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GOlAS 

A SPECTOS FfSICOS 

0 Area: 5. 860 km'; altitude da sede: 
800 m. 

POPULAt;ii.O RES/DENTE 

0 18.574 habitantes (Censo D emogrlijico 
de 1970); densidade demograjica: 3,17 
habitantes por quil6metro quadrado. 

ASPECTOS ECON6MICOS 

e 16 estabelecimentos industriais, 65 do 
comercio vareiista, 847 agropecuarios 
(Censo de 1970); 2 agencias bancarias. 

ASPECTOS CULTURAIS 

0 24 unidades escolares d e ensino pri
mario comum, 1 estabelecimento de 
ensin o media; 1 biblioteca; 1 cinema ; 
1 associar;ao recreativa. 

ASPECTOS URBANOS 

0 22 ruas, 6 avenidas, 6 prar;as, 1 iar
dim, 441 pn!dios, 260 ligar;6es ezetricas 
domiciliares, 68 aparelhos teletonicos; 
1 hotel, 2 pensoes, 2 restaurantes, 9 
bares e botequins. 

ASSISTi:NCIA Mi:DJCA 

VE!CULOS 

FINANt;AS 

0 1 hospit al com 6 leitos , 1 posto de 
sa·ude; 2 medicos, 5 dentistas, 1 tar
maceutico; 5 tarmficias. 

0 Registrados na Preteitura Municipal 
em 1970: 41 autom6veis e iipes, 10 
6nibus, 16 caminh6es, 64 camionetas. 

0 Orr;amento Municipal para 1972 (mt
lhares de cruzeiros) - receita prevista: 
1.400,0; d espesa fixada: 1.400,0. 

REPRESENTAt;ii.O POLiTICA 

0 7 vereadores . 
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ASPECTOS HIST6RICOS 

PRESUME-SE que a formagao do povoado de Parauna, 
em terras do Municipio de Alemao (hoj e Palmeiras 
de Goias), tenha sido iniciada entre 1898 e 1904; na 
Fazenda Sao Jose, a margem do c6rrego do mesmo 
nome, construiu-se urn rancho de palha onde, no 
primeiro domingo de cada mes, os raros moradores 
da vizinhanga se reuniam para orar. A comunhao 
na mesma fe atraiu ao local grande numero de fa
milias, e deu origem a constru~ao de outros tantos 
ranchos para moradia. 

Influenciados pelo desenvolvimento da povoa~ao , 
os proprietarios da fazenda resolveram doar uma 
gleba de t erra para a constituigao do seu patrimonio, 
em homenagem ao Menino Jesus. 0 povoado tor
nou-se conhecido pela denominagao de Fumaga (ou 
Bota-Fumaga), assim permanecendo ate a cria~ao 
do distrito, com o nome de Sao Jose do Turvo. 

Entre os primitivos habitantes do Municipio, fi
guram Vicente Gomes da Silva, Juliao Antonio da 
Silva, Otaviano de Morais, Zacarias Gomes de Cam
pos, Manoel Joaquim do Amaral e Francisco Gomes 
Nogueira. 

0 top6nimo, atual Parauna, formado pelos eti
mos tupis para= rio e una=preto, data de 1930. 

Formaqiio Administrativa 
!GNORA-SE o ato de criagao do distrito, bern assim 
sua data; sabe-se apenas que na divisao adminis
trativa referente ao ana de 1911 figurava com o 
nome de Sao Jose do Turvo, como integrante do 
Municipio de Alemao, antigo Palmeiras (Lei esta
dual n.0 540, de 14 de junho de 1917), depois Ma
tauna (Decreta-lei estadual n.0 8.305, de 31 de 
dezembro de 1943) e atual Palmeiras de Goi.As 
(Artigo 65, do A to das Disposig6es Constitucionais 
Transit6rias, de 20 de julho de 1947). 

Coube a Lei estadual n.0 903, de 7 de julho 
de 1930, alterar a toponimia do distrito para a 
atual de Paralina, ao criar o Municipio do mesmo 
nome, instalado a 20 de setembro daquele ano. 

0 Decreta estadual n.0 412, de 23 de dezembro 
de 1930, fez voltar o Municipio a categoria de dis
trito, como parte do de Palmeiras (antigo Alemao) , 
situagao que perdurava na divisao administrativa 
de 1933. -

Em 10 de novembro de 1934, o Decreta estadual 
n.0 5 .108, restaurou o Municipio de Para una, cuja 
instalagao verificou-se a 24 do mesmo mes e ano. 

Nas divis6es territoriais de 1936/37 e no quadro 
anexo ao Decreta-lei estadual n .0 557, de 30 de margo 
de 1938, Parauna figurava como distrito unico do 
municipio do mesmo nome. 
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Segundo quadro referente ao qiiinqiienio 1939-43, 
fixado pelo Decreta-lei estadual n.0 1. 233, de 31 
de outubro de 1938, compunha-se dos distritos de 
Parauna e Cachoeira (este transferido do Municipio 
de Goilis). 

0 Decreta-lei estadual n.o 8 . 305, de 31 de de
zembro de 1943, incorporou ao di.strito-sede do Mu
nicipio de Parauna parte do territ6rio do distrito 
de Mossamedes (do Municipio de Goias), e anexou 
parte dos distritos de Parauna e Moitu (ex-Cacho
eira) aos de Anicuns e Ipora (ex-Itaj uba) , dos 
municipios de Anicuns e Goias, respectivamente. 
Pelo quadro da divisao territorial referente ao qiiin
qiienio 1944-48, fixado pelo mesmo Decreta-lei, o 
Municipio continuava com os dais distritos de Pa
rauna e Moitu. 

Atualmente comp6e-se dos distritos de Parauna 
e Sao Joao, este ultimo criado em 10 de novembro 
de 1962, par Lei n .o 59, mediante desmembramento 
de uma area do distrito de Parauna. 

Forma~iio Judiciaria 
NA coNFORMIDADE da divisao territorial de 1936/ 37, 
o termo judiciario de Parauna subordinava-se a Co
marca de Goias. Passou a integrar a Comarca de 
Goiania, ex-vi do Decreta-lei estadual n.0 557, de 
30 de mar<;o de 1938. Entretanto, por efeito do 
Decreta-lei estadual n .0 1.233, de 31 de outubro de 
1938, viu-se transferido para a Comarca de Rio 
Verde. 

Em 3 de maio de 1940, o Decreta-lei estadual 
n.o 3 . 174 desligava o Termo Judiciario de Para una 
desta Ultima Comarca, para anexa-lo a de Pal
meiras; assim permaneceu no qiiinqiienio 1944-48, 
segundo o fixado pelo Decreta-lei estadual n.0 8. 305, 
de 31 de dezembro de 1943. Ressalte-se, porem, a 
altera<;ao toponimica de Palmeiras, que entao se 
denominava Matauna. 

Presentemente, o Municipio e sede de Comarca 
de 1.a entrancia. 

Militam no foro local 5 advogados. 

ASPECTOS FiSICO$ 

SITUADO na Microrregiao da Serra do Caiap6, com 
5 . 860 km" de area , limita-se com os municipios de 
Ivolandia, Cachoeira de Goias, Aurilandia, Edeia, 
Firmin6polis, Goiatuba, Amorinopolis, Jandaia, Mau
rilandia, Palmeiras de Goias, Palmin6polis , Rio Ver
de e Santa Helena de Goias. 
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Possui territorio notavelmente acidentado, de 
configura9iio assemelhada a uma faixa, que se es
ten de de sul para norte, fletin do ligeiramente para 
oeste. 0 solo e predominantemente silico-argiloso, 
do tipo de latossolo vermelho escuro; subsolo rico 
em mineraLs, ainda inexplorados. Recente descoberta 
revela a existencia de grande reserva de cobre, a 
qual, segundo tecnicos alemaes que a examinaram , 
se estende em raio de cerca de 80 km' . 

As terras, de urn modo geral, sao fecundas , par
cialmente revestidas de matas de madeira de lei. 
jacaranda, aroeira, cedro, etc .; os campos os tentam 
vegeta9ao exuberante, permitindo a forma9ao de 
boas pastagens . 

As serras do Paredao e das Gales sao as 
principais em Parauna; existem ainda a do Caiapo 
Cna divisa com o Municipio de Ivolandia) , Boa Vista, 
Divisao e Bocaina. Dignos de mengao, tambem, os 
morros do Tambau, Alto e Quebradao. 

Os rios Turvo e Verde cercam o territ6rio e 
recolhem numerosos afluentes, todos bastante pis
cosos. 

Clima tropical umido, verificando-se maior in
tensidade de chuvas entre novembro e margo. 

A sede municipal, a 800 m de altitude, esta a 
16° 55'00" de latitude Sul e 50° 30'40" de longitude 
W . Gr. Dista 124 km, em linha reta , da Capital do 
Estado, rumo OSO. 

Vis t a parcia l d a cidade 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

EMBORA seja ainda reduzida a densidade demografica 
do Municipio, os recenseamentos revelam, nos ulti
mos dec€mios, incremento acentuado de populagao. 
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Assim, entre 1920 e 1970, registraram-se os seguintes 
dados: 

Recenseamen tos 

1920 
1940 

Populac;ao 

2112 
13 314 

1950 (*) 0 0 0 .. 0 0 0 0 0 0 0 0 .. 0 0 0 0 5 627 
1960 
1970 

9 718 
18 819 

( *) Decrescimo conseqi.iente a diminulc;ao de area . 

Considerando a populac;ao residente em 1970, o 
Municipio situava-se em 3.o lugar entre os mais 
populosos da Microrregiao, logo ap6s Rio Verde e 
Jatai. Os seus 18.574 habitantes assim se distri
buiam, por distrito e localizac;ao: 

MUNICIPIO 
POPULAQAO RESIDENTE 

E 
DISTRITOS I Urbana Total Rural 

Municipio ........... 18 574 3 083 15 491 

Parauna (distrito-sede) ... 15 981 2 224 13 757 
Sao Joao .... 2 593 859 1 734 
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Segundo a distribuigao por sexo, dos 18 .574 re
sidentes no Municipio, 9 . 942 pertenciarn ao rnascu
lino (1 . 544 na area urbana) , dos quais 8 . 570 no 
distrito-sede (1 . 098 na zona urbana) , e 1. 372 no de 
Sao Joiio (446 na area urbana) . A densidade derno
grafica era de 3,17 habitantes por quil6rnetro qua
drado. 

Registro Civil 
EM 1971, registrararn-se 351 nascirnentos, dos quais 
103 de anos anteriores, 68 6bitos (27 rnenores de urn 
ano) e 83 casarnentos. 

ASPECTOS ECONoMICOS 

NA MrcRORREGr.iio, o suporte econ6rnico consiste na 
pecuaria bovina de corte, a par de urna agricultura 
que se beneficia da existencia de solos ferteis, e de 
rnatas. Parauna, assirn, tern suas principais ativi
dades voltadas para a criagao e a lavoura, contando 
com a assistencia de 2 agr6nornos, 2 veterinarios, de 
um posto agropecuario e do Servigo de Extensao 
Rural (ACAR-Goias) . 
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Pecu6ria 
SEGUNDO os dados preliminares do Censo Agrope
cuario de 1970, Para una possuia 92.612 bovinos, 
18 .283 suinos e 40. 867 galinhas, o que o classifica, 
na Microrregiao a que pertence, em 3.o lugar com 
as duas primeiras especies e em 4.0 com as aves. 

Os demais efetivos, em 1969, somaram 4. 700 
cabec;as, assim discriminadas : 

Eqiiinos 
Muares 
Ovinos 
Caprinos 

2 .600 
900 
800 
400 

No mesmo ano, calculou-se a produc;ao de leite 
em 6 milhoes de litros (Cr$ 780,0 milhares) , a de 
manteiga em 2 t (Cr$ 5,0 milhares) e a de queijo 
em 100 t (Cr$ 200,0 milhares). 

A produc;ao de ovos aproximou-se de 320.000 
duzias, avaliadas em Cr$ 256,0 milhares. 

Agricultura 
0 ARRoz ocupa posic;ao de relevo entre os produtos 
cuUivados e o Municipio figurava, em 1969, em 5.0 

lugar entre os maiores produtores do Estado: 

PROD U(;AO DE AHROZ 

MUKICiPIO 
Quantidade I Valor 

(Saca/60 kg) (Cr$ 1 000) 

Goiancsia . 960 coo 17 280 

Itumbiara .. 750 000 15 000 

Rio Verde . 700 000 lO 500 

Quirin6polis 520 000 8 320 

Parafina . . . . . 508 180 7 623 

Anualmente, em principios de maio, realiza-se 
a Festa do Produtor, ou do Arroz, com premios 
aos expositores. 

Em 1968, as culturas agricolas cobriram uma 
area de 49.080 ha que se elevou, em 1969, a 54.156, 
dos quais 80% ocupados pelo arroz. 0 valor total da 
produc;ao, neste ultimo ano, foi de Cr$ 10,4 milhoes, 
conforme tabela : 
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PRODUTOR AGH.iC'OLAS 

An·oz . 
Milho .. 
1\Iandioca . 
Algodao . 
Outros . 

TOTA L. 

---, .. ~--~-·--···-·-----·-
' 

Absoluto ~ Rclatii'O 
(Cr$ I 000) ! lcj I 

7 623 
I ~42 

;)60 
312 
373 

10 41 0 

73.3 
14,~ 

\·1 
'l,O 
:l,!i 

100,0 

0 arroz, com 43.348 ha cultivados, rendeu 30.491 
t; o milho, 6.427 ha e 11.569 t; a mandioca, 800 ha e 
16. 000 t e o algodao, 1. 200 ha e 720 toneladas. 

A cultura da soja vern sendo intensificada, ten
do atingido, em 1971, a prodw;;ao de 96.000 sacas de 
60 kg, no valor de Cr$ 2,9 milhoes. 

0 Censo de 1970 cadastrou 847 estabelecimentos 
agropecuarios, nos quais se achavam ocupadas .... 
3.755 pessoas, e apurou a exist€mcia de 224 tratores. 
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Industria 
As ATIVIDADES industriais limitavam-se, em 1970, a 
16 estabelecimentos com 31 pessoas ocupadas e um 
valor de produgao de Cr$ 83,7 milhares. Predomi
navam as industrias de minerais nao meta.licos (ce
ramica) ' de produtos alimentares (beneficiamento 
de arroz) , e de madeira. 

Abate 
EM 1969, foram abatidos 944 bovinos e 2 . 366 suinos, 
resultando 372.820 kg de produtos de matadouro, no 
valor de Cr$ 733,9 milhares, conforme tabela dis
criminativa: 

Produc;ao Extrativa Vegetal 
As ATIVIDADEs de extragao vegetal renderam, em 
1971, 10.000 m 3 de madeira, valendo Cr$ 380,0 mi
lhares, e 22.000 m• de lenha, no valor de Cr$ 132,0 
milhares. 

Comercio e Bancos 
EM 1972 existiam 65 estabelecimentos varejistas, 
1 agencia do Banco do Estado de Goias e 1 do Ban
co do Brasil, esta instalada em 13-9-71. 

Segundo os dados disponiveis, relativos a .... 
28-6-1972, assim se apresentavam os saldos das 
principais contas bancarias, em milhares de cru
zeiros: 

Caixa 161 
Emprestimos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 812 
Depositos a vista e a curto prazo . . . . 1. 280 
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Banco do Brasil 

Prestac;iio de Servic;os 
ENTRE os estabelecimentos de prestat;iio de servigos 
contava o Municipio com 2 restaurantes, 9 bares e 
botequins, 8 barbearias, 2 saloes de cabeleireiros para 
senhoras, 1 hotel (Municipal, com 7 apartamentos e 
18 quartos) e 2 pensoes (Nossa Senhora das Gragas, 
com 20 quartos . e Nossa Senhora da Guia, com 9). 

T ransportes e Comunicac;oes 
SERVIDO por rodovias municipais, pela federal BR-060 
e estadual G0-19, Parauna possui tambem campo 
de pouso municipal, com pista de terra, de 1. 200x30 
metros . 

Quatro empresas de onibus, sediadas em outros 
municipios, estabeleciam transporte regular entre 
Parauna e localidades vizinhas, permitindo ligagiio 
com Brasilia, Goiania e cidades pr6ximas, com a 
seguinte duraqiio media: 

Brasilia. DF 
Goiftnia 
Aurilandia 
Cachoelra de Golas 
Edeia 
Firmin6polis 
Golatuba 
Ivoliindia 
Amorinopolis 
Janda! a 
Maurilandia 
Palmeiras de Golas 
Palmin6polis 
Rio Verde 
Santa Helena de Golas 
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6 horas; 
3 horas e 10 minutos; 
50 minutos; 
1 hora e 30 minutos; 
3 horas; 
1 hora e 10 minutos; 
4 horas; 
2 horas e 10 minutos; 
3 horas e 30 minutos; 
1 hora; 
2 horas e 40 mlnutos; 
1 hora e 30 mlnutos; 
1 hora e 20 mlnutos; 
2 horas e 15 minutos ; 
3 horas e 45 minutos. 



Em 1970, estavam registrados, na Prefeitura Mu
nicipal, 41 autom6veis e jipes, 10 onibus, 16 cami
nhoes e 64 camionetas. 

A Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 
mantem uma agencia postal-telegrafica na Cidade. 
Ha ainda o servigo de radio-comunicac;ao da Policia 
Militar. 

0 servic;o telefonico, a cargo da COTELGO, pos
sui, desde abril de 1972, 68 aparelhos instalados. 

ASPECTOS SOCIAlS 

Habita~ao 

DE ACORDO com o Recenseamento de 1970, o total 
de domicilios atingia a 3.747, sendo 535 ocupados 
no quadro urbano, 2 . 914 na zona rural e 298 os 
que se achavam fechados e vagos. 

Urbaniza~ao 

PARAUNA, Municipio bastante acolhedor, ostenta as
pectos urbanos surpreendentes, com suas ruas em 
ladeira, que terminam no sope dos pared6es que 
circundam a Cidade. 
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A energia eletrica provem da Cachoeira Dou
rada, principal fonte geradora do sistema CELG 
(Centrais Eletricas do Estado de Goias). Obede
cendo a divisao regional, a CELG situa Parauna 
como subdistrito integrante do distrito de Firmi
n6polis (118 km de GoHlnia). Ate julho de 1970, o 
sistema de transmissao dispunha de duas linhas, 
ambas inauguradas em 1969: Aurihlndia-Parauna e 
Parauna-Sao Joao. A energia domiciliar e fornecida 
com a voltagem de 220 e freqtii'mcia de 60 ciclo.s . 

A Cidade se expande por 22 ruas, 6 avenidas, 6 
pragas e 1 jardim; 21 logradouros possuem ilumina
gao domiciliar, 16 disp6em de abastecimento de agua 
e 1 de arborizagao. 

Os principais logradouros publicos sao as pragas 
Brasil - onde se ergue o Hotel Municipal - , e Ci
vica; as avenidas Felipe Tiago Gomes, Rio Branco, 
Professor Hon6rio; e as ruas Euclides da Cunha, 
Jose de Alencar, Benjamin Constant, Vinte de Se
tembro, Vicente Gomes, Rio Verde e Americano do 
Brasil. 

Dos 441 predios existentes, 290 estao ligados a 
rede de abastecimento de agua , captada do ribeirao 
Samambaia e 260 possuem ligag6es eletricas. 

Praca Brasil 

Assistencia Medico-Sanitaria 
PARAUNA disp6e de urn nosoc6mio, de clinica geral , o 
Hospital Nossa Senhora D'Abadia, com 6 leitos, e de 
urn posto de saude. 

Trabalham no Municipio 2 medicos, 5 dentistas 
e 1 farmaceutico. Ha 5 farmacias . 
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Religiiio 
TEMPLOS cat6licos existentes : Igreja Matriz do Me
nino Jesus e Capela de Sao Sebastiao, na Cidade ; 
Capela Nossa Senhora da Guia na zona suburbana, 
e capelas de Sao Jose, Sf.o Benedito e Nossa Se
nhora do Desterro, em povoados. 

Ha urn t emplo protestante, o da Assembleia de 
Deus, na sede. 

Igreja Matriz - M enino Jesus 

Festividades 
A FESTA do Produtor, realizada na primeira quinzena 
de maio, conta com a colaborai.<aO da Secretaria de 
Agricultura e do Departamento de Turismo da Se
cretaria da Industria e Comercio. Sao oferecidos 
premios aos melhores produtos, ha eleii.<ao da Rainha 
do Arroz, apresentagao de carros aleg6ricos, e os 
locais mais freqiientados pelos visitantes sao enfei
tados pelo povo. No final da festa, a Prefeitura 
oferece urn baile de gala, ocasiao em que e coroada 
a Rainha. Para atender as autoridades, expositores 
e turistas, foi construido urn born hotel. 

A festa de Sao Joao, padroeiro do Municipio, 
e comemorada em junho. As de Nossa Senhora do 
Rosario e de Nossa Senhora da Guia, em agosto e 
maio, e a dos Santos Reis, a 6 de janeiro, com
pletam o _calendario festivo-religioso. 
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Ponte d e P ed ra. 

Atra~oes Turisticas 
EM PARAUNA, sudoeste de Goilis, em plena serra do 
Caiap6, imensa.s muralhas de pedras se estendem 
por muitos quil6metros. Inscri<;6es na laje e outros 
indicios evocam a existencia de alguma civiliza<;ao 
pre-colombiana. Trata-se de verdadeira cidade de 
pedra, com predios, objetos e animais fantasticos , 
cinzelados laboriosamente pela natureza, atraves 
do vento e da chuva. Segundo Javier Godinho, o 
Municipio "e urn a imensa e pouca conhecida esfinge: 
urn livro de misterios ainda nao aberto pelos ar
que6logos". 



Aos turistas se depara 
uma serie de curiosidades 
e quem atinge a serra das 
Gales, a 24 quil6metros, 
extasia-se com o panora
ma, ali onde a natureza 
se esmerou em minucias ; 
igualmente extraordinaria 
e a serra do Paredao, com 
sua gruta gigantesca, suas 
inscnc;oes pre-hist6ricas, 
verdadeira muralha sepa
radora das vertentes do 
Rio Verde e do Ribeirao 
Bonito. A 50 km da sede 
municipal, por uma rode-
via de boa qualidade, a- Ca be.;:a d e N egr o 

tinge-se o rio-Ponte de 
Pedra, outra obra-prima 
natural , onde o curso de agua escavou a serra, for
mando grutas, com deslumbrantes compartimentos; 
duas pontes naturais permitern a travessia do rio e 
numa delas trafegam, norrnalrnente, veiculos a tra
c;ao animal. 

A Tartaruga de Pedra, gigante da serra das 
Gales - urn dos imperscrutaveis misterios de Pa
rauna - em tudo semelhante a um quel6nio, da 
a quem a contempla a ilusao de avistar urn fossil 
descomunal ; ate a carapaga exibe as divis6es quadri
culadas do casco da tartaruga; a cabec;a e patas 
dianteiras apresentarn os enrugamentos tipicos 
dessa especie. 0 Leiio de Pedra, outra formac;ao sin
gular, sugere um leao deitado numa base quase 
cubica. 0 Calice de Pedra ergue-se majestosamente, 
como numa oferenda aos ceus. 

Os guias, geralrnente adolescentes ou meninos, 
acompanham o turista. Conhecedores de cada re
canto descrevem, antecipadamente, o Cerebro de 
Pedra, o Semeador, a Portaria, a Cachoeira, e o 
Norte Magnetico, grande bloco semelhante a uma 
colossal bussola, com a agulha a indicar essa di
rec;ao . 

Pedra do L eao 
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Tartaruga de Pedra 

Por essas peculiaridades e pela grandiosa majes
tade da natureza que o cerca e integra, o Municipio 
pode ser incluido no roteiro turistico dos viajantes 
que apreciam as belezas naturais . 

ASPECTOS CULTURAIS 

Ensino Primario 
EM 1971, o ensino primario contava com 24 unidades 
escolares, 53 professores e 2.314 alunos matri
culados no inicio do ano. 

Ensino Medio 
EM 1972 ministrava o ensino medio urn estabeleci
mento, com 2 cursos, frequentados por 531 alunos, 
sob a orienta~ao de 21 professores: o Comercial, com 
80 alunos e o Ginasial, com 451. 

Outros Aspectos Culturais 
A BIBLIOTECA, pertencente a Prefeitura Municipal , 
possui urn acervo aproximado de 300 volumes. 

Ha uma casa de espetaculos, o Cine Sao Luis, 
com 200 lugares. 0 Clube Social Recreativo Parau
nense, instalado em predio proprio, de linhas mo
dernas, fundado em 10 de setembro de 1962, conta 
atualmente com 220 associados. 
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ASPECTOS ADMINISTRA TIVOS E 
POLiTICOS 

Finan~as 

0 MOVIMENTo das finangas no Municipio, em 1970, 
foi o seguinte : 

Receita arrecadada (Cr$ 1 . 000) 

Estadual : Total .. . .. . . ...... . . 

Municipal : Total 

Despesa t otal realizada . . ....... . .. . . 

OrQamento municipal para 1972 

2 .476 

1.329 

1.355 

Receita prevista . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1.400 

Despesa fixada . . . . . . . . . . . . . . . 1. 400 

Representa~iio Politico 
A CAMARA Municipal comp6e-se de 7 vereadores. Em 
1972 estavam inscritos, no Tribunal Regional Elei
toral, 3. 705 eleitores. 

FONTES 

As rNFORMAc;6Es divulgadas neste trabalho foram. na. sua 
maioria, fornecidas pelo Agente de Estat!stica de Parallna, 
Augusto Olivio de Paiva Lenza. 

Utilizados, tambem . dados dos arquivos de documentac;ao 
municipal do IBE e de diversos 6rgaos do sistema estat!stico 
nacional . 
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ESTA publica<;iio faz parte da serie de m onografias municipals 
organizada pelo Departamento de Dlvulga<;iio Estatistica do 
Instituto Brasileiro de Estat istica. A nota introdut6ria, sobre 
aspectos da evolu<;iio hist6rica do Municipio, corresponde a uma 
tentativa visando sintetizar, com adequada sistematiza<;iio, ele
mentos esparsos em diferentes documentos. Ocorrem, em alguns 
casos, divergencias de opiniiio, com u ns em assuntos dessa natu
reza, niio sendo raros os equivocos e contradi96es verlflcados 
nas pr6prias fontes de pesquisa. Por isso, o !BE a colheria com 
o maior in t eresse qua lquer colabora<;iio, especialmente de his 
toriadores e ge6gratos. 
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COLE~AO DE MONOGRAFIAS 

G.a StRI E A 

500 - Criciilma. SC 

501 - Ribeirao Preto, SP (4.• edl 

502 - Corn~lio Proc6pio, PR 

503 --.- Petrolina, PE 

504 - ltumbiara, GO 

505 - Sape, PB 

506 - Barra de Sao Francisco, ES 

507 - Cachoeira do Sui, RS 
(2.• ed. ). 

5C8- Sao Manuel, SP 

509 - ltaguaf, RJ (2.• ed.) 

510- Sao Fidelis, RJ (2.• ed.J 

511 - Sao Caetano do Sui, SP 
(2.• ed.) 

512 - Presidente Epitacio, SP 

513 - Santa Maria, RS ' (2.• ed.) 

514 - Goiania, GO (2 .• ed.) 
515 - Sao Bernardo do Campo, SP 

(2.• ed.) 

516 - P.guas de Sao Pedro, SP 
517 - Garibaldi, RS 
518 - Vitorino Freire, MA 
519 - Rio Branco, AC 
520 - Quixada, CE (2.• ed.) 
521 - sao Pedro da Aldeia, RJ 
522- Farroupilha, RS 
523 - Sao Joao da Barra, RJ 
524 - Lambari, MG 
525 - Viseu, PA 
526 - Acarau, CE 
527 - Vito ria, ES 
528 - sao Vicente, SP 
529 - Coroata, MA 
530 - Parauna, GO 

Acabou -se d e imprimir aos d ezesseis dias do mes d e 
fevereiro de mil novecentos e setenta e tres nas ofici nas 
do SERG RAF d a F unda9d0 lEGE, em L ucas, GB 6.577 
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