Banco Mercantil 
de Minas Gerais, alem de uma da Caixa Econ6mica 
do Estado e um correspondente do Banco do Brasil. 

Os saldos, em 31 de dezembro de 1967, das prin
cipals contas bancarias, eram os seguintes, em 
milhares de cruzeiros novos: caixa, em moeda car
rente, 52; titulos descontados, 357; depositos a vista 
e a curto prazo, 699 e depositos a prazo, 8. 
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No ramo de presta~ao de servi~os funcionam 53 
estabelecimentos, destacando-se 3 hotels, 1 pensao, 
3 restaurantes, 25 bares e botequins, 14 barbearias 
e 4 cabeleireiros para senhoras. 

Os hoteis Faria e Cai~ara, na Pra~a Guia Lopes, 
260 e 37, respectivamente, cobravam, em maio de 
1968, dhl.rias de NCr$ 3,00 para solteiros e NCr$ 6,00 
para casal (sem refei~ao), o Hotel do Ari, na Rua 
Santo Antonio, 239, di!irias de NCr$ 8,00 e NCr$ 16,00 
(com refei~ao) e a Pensao Sao Geraldo, na rua 
Miguel Couto, 97, diarias, de NCr$ 4,00 e NCr$ 8,00 
(com refei~ao) . 

Em atividade profissional 4 advogados e 2 en
genheiros. 

TRANSPORTES E COMUNICA(oES ___ _. 
0 AcEsso ao Municipio e facilitado por algumas ro
dovias estaduais e municipais e pela existencia de 
urn campo de pouso. 

CONVEN(:OES 

Rodovio Estoduol -
Ferrovio -+-+--< 

P/BiLO 
HOR/ZOJITc 

Expresso Kennedy, EXpresso Goulart, Expresso 
de Luxo Sao Crist6vao, Expresso Sao Jose, Rapido 
Sudoestino e Via~ao casca Danta asseguram o trans-
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porte de passageiros e estabelecem ligagao perma
nente de Piui com as seguintes cidades, entre ou
tras: 

LOCALIDADES 

Brasilia .. 
Belo Horizonte . . 
Capit6lio .. 
Dores6polis .. 
Pimenta . . 
Pains .. 
Sao Roque de Minas .. 
Vargem Bonita .. 
Formiga .. 
Passos ... 

DISTANCIA 
(km) 

1 058 
246 
18 
30 
21 
50 
77 
49 
62 
90 

TEMPO 
GAS TO 

(hora-minuto) 

18-DO 
5-30 
Q-30 
1-DO 
Q-30 
1-30 
3-QO 
2-30 
1-20 
2-30 

PREQO DA 
PASSAGEM 

(NCr$) 

6,60 
0,71 
1,10 
0,60 
1,24 
2,70 
2,13 
1,80 
3,01 

A ligagao com Bambui e feita somente por vei
culos particulares. 

Achavam-se registrados na Prefeitura, em 31 
de dezembro de 1967, os seguintes veiculos: 204 au
tom6veis e jipes, 1 6nibus, 86 caminh6es, 47 camio
netas e 11 outros nao especificados. 

Comunica[oes 

As coMUNICAg6Es estao a cargo de uma agencia pos
tal-telegr:Hica do DCT e da Companhia Telef6nica 
de Piui S/ A, que disp6e de 440 aparelhos instalados. 
A empresa mantem intercambio com a Companhia 
Telef6nica de Minas Gerais. 

ASPECTOS SOCIAlS 

Urbaniza[ao 

EXPANDE-SE a cidade por 70 logradouros publicos, 
havendo 50 pavimentados e 2 arborizados. Ha 62 
ruas, 6 pragas e 2 jardins. Destacam-se as pragas 
Guia Lopes, Dr. Avelino de Queir6s, Vigario Jose 
Florencio e Francisco campos e as ruas Benedito 
Valadares, Santo Antonio, Marechal Deodoro, Os
valdo Cruz, Getulio Vargas e Armando Viotti. 

A recte de abastecimento de agua ostenta 1. 815 
liga~;6es domiciliares e a de esgotos 1. 061. 

Somam 1. 484 as liga~;6es eletricas domiciliares. 
Os 70 logradouros publicos sao iluminados a eletri
cidade. Segundo estimativa local, existem 2. 500 
prectios. 
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Sat/de 

0 MUNICiPIO disp6e de uma maternidade, da Asso
cia!(ao Beneficente Odete Valadares, e 3 hospitais 
gerais - casa de Saude Sao Francisco, casa de 
saude Sao Rafael e Santa casa de Misericordia, 
com o total de 59 leitos. Ha 1 posto de saude . 

Exercem atividades profissionais 5 medicos, 7 
farmaceuticos, 6 dentistas, 2 enfermeiros . Funcio
nam 6 farmacias . 

Igreja Matriz de Nossa Senhora do Livramento, na Pra!fa 
Dr. Avelino de Queir6s 
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Religiao 

0 cuLTO cat6lico romano, predominante no Muni
cipio, e professado na matriz de N. s.a do Livra
mento, no Santuario de N. s.a de Fatima e nas 
capelas de N. s.a da Abadia e de Santo Antonio, 
enquanto 0 protestantismo e praticado na igreja 
Presbiteriana de PiUi e na Congregagao Crista do 
Brasil e o espiritismo no Gremio Espirita Sao Luis. 

ASPECTOS CULTURAIS 

Censo Escolar 
• SEGUNDO as resultados preliminares do Censo Esco-

lar realizado em 1964, o indice de escolaridade do 
Municipio era de 73,4% (Estado 65,4), sendo de 
85,6% nas areas urbana e suburbana. 

CRIANQAS RECENSEADAS 

SITUAQAO De 7 a 14 a nos 
De 0 a 
14 anos Total Freqiientam 

escola 

Municipio 6 635 3 537 2 595 

Areas urbana e suburbana 4 161 2 112 1 807 

Area rura l 2 474 1 425 1 78S 

Havia 83 professores regentes de classe (51 na 
cidade), sendo 81 do sexo feminino (49 na cidade) 
e 10 nao regentes, todos do sexo feminino e na 
cidade. nos regentes, 39 eram normalistas (38 na 
cidade), todos do sexo feminino; e 44 nao norma
listas 03 na cidade), sendo 42 do sexo feminino (11 
na cidade). 

Ensino Pfimario 
0 ENSINO primario e ministrado em 29 unidades 
escolares, com 132 professores e 3. 304 alunos ma
triculados, no inicio do ana letivo de 1968. 

Ensino Medio 
PRoroRciONAM ensino media 2 estabelecimentos: 
Colegio Normal Oficial Professor Joao Menezes, que 
mantem os cursos secundario e normal, com 24 pro
fessores e 733 alunos; e Colegio Comercial Professor 
Joao Machado, com os cursos secundario e tecn.ico 
de contabilidade, com 15 professores e 123 alunos. 
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0 corpo docente abrangia ao todo 39 professores 
e o discente 856 alunos, matriculados no inicio do 
ana letivo de 1968. 

Cultut"a 
No sETOR cultural, o Municipio de Pilii conta com as 
bibliotecas do Colegio comercial Prof. Joao Machado, 
com 1.000 volumes, e do Pilii Tenis Clube e co
Iegio Normal Oficial Prof. Joao Menezes, com 500 
volumes cada. A imprensa se representa pelo jornal 
Alto Sao Francisco, semanal, com tiragem de 3. 000 
exemplares, e o cinema pelo Cine Ipiranga, com 
400 lugares. Ha 6 associac;6es culturais, recreativas 
e desportivas: Lira Sao Jose, Piiii Tenis Clube, Gre
mio da Juventude Pi\i.iense, Atletico Piliiense Fute
bol Clube, America Futebol Clube e Dinamo Pi\i.ien
se Futebol Clube, com urn total de 1.368 associados. 
Conta ainda o Municipio com 1 livraria e 1 tipo
grafia. Ha boa receptividade no Municipio das TV 
Itacolomi e A.lterosa, am bas de Bela Horizonte. 

Colegio Normal Oficial Professor Joio Menezes 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
E POLITICOS 

EsTi\o instaladas no Municipio, entre outras repar
tic;6es e servic;os, as coletorias federal e estadual, a 
Agencia Municipal de Estatistica, 6rgao de coleta do 
IBE, e o Escrit6rio Local da ACAR, que presta assis
tencia tecnica aos agricultores e criadores do Mu
nicipio. 
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Prefeitura Municipal 

Finanras 
No EXERciciO de 1967, a Uniiio arrecadou, em Piiii, 
NCr$ 37,6 milhares e o Estado NCr$ 389,9 milhares . 

A arrecada<;ao municipal no mesmo ana tota
lizou NCr$ 215,4 milhares e a despesa ficou em 
NCr$ 191,6 milhares. 

0 or<;amento municipal para 1968 previa receita 
de NCr$ 360,0 milhares e fixava despesa em NCr$ 298,0 
milhares Crenda tributaria de NCr$ 57,3 milhares) . 

A coletoria estadual arrecada do Municipio de 
Dores6polis e a federal dos municipios de Dores6-
polis, Capit6lio, Sao Roque de Minas e Vargem 
Bonita. 

0 PODER legislativo e representado par 9 vereadores 
e estavam inscritos 5. 567 eleitores ate 31 de de· 
zembro de 1967. 
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FONTES 

As informa~Oes divulgadas neste trabalho foram. na sua 
maioria, compiladas e fornecidas pelo Agente de Estatistica 
de PHil, Geraldo Sllva. 

Utillzados, tambem, dados dos arquivos de documentac;ao 
municipal do !BE e de diversos 6rg8os do sistema estatisttco 
brasileiro. 
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