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1. APRESENTAÇÃO 

 

O Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte, através da equipe técnica 

do Serviço de Arquivos Permanentes, apresenta ao público interessado um 

instrumento de pesquisa elaborado de forma sumária para servir como meio de 

acesso aos Relatórios Anuais de Atividades da Prefeitura de Belo Horizonte, 

compreendidos entre 1899 e 1987. 

O acervo refere-se aos volumes impressos e encadernados anualmente, 

excetuando-se alguns casos, em que apresentam-se como coletâneas de dois ou 

mais anos, relatando as diversas atividades desenvolvidas pelos órgãos da 

Prefeitura. Tais relatórios estão organizados na forma de prestação de contas, 

informando as situações econômica e financeira, balanços contábeis, despesas e 

propostas orçamentarias, relações de obras realizadas, planilhas de custos, 

fotografias, etc. 

A coleção dos Relatórios Anuais de Atividades da Prefeitura de Belo 

Horizonte compreende 3,18 metros lineares de documentos referentes a quatro 

séries distintas: Relatórios apresentados pelos prefeitos ao Conselho Deliberativo 

da Capital (1899 – 1929); Relatórios apresentados por funcionários aos prefeitos 

(1930 – 1967); Relatórios apresentados pelos prefeitos aos governadores (1907 – 

1941) e os Relatórios apresentados pelos prefeitos à Câmara Municipal (1936 – 

1987). 

Trata-se portanto, de um inventário sumário, bastante simplificado, mas que 

cumpre seu objetivo de possibilitar acesso fácil a um acervo rico em dados socio-

econômicos e financeiros, bem como em curiosos relatos e imagens fotográficas 

históricas. 

Com sua disponibilização, esperamos ter elaborado um instrumento de fácil 

consulta, cabendo aos consulentes, no entanto, o rigor científico, a sensibilidade 

crítica e a compreensão a respeito das possíveis falhas técnicas que, por ventura 

ocorram, ressalvando as lacunas existentes devido as perdas de informações no 

decorrer do período abordado pela coleção.  
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2. INTRODUÇÃO 

 

2.1. Breve Relato sobre a Transferência do Acervo ao Arquivo Público da 

Cidade de Belo Horizonte 

 

O processo de transferência de acervos documentais ao Arquivo Público da 

Cidade de Belo Horizonte remonta a 1991, ano de sua fundação e sofre as 

dificuldades naturais típicas de todos os Arquivos Públicos. 

Com relação aos relatórios de atividades, os que se encontram sob a 

custódia do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte até o momento, são os 

volumes anuais e as coletâneas tradicionalmente impressas em edições  limitadas 

aos círculos administrativos públicos da capital mineira, não nos tendo sido 

informada a existência ou localização das minutas originais dos mesmos. 

Reserva-se a elas, se em algum momento forem recolhidas ao Arquivo, a 

vinculação ao fundo relativo ao órgão que as produziram. 

Os recolhimentos que deram origem ao acervo aqui tratado se realizaram 

entre 1992 e 1994 e têm como procedência a Câmara Municipal de Belo 

Horizonte – através de doação, a Secretaria Municipal de Administração e a 

Secretaria Municipal de Planejamento – através de transferências. Para a criação 

da referida coleção, foram formados dois conjuntos os mais completos possíveis, 

destinados, um a biblioteca de apoio do arquivo, e outro ao acervo permanente. 

Os exemplares repetidos foram distribuídos aos dois destinos, formando uma 

reserva técnica. 
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2.2. Metodologia de Arranjo 

 

Para a disponibilização de acervos arquivísticos aos pesquisadores é 

necessário que se organize a documentação segundo critérios técnicos que levem 

em conta a experiência histórica da matéria e as características intrínsecas dos 

conjuntos documentais. 

A subordinação dos acervos aos respectivos fundos arquivísticos, como 

passo primordial nas suas organizações, levou ao questionamento sobre a forma 

de arranjo que deveria ser adotada uma vez que tratava-se de documentos 

impressos, encadernados e de diversas procedências quando da transferência ao 

Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte. 

Decidiu-se, então, subordinar ao fundo produtor, as minutas originais 

desses relatórios – caso existam – e formar uma coleção com os volumes 

impressos. Após esta decisão, procedeu-se uma análise do acervo para decidir 

sua organização interna. 

A partir desta averiguação, foi constatado que uma simples posição 

cronológica linear dos referidos relatórios não geraria uma busca objetiva, uma 

vez que o acervo possui características que denotam diferentes formas de 

produção, tanto pelas situações político-administrativas do governo municipal, 

que num primeiro momento foi subordinado ao estado, não  havendo Câmara 

Municipal; e pelas situações de encaminhamento variadas, pois os volumes ora 

eram encaminhados por órgãos internos da Prefeitura de Belo Horizonte ao 

prefeito, ora pelos prefeitos aos governadores ou aos vereadores. 

A Coleção Relatórios Anuais de Atividades da Prefeitura de Belo Horizonte 

tem, pois, como organização interna a seguinte estrutura: 

 

 

a - Relatórios apresentados pelos prefeitos ao Conselho Deliberativo da 

Capital (1899-1929);  

b - Relatórios apresentados por funcionários aos prefeitos (1930-1967);  

c - Relatórios apresentados pelos prefeitos aos governadores (1907-1941); 
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d - Relatórios apresentados pelos prefeitos à Câmara Municipal (1936-

1987). 

 

Sob este critério, os pesquisadores poderão acessar qualquer volume, seja 

através de uma data específica, seja através do nome do prefeito ou do 

governador, ou até mesmo através de um período definido por seu momento 

político-administrativo. 
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2.3 - Formas de Acesso 

 

Os volumes da coleção Relatórios Anuais de Atividades da Prefeitura de 

Belo Horizonte poderão ser acessados para consulta, havendo algumas restrições 

como a impossibilidade de obtenção de cópias xerográficas, devido a 

precariedade das encadernações e a exposição à luz intensa da máquina, bem 

como cuidados especiais no manuseio. 

Os consulentes deverão identificar os documentos através da relação que 

consta neste inventário, encaminhando ao atendente as notações de arranjo 

correspondentes a cada um deles. A notação de arranjo correspondente a esta  

coleção é C.01 /. As letras minúsculas e números que seguem após a barra 

representam as séries que agrupam as divisões internas da coleção e as 

sequências dos volumes a cada uma delas respectivamente. Estas sequências não 

condizem necessariamente à ordem cronológica já que são esperados ingressos 

de volumes faltantes e que receberão numeração sucessiva. 

Caso o consulente deseja obter alguns volumes relacionados a um 

determinado prefeito, basta relacionar as notações de arranjo respectivas, como 

mostra o exemplo a seguir e repassar a lista ao seu atendente: 

- relatórios de Olyntho Meirelles / 1910 – 1912: 

C.01 / a – 009  a  C.01 / a – 011 

 

Se o consulente deseja pesquisar relatórios do período entre 1925 e 1930, 

deverá solicitar através de notações de arranjo de séries diferentes:  

C.01 / a – 022  a  C.01 / a – 025 

C.01 / b – 001  e  C.01 / b – 002 

 

Qualquer dúvida deverá ser levada ao atendente para orientações mais 

detalhadas. 
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3. IDENTIFICAÇÃO DO ACERVO 

 

 

3.1. Título da Coleção: Relatórios anuais de atividades da Prefeitura de 

Belo Horizonte  

 

3.2. Notação de Arranjo: C.01 / 

 

3.3. Datas-limite: 1899–1987 

 

3.4. Dimensão: 2,71 metros lineares 

 

3.5. Título das Subdivisões ( Séries):  

C.01/a - Relatórios apresentados pelos prefeitos ao Conselho 

Deliberativo da Capital;  

C.01/b - Relatórios apresentados por funcionários aos prefeitos;  

C.01/c - Relatórios apresentados pelos prefeitos aos governadores; 

C.01/d - Relatórios apresentados pelos prefeitos à Câmara Municipal. 

 

3.6. Restrições ao Acesso: Não há restrição de acesso aos volumes, contudo, 

não são permitidas cópias por reprografia. 

 

3.7. Descrição do Nível Abordado: Relatórios referentes às atividades 

desenvolvidas anualmente nas gestões administrativas municipal, 

organizados na forma de prestação de contas. Informam as situações 

econômica e financeira, balanços contábeis, despesas e propostas 

orçamentarias, relações de obras realizadas, planilhas de custos, fotografias. 
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3.8. Corpo do Inventário 

 

 

Relatórios anuais de atividades da 

 Prefeitura de Belo  Horizonte 

 

 

 Título da Série: Relatórios apresentados pelos prefeitos ao conselho 

deliberativo da Capital 

 Datas-limite: 1899-1929 

 Dimensão: 0,18 metro linear 

 Notação do Arranjo: C.01 / a –  

 Descrição do Nível Abordado: Relatórios encaminhados ao Conselho 

Deliberativo da Capital, no período de 1899 a 1929, onde os prefeitos 

apresentavam a síntese dos trabalhos desenvolvidos pelas suas diretorias, 

departamentos ou afins, durante suas administrações, com os quadros de 

orçamento e de despesa (alguns incluem ilustrações), formando um total de 

25 encadernações. 

 

 

Notação do 

arranjo 
Gestão 

Datas-limite 

do relatório 

C.01 / a – 001 Dr. Bernardo Pinto Monteiro 1899 – 1902 

C.01 / a – 002 Dr. Bernardo Pinto Monteiro 1900 

C.01 / a – 003 Francisco Bressane de Azevedo 1902 – 1903 

C.01 / a – 004 Francisco Bressane de Azevedo 1904 – 1905 

C.01 / a – 005 Dr. Antônio Carlos 1905 – 1906 

C.01 / a – 006 Benjamim Jacob 1906 – 1907 

C.01 / a – 007 Benjamim Jacob 1907 – 1908 

C.01 / a – 008 Benjamim Jacob 1908 – 1909 

C.01 / a – 009 Dr. Olyntho Meirelles 1910 

C.01 / a – 010 Dr. Olyntho Meirelles 1911 

C.01 / a – 011 Dr. Olyntho Meirelles 1912 
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Notação do 

arranjo 
Gestão 

Datas-limite 

do relatório 

C.01 / a – 012 Dr. Cornélio Vaz de Mello 1915 – 1922 

C.01 / a – 013 Dr. Cornélio Vaz de Mello 1916 

C.01 / a – 014 Dr. Cornélio Vaz de Mello 1917 

C.01 / a – 015 Dr. Affonso Vaz de Mello 1918 

C.01 / a – 016 Dr. Affonso Vaz de Mello 1919 

C.01 / a – 017 Dr. Affonso Vaz de Mello 1920 

C.01 / a – 018 Dr. Affonso Vaz de Mello 1921 

C.01 / a – 019 Flávio Fernandes dos Santos 1922 

C.01 / a – 020 Flávio Fernandes dos Santos 1923 

C.01 / a – 021 Flávio Fernandes dos Santos 1924 

C.01 / a – 022 Flávio Fernandes dos Santos 1925 

C.01 / a – 023 Cristiano Monteiro Machado 1926 

C.01 / a – 024 Cristiano Monteiro Machado (mensagem) 1927 

C.01 / a – 025 Cristiano Monteiro Machado (mensagem) 1929 

C.01 / a – 026 Cristiano Monteiro Machado (mensagem) 1928 
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 Título da Série: Relatórios apresentados por funcionários aos prefeitos  

 Datas-limite: 1930-1967 

 Dimensão: 0,05 metro linear 

 Notação do Arranjo: C.01 / b –  

 Descrição do Nível Abordado: Relatórios das principais atividades das 

secretarias, departamentos, serviços e outros, apresentados também através de  

quadros demonstrativos. Encaminhados a prefeitos por diretores, chefes de 

serviço, engenheiro, departamento e secretários no período de 1930 a 1967, 

num total de 04 encadernações. 

 

Notação do 

arranjo 
Gestão 

Datas-limite 

do relatório 

C.01 / b – 001 Diretores e chefes de serviço da PBH para o 

prefeito Luiz Barbosa Gonçalves Penna  

1930 

C.01 / b – 002 Engenheiro Otacílio Negrão de Lima para o 

prefeito Alcides Lins  

1930 

C.01 / b – 003 Diretor geral de obras, ano 1931 para o 

prefeito Luiz Penna 

1931 

C.01 / b – 004 Departamentos e secretários para o prefeito 

Luiz Gonzaga de Souza Lima 

1967 
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 Título da Série: Relatórios apresentados pelos prefeitos aos governadores  

 Datas-limite: 1907-1941 

 Dimensão: 0,08 metro linear 

 Arranjo: C.01 / c –  

 Descrição do Nível Abordado: Relatórios encaminhados aos governadores do 

Estado de Minas Gerais, no período de 1907, 1935 a 1941, onde os prefeitos 

apresentavam uma síntese dos trabalhos desenvolvidos pelas suas diretorias, 

departamentos ou afins, durante suas administrações, com os quadros de 

orçamento e de despesa, eventuais gráficos e/ou ilustrações; formando um 

total de 05 encadernações. 

 

Notação do 

arranjo 

Gestão Datas-limite 

do relatório 

C.01 / c – 001 Prefeito Manuel Thomas de Carvalho Brito 

para Governador João Pinheiro da Silva  

1907 

C.01 / c – 002 Prefeito Otacílio Negrão de Lima para 

Governador Benedito Valadares Ribeiro  

1935 – 1936 

C.01 / c – 003 Prefeito Otacílio Negrão de Lima para 

Governador Benedito Valadares Ribeiro  

1937 

C.01 / c – 004 Prefeito Juscelino Kubtischek Oliveira para 

Governador Benedito Valadares Ribeiro  

1940 – 1941 
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 Título da Série: Relatórios apresentados pelos prefeitos à Câmara 

Municipal  

 Datas-limite: 1936-1987 

 Dimensão: 1,95 metro linear 

 Notação do Arranjo: C.01 / d –  

 Descrição do Nível Abordado: Relatórios encaminhados à Câmara Municipal 

de Belo Horizonte, no período de 1936, 1948 a 1987, onde os prefeitos 

apresentavam uma síntese dos trabalhos desenvolvidos pelas suas secretarias, 

diretorias ou afins e órgãos da administração indireta, durante suas 

administrações. Possuem quadros de orçamento e de despesa, gráficos e/ou 

eventuais ilustrações; formando um total de 45 encadernações. 

 

Notação do 

arranjo 
Gestão 

Datas-limite 

do relatório 

C.01 / d – 001 Prefeito Otacílio Negrão de Lima 1936 

C.01 / d – 002 Prefeito Otacílio Negrão de Lima 1948 

C.01 / d – 003 Prefeito Otacílio Negrão de Lima 1949 

C.01 / d – 004 Prefeito Américo René Giannetti 1951 

C.01 / d – 005 Prefeito Américo René Giannetti 1952 

C.01 / d – 006 Prefeito Américo René Giannetti-Vol. I 1953 

C.01 / d – 007 Prefeito Américo René Giannetti-Vol. II 1953 

C.01 / d – 008 Prefeito Sebastião de Brito – Vol.I 1954 

C.01 / d – 009 Prefeito Sebastião de Brito – Vol.II 1954 

C.01 / d – 010 Prefeito Sebastião de Brito – Vol.III 1954 

C.01 / d – 011 Prefeito Sebastião de Brito – Vol.IV 1954 

C.01 / d – 012 Prefeito Celso Mello Azevedo 1955 

C.01 / d – 013 Prefeito Celso Mello Azevedo 1956 

C.01 / d – 014 Prefeito Celso Mello Azevedo 1957 

C.01 / d – 015 Prefeito Celso Mello Azevedo 1958 

C.01 / d – 016 Prefeito Amintas de Barros 1959 

C.01 / d – 017 Prefeito Amintas de Barros 1960 

C.01 / d – 018 Prefeito Amintas de Barros 1961 

C.01 / d – 019 Prefeito Amintas de Barros 1962 

C.01 / d – 020 Prefeito Jorge Carone Filho 1963 

C.01 / d – 021 Prefeito Oswaldo Pieruccetti  1964 

C.01 / d – 022 Prefeito Oswaldo Pieruccetti  1965 
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Notação do 

arranjo 
Gestão 

Datas-limite 

do relatório 

C.01 / d – 023 Prefeito Oswaldo Pieruccetti  1966 

C.01 / d – 024 Prefeito Dr. Luiz G. de Souza Lima-

Vol.II 

1967 

C.01 / d – 025 Prefeito Dr. Luiz G. de Souza Lima 1968 

C.01 / d – 026 Prefeito Dr. Luiz G. de Souza Lima-

Vol.II 

1969 

C.01 / d – 027 Prefeito Dr. Luiz G. de Souza Lima 1970 

C.01 / d – 028 Prefeito Oswaldo Pieruccetti  1971 

C.01 / d – 029 Prefeito Oswaldo Pieruccetti  1971 – 1974 

C.01 / d – 032 Prefeito Oswaldo Pieruccetti  1971 – 1974 

C.01 / d – 030 Prefeito Oswaldo Pieruccetti  1972 

C.01 / d – 031 Prefeito Oswaldo Pieruccetti  1973 

C.01 / d – 033 Prefeito Luiz Verano  1975 

C.01 / d – 034 Prefeito Luiz Verano  1976 

C.01 / d – 035 Prefeito Luiz Verano  1977 

C.01 / d – 036 Prefeito Luiz Verano  1978 

C.01 / d – 037 Prefeito Maurício de Freitas Teixeira 

Campos 

 

1979 

C.01 / d – 038 Prefeito Maurício de Freitas Teixeira 

Campos 

 

1980 

C.01 / d – 039 Prefeito Maurício de Freitas Teixeira 

Campos 

 

1981 

C.01 / d – 040 Prefeito Júlio Arnaldo Laender 1982 

C.01 / d – 041 Prefeito Hélio Carvalho Garcia 1983 

C.01 / d – 042 Prefeito Ruy Lage 1984 

C.01 / d – 043 Prefeito Sérgio Ferrara  1985 

C.01 / d – 044 Prefeito Sérgio Ferrara  1986 

C.01 / d – 045 Prefeito Sérgio Ferrara  1987 

C.01 / d – 046 Prefeito Octacilio Negrão de Lima  1936 

 


