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Cole9iio de Mmograjias - N." 542 

sAo JOAO 
DE M RITI 
RIO DE JANERIO 

ASPECTOS FiSICOS 

• Area 34 km'; altitude da sede: 7.1 m; 
temperatum em •c: maxima, 36; mini
ma, 15. 

POPULA<;ii.O 

• 303.108 habitantes (Censo Demograjico 
de 1970); densidade demogrtifica: 
8.914,94 habitantes por quil6metro qua 
drado. 

ASPECTOS ECON6MICOS 

• 105 estabetecimentos industriais, 3 do 
comercio atacadista, 2.350 do varejista, 
250 do misto e 2.246 de presta9iio de 
servi9os; 14 agencias banca1·ias e 1 da 
Caixa Er.on6m,ica Federal. 

ASPECTOS CULTURAIS 

• 89 estabelecimentos escolares de en
sino pri1ndrio comu,1n, 26 do ensino su
pletivo, 26 do ensino medio; 1 biblio
teca, 1 esta9iio radiodifusora; 8 cine
mas e 1 cine-teatro; 14 associa96es 
desportivas, 1 desportivo-Tecreativa e 
1 recreativa. 

A SPECTOS URBANOS 

• 1.417 ruas , 20 avenidas, 15 pra9as, 
74.492 predios, 46.459 liga96es eletricas 
domiciliares; 1.453 aparelhos tele[6ni
cos; 15 hoteis. 6 pensoes , 20 restaumn 
tes, 610 bares e botequins. 

ASSISTJ!:NCIA MEDICA 

• 11 estabelecimentos hospitalares com 
459 leitos, 1 centro de saude, 8 postos 
de pronto-socorro, 3 ambulat6rios; 70 
medicos, 45 dentistas; 80 fannacias e 
drogarias . 

VEiCULOS 

• Registrados na Pre[eitura Municipal 
em 1971 - 1.980 autom6veis, 5 jipes, 
783 onibus, 676 caminhoes, 5 jurgoes 
e 182 outros veiculos. 

FINA N<; A S 

• On;amento Municipal pam 1972 (mi
lhoes de cruzeiros) - receita prevista: 
15,0; d.espesa jixada: 15,0. 

• 19 veread01·es. 
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ASPECTOS HIST6RICOS 
A CoLONIZAQAO do territ6rio onde se localiza o 
atual Municipio de Sao Joao de Meriti data da 
segunda metade do seculo XVI. 

Tudo leva a crer que nas terras fluminenses , 
nos vales dos rios Meriti, Sarapui, Estrela ou Inho
mirim, teve inicio o povoamento, em 1566. Em 1568, 
recebeu Braz Cub as, em do a gao de sesmaria, 3. 000 
bragas de terras de testada para o mar e 9. 000 bra
gas de fundo pelo rio Meriti "correndo pela piassaba 
da aldeia de Jacotinga". Dai se infere que as terras 
de Sao Joao de Meriti se enquadravam na sesmaria 
de Braz Cubas. 

Ate 1644, nao ha noticia da existencia de cape
las na regiao. Nesta data, surge a localidade de Sao 
Joao Batista de Trairaponga, que se torna par6quia 
por Alvara de fevereiro de 1647, durante a prelazia 
do Reverendo Antonio Martins Loureiro. 

A capela existente em Trairaponga serve de 
matriz ate 1660, epoca em que e transferida a cate
goria de sede ao templo localizado proximo ao rio 
Meriti, em terras hoje compreendidas na cidade de 
Sao Joao de Meriti. 

Anos depois, arruinado o predio da igreja, des
loca-se o nucleo social e religiose para a zona por
tuaria, onde se havia erigido nova capela em 1708, 
dedicada por Joao Correia Ximenes a Nossa Se
nhora da Conceicao. 

Em 1747, retorna a sede da freguesia as margens 
do Meriti, ao exato lugar onde se erguia outrora o 
templo arruinado, alterando-se sua denominagao 
para freguesia de Sao Joao Batista de Meriti. 

Desde entao a regiao comega a prosperar. 0 rio 
Meriti escoa livremente o produto das lavouras. 
Funcionam, entre 1769 e 1779, 9 engenhos de agucar 
e 2 engenhocas; a produgao agricola eleva-se a 800 
sacos de farinha , 140 de feijao, 145 de milho e 390 
de arroz. Durante muito tempo, as culturas da fre
guesia de Sao Joao de Meriti, mantidas pelo esforgo 
fisico do negro escravizado, rende verdadeiras for
tunas aos senhores da terra. 

A partir de 15 de janeiro de 1833, sendo o po
voado de Iguagu (atual Nova Iguagu) elevado a 
categoria de vila e sede de municipio, a freguesia 
de Sao Joao Batista de Meriti passa a integrar sua 
j urisdi<;lio. 

Em rneados do seculo XIX, atinge o seu mais 
alto ponto de desenvolvirnento mas, a partir des
se periodo, observa-se declinio social e econ6rnico. A 
devastagao das rnatas e consequente obstrugao dos 
cursos fluviais e seu extravasamento favorecern a 
forrnaglio de alagados, a propaga<;ao da malaria e 
o abandono das terras assoladas. 

Corn a inauguragao, ern 1886, do trecho da linha 
ferrea que ligou a cidade do Rio de Janeiro a Es
tagiio de Meriti (atual sede municipal de Duque de 
Caxias), situada ern terras que pertenciarn a en tao 
freguesia de Sao Joao de Meriti, rnuito sofre a po-
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voagao, sede da freguesia. Os moradores vao aos 
poucos abandonando a terra e fixando-se em torno 
da estagao, em busca da facilidade de transporte 
pela estrada de ferro. 

0 reerguimento ocorre por volta de 1898, ao ser 
a regiao cortada pelos trilhos da Linha Auxiliar, que 
trouxeram consigo novas possibilidades de progresso. 
Outros fatores de desenvolvimento para a locali
dade, anos mais tarde, resultaram do saneamento da 
Baixada Fluminense e da construcao da rodovia 
Rio-Petr6polis. · 

Hoje, Sao Joao de Meriti e urn dos nucleos mais 
densamente povoados do Brasil, cortado pela Rodo
via Presidente Dutra, que poe o Municipio em facil 
comunicagao com os dois maiores centros econ6mi
cos do Pais - Rio de Janeiro e Sao Paulo. 

Formaqiio Administrativa 
A FREGUESIA de Meriti foi criada por Alvara de 10 ou 
26 de fevereiro de 1647, com a denominagao de Sao 
Joao Batista de Trairaponga. Transferida mais tar
de para a zona portuaria, com o nome de Nossa 
Senhora da Conceigao, em 1747 voltou ao local pri
mitivo, ja entao como Sao Joao Batista de Meriti. 

0 distrito foi criado pelos decretos estaduais 
ns. 1 e 1-A, de 8 de maio e 3 de junho de 1892, 
respectivamente. 

0 Decreta estadual n.0 2.559, de 14 de margo de 
1931, criou o distrito de Caxias, com sede no povoa
do da estagao ferroviaria de Meriti e territ6rio des
membrado do 4.0 distrito (Sao Joao de Meriti) do 
Municipio de Iguagu. 

Ate 1943, integrava como distrito o Municipio de 
Iguagu, atual Nova Iguagu. 0 Decreta-lei n .o 1. 055, 
de 31 de dezembro de 1943, criou o Municipio de 
Duque de Caxias, com o distrito de Meriti (ex-Sao 
Joao de Meritil. 

Pela Lei estadual n.0 6, de 11 de agosto de 1947, 
que regulamentou o artigo 6 do Ato das Disposigoes 
Constitucionais Transit6rias, promulgado em 20 de 
junho de 1947, o distrito de Meriti passou a consti
tuir novo Municipio, desmembrado do de Duque de 
Caxias e restabelecido o antigo top6nimo de Sao 
Joao de Meriti. Ao mesmo tempo, foram criados os 
distritos de Sao Mateus e Coelho da Rocha, sob a ju
risdigao da nova comuna. 

Formaqiio Judici6ria 
A COMARCA foi criada pela Lei n.0 1.429, de 12 de 
janeiro de 1952, como de 2.a entrancia. Pela Reso
lugao ·n.0 1, de 29 de setembro de 1970, que regula a 
atual organizagao judiciaria do Estado, foi elevada 
a 3.a entrancia, constituindo a 19.a Regiao Judicia
ria. Comp6em-na as varas Civel, do Crime e de Fa
milia e Menores. Ha 19 advogados em atividade. 
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D elegacia de Polici a 

ASPECTOS FISICO$ 

S.i\o Jo.i\o DE MERITI fica a 220 47' 48" de latitude Sul 
e 43° 22 ' 12" de longitude W. Gr., numa altitude que 
nao ultrapassa, de modo geral, os 7,1 metros do ni
vel do mar. 

Sua area de 34 km" representa apenas 0,8 % da 
area total do Estado, estando compreendida entre 
os municipios de Nova Igua<;u, Nil6polis, Duque de 
Caxias e o Estado da Guanabara. 

0 solo argiloso apresenta ondula<;6es de pouca 
importancia, destacando-se o Morro da Carioca e 
o da Aeronautica (ponto de observa<;6es de rotas 
aereas) ; o Rio Meriti e Canal de Sarapui, nas di
visas do territ6rio municipal, sao OS CUl"SOS de agua 
dignos de mengao. 

0 periodo chuvoso ocorre de outubro a feverei
ro . A temperatura mais elevada, em 1969, foi de 
36°C, e a minima de 15oc . 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

0 REcENSEAMENTO de 1950 encontrou uma popula<;ao 
de 76 .462 habitantes ; dez anos depois, em 1960, a 
mesma opera<;ao verificava a existencia de 191 .734 
pessoas, ou seja, um acrescimo de 150,8% e uma 
densidade de 5 . 639 habitantes por quil6metro qua
drado. A parte mais populosa da Cidade, considera
da como distrito-sede, possuia 103 .495 habitantes. 

Ja o Censo Demografico de 1970 contou 304 .817 
habitantes, colocando-se o Municipio em 6.0 lugar 
entre os mais populosos do Estado. 0 incremento 
relativo foi da ordem de 59,0%. 
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A populagao resictente somava: 303.108 pessoas, 
das quais 152.188 do sexo feminino. A densidade de
magnifica era de 8.914,94 habitantes por quil6metro 
quadrado. 

Foram cvntados 72.440 domicilios, estando 63 .869 
ocupados, 7. 909 vagos e 664 fechados . 

Registro Civil 
FoRAM anotados, em 1971 , 5 . 512 nascimentos duran
te o ano < 230 natimortos) e 3. 377 em anos ante
riores ; 6bitos em geral, 1. 942 (628 de menos de 1 
ano) ; e cat.amentos, 2. 084. 

ASPECTOS ECON6MICOS 

NA.o oBSTA~TE o mercado de trabalho local ocupar 
boa parte ca populagao economicamente ativa, gra
gas a paulatina expansao dos setores industriais, 
comerciais e outros, a maioria ainda se locomove 
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diar1amente a Guanabara, onde encontra maiores 
perspectivas de trabalho. Segundo fontes municipais, 
existiam em 1971, no Municipio, 4 . 468 estabeleci
mentos, entre comercio, industria e prestac;ao de 
servic;os. Por outro lado, o exiguo territ6rio, dividido 
em distritos apenas para efeitos administrativos, 
nao comporta atividades agricolas de vulto . 

Industria 
EM 1969 foram cadastrados, para fins estatisticos, 
105 estabelecimentos industriais, que ocupavam 
1.514 pessoas. 0 valor da produc;ao chegou a CrS 45 ,6 
milh6es, assim distribuidos : 

VALOR DA 
NUMERO PRODGQti.CJ 

CLASSE E DE PESSOAL EM 1969 
GENEROS DE ESTA- p cUPADO 
INDUSTRY AS BELECI- EM 

MENTOS 31-12-1 969 Absoluto Relativo 
EM 1969 Cr$ 1 000) {C! 

/ 0 

lndustrias de Trans lor-

ma~ao .. 105 1 514 45 573 100,0 

Minerais niio meb\licos 5 118 1 0.27 2,2 

Metalurgica .. 5 339 7 056 15,5 

Material de transporte 3 268 16 294 35,8 

Mobiliario .. 13 217 4 571 10,0 

Quimica ... 4 166 4 404 9,7 

Produtos alimentares . . 65 328 10 625 :?3,3 

Bebidas .. . .... . . . .... 3 25 843 1,8 

Outras industrias .. 7 53 753 1,7 

Entre os principais estabelecimentos figuram : 
FARLOC S.A. - Industria e Comercio (pec;as e 
fluidos para freios hidraulicos de autom6veis) ; 
KIBRAS S .A. - Basculantes (carrocerias); Meta
lurgica Meriti S.A.; INBASA - Industria Brasilei
ra de Alimentos S.A. (geleia vitaminada) ; TEMPO
RAL S.A. - Industria de Isolantes Termicos (tijolos 
e massas isolantes, chapeamento de aluminio, sili
cate de calcio) ; INEL - Industria Nacional de 
Esmaltados Ltda. 
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Gado Abatido 
EM 1969, o abate compreendeu 86 .400 bovinos e 
10.599 suinos, resultando numa produgao de 22.519 
toneladas, no valor de Cr$ 19,6 milhoes . A maior 
percentageo coube a carne verde de bovino, com 
16 .846 toneladas e 87,6 % do valor global. 

Comple-;aram os 12,4% restantes a carne verde 
de suino, toucinho fresco , miudos frescos e couro 
verde de bc·vino, sebo e 12 outros produtos. 

C onstruc;oo Civil 
EM 1971, foram expedidas 523 licengas para cons
truir, medindo a area dos terrenos 75.334 m2

; a 
das edifica :;oes 38.152 m" e a area para fins resi
denciais 30 .746 m". 0 valor global das edificag6es 
atingiu Cr$ 6,0 milhoes. 

Das licengas solicitadas 495 destinavam-se a ca
sas residenciais, 1 a apartamentos exclusivamente 
residenciais , 1 a fins industriais e 18 a loj as. Con
cederam-se, ainda, 22 licengas para obras de am
pliagao . 

Em atividade profissional , 46 engenheiros. 
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Pecuaria 

MuNrciPIO-CIDADE, desprovido de zona rural, Sao Joao 
de Mer1ti nao comuorta a criacao de animais em 
grande escala. - " 

De acordo com o censo Agropecuario de 1970, 
o Municipio possuia 45 estabelecimentos com 127 
pessoas ocupadas ; apurados 530 bovinos e 3 suinos, 
alem de 16 .500 galinaceos. 

Pelo criteria adotado, entre animais existentes 
nao foram considerados os de propriedade do pro
dutor que se encontrassem em arrendamento, alu
guel ou cessao e os pertencentes aos empregados, 
colonos, parceiros, agregados, etc ., que foram coleta 
des separadamente. 

A produ<;ao de leite, em 1971, chegou a 64 .000 
litros, avaliados em Cr$ 32,0 milhares . As aves do
mesticas, no referido ano, proporcionaram uma pro
du<;ao de ovos de cerca de 32 mil duzias . 

Comercio e Bancos 
ALEM de 3 estabelecimentos a tacadistas de generos 
alimenticios, funcionavam no Municipio, em 1970, 
2 . 350 varejistas e cerca de 250 mistos. 

A rede bancaria se compunha de agencias dos 
bancos : 

- Andrade Arnaud; 
- Bamerindus do Brasil (3 agencias) ; 
- Brasil ; 
- Comercio e Industria de Minas Gerais ; 
- Estado de Minas Gerais ; 
- Estado do Rio de Janeiro ; 
-!tau America ; 
- Minas Gerais ; 
- Nacional de Minas Gerais ; 
- Novo Mundo ; 
-Real; 
- Uniao de Bancos Brasileiros. 

Ha, ainda, uma agencia da Caixa Econ6mica 
Federal, na sede do Municipio. 

0 movimento bancario, em 1968, apresentava os 
seguintes montantes (em milhares de cruzeiros) : 
caixa, 1.125 ; emprestimos, 7 .445; depositos a vista 
e a cur to prazo, 16.543; depositos a media prazo, 605. 

Presta~ao de Servi~os 
DE UM total de 2.246 estabelecimentos de presta\(ao 
de servi<;os, 20 sao restaurantes, 610 bares e bote
quins, 150 sal6es de barbeiros, 40 de cabeleireiros de 
senhoras. Os 15 bote is e 6 pens6es totalizatn 890 
apartamentos e 50 quartos ; entre os hoteis mais am
plos, figuram o Vila Rica, com 180 apartamentos ; 
Divisa, com 107; Vogue, com 66 ; Avenida, com 62 e 
Ribadeja, com 52. 
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T ransportes 
A RODOVIA Presidente Dutra permite rapida comu
nicac;ao com a Guanabara e Sao Paulo, bern assim 
a Estrada de Ferro Central do Brasil rRFFSA) , pela 
Linha Aux~liar Alfredo Maia-Belford Roxo, com es
tac;6es em Sao Joao de Meriti, Vila Rosali , Agosti
nho Porto, Coelho da Rocha e Sao Mateus. 

Os municipios de Sao Joao de Meriti, Duql!e de 
Caxias, Ni16polis e Nova Iguagu constituem, real
mente, urn s6 aglomerado urbana, integrante da 
Regiao Grande Rio. Os servigos de transportes . ur
bana, interdistrital e intermunicipal se caracterizam 
por complexo sistema rodo-ferroviario . 

Assim, nao podem ser tornados como valores 
absolutes os numeros indicados a seguir para a 
duragao das viagens entre cidades vizinhas ou, atra
ves destas, para os municipios mais distantes a se
guir indicados: 

Nova Iguar;;u, pode ser alcangado em 20 mi
nutos ; Duque de Caxias e Nil6polis, 15 e 10 minutos, 
respectivarr_ente , e o Rio de Janeiro GB, em cerca 
de 40. 

Para Niter6i, via Guanabara, a viagem pode 
exigir de 80 minutos a 1 hora e 30 minutos . Via Ca
xias e Mage, 2 horas e 30 minutos. 

Para Brasilia, via Belo Horizonte, a viagem ro
doviaria consome perto de 20 horas. 

Ha em tr:ifego permanente 8 linhas regulares 
de 6nibus urbanos, 11 intermunicipais e 8 interes
taduais (numero varilivel) . 

Estavam registrados no Departamento de Trfm
sito , em 19'71, 1. 980 autom6veis e jipes, 783 6nibus, 
676 caminh6es, 5 furg6es e 182 outros veiculos. 
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Comunica~oes 
0 SERVIQO telefonico, de responsabilidade da Com
panhia Telef6nica Meriti, mantem liga<(ao com a 
Telef6nica Brasileira e com a CETEL. Ate 1971 acha
vam-se instal ados 1. 453 aparelhos. 

A Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 
mantem agencia postal-telegrafica na sede, 2 postais 
em Coelho da Rocha e 1 em Sao Mateus, alem de 
2 pastas volantes em Vilar dos Teles e Eden. 

Desde 1959, o Municipio conta com uma radioe
missora, Radio Clube Fluminense, PRK-2, que emite 
na freqiiencia de 1. 550 kc/ s e paten cia de 0,25/ 0,25 
kW, em ondas medias. 

ASPECTOS CULTURAl$ 
Ensino Primcirio 
0 CENso Escolar de 1964, demonstrara que 82,8% das 
criangas em idade escolar freqiientavam estabele
cimentos de ensino. 0 indice , considerado bam, su
perava o do Estado (76,0%) e o do Brasil (66 ,1%) . 

Em 1972, a rede escolar se compunha de 89 es
tabelecimentos de ensino primario comum, com 949 
professores e 35.330 a lunos matriculados no inicio 
do ano, alem de 26 do ensino supletivo, com 155 pro
fessores e 5 . 122 alunos. 

Ensino Medio 
EM 1972, o ensino media dispunha de 26 estabeleci
mentos, que ministravam 24 cursos ginasiais, 5 nor
mais, 5 comerciais e 7 tecnicos de con tabilidade . 
As matriculas abrangiam 10.634 alunos, elevando-se 
a 459 o numero de professores . 

Acusava a maior freqiiencia o Colegio Meritien
se, com 1.182 alunos, acompanhado pelos colegios Sao 
Pedro de Alca ntara, com 1.147, Fluminense, com 
787 e Escola Normal Santa Maria , com 584. 

Grupo Esco!ar 



EscolCL N orma l Santa M aria 

ASPECTOS SOCIAlS 

Urbaniza~iio 
A REDE de logradouros que configura a Cidade e for
mada por 20 avenidas, 1.417 ruas, 15 pragas e 9 jar
dins; desses logradouros, cerca de 10% Ht se acha
vam pavimentados em 1971. 

Existiam, nesse ano, 74.492 predios ; dos 72 .504 
residenciais. 69.681 eram construidos de alvenaria, 
615 de estuque e 2. 208 de madeira . Ha via 5. 138 
destinados a fins comerciais, industriais, instalagao 
de oficinas, escrit6rios, agremiag6es e outras ativi
dades ; 92 t.emplos religiosos, 209 centros espiritas, 
209 escolas e cursos. 

Podem ser consideradas como principais vias 
publicas as avenidas Arruda Negreiros, Comendador 
Teles, Autom6vel Clube, Nossa Senhora das Gragas, 
Presidente Lincoln, Presidente Kennedy, Miguel 
Couto, Castro Alves, Oetulio de Moura, Pernambu
cana e Nilt.on Campos Soares ; as ruas da Matriz , 
Sao Joao Ba tista, Sao Pedro, Santo Antonio, Apolo; 
e a Estrada Sao Joao-Caxias. 

A cargo da Light Servigo de Eletricidade S/ A a 
rede de iluminagao se estende a 300 logradouros. 

Ate maio de 1972, contavam-se 46 .459 ligag6es 
eletricas domiciliares, 4 . 488 comerciais, 278 indus
triais e 92 de poderes publicos . 
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Fcnte Luminos/S 



Vista parcial cla Cidade 
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0 service de abastecimento de agua, em 1971, 
atendia a 65.262 predios e o de esgotos a 10.500. Tan
to urn como outro estao afetos a Superintendencia 
Central de Engenharia Sanitaria - SUCESA - e 
sao objeto de planejamento, cogitando-se de urn 
estudo global para a microrregiao da Baixada Flu
minense. 

0 servic;;o de coleta de lixo contava, em 1970, 
com 7 caminhoes coletores, 2 caminhoes guindastes, 
2 caminhoes coletores com compactador, 15 galeotas 
(carrocinhas) e 50 cac;;ambas coletoras. 

Assistencia Social 
Sli:o Joli:o DE MERITI possui 9 associac;;oes cat6licas de 
assistencia social e 4 evangelicas. 

Religiao 
0 CULTO cat6lico dispoe de 11 igrejas e 1 capela. 

As igrejas protestantes evangelicas sao em nu
mero de 65, das quais 30 batistas, 6 metodistas, 5 
presbiterianas, 3 cristas, 3 congregacionais e 18 As
sembleias de Deus. 

A igreja brasileira possui 2 temples. 
Para a pratica do espiritismo ha 23 centres (6 

umbandistas) . 
0 esoterismo acha-se representado por 1 "tat

twas" e o espiritualismo pelo Racionalismo Cristae. 

MatTiz de sao Joao Batista 



Saude 
Os SERVIQOs medico-hospitalares, na sede , estiio a 
cargo da Associagao de Caridade e H ospital Sao Joao 
de Meriti, com 134 leitos ; casas de sa ude e materni
dades Santa Terezinha, com 98 leitos, M enino Jesus, 
com 45, Sao Jose, com 33, Sul America, com 19 e 
Nossa s enhora das Gragas, com 18; o Pronto-Socor
ro Infantil disp6e de 16 leitos. Hi, tambem, os ambu
lat6rios do IPASE, INPS e SE$.I, 1 centro d" saude 
e 8 de pronto-socorro. Em coelho da Rocha fundo
n am Hospital e Maternidade Silo Sebasti C.o, com 
2 leitos, e a Clinica M edica Agostinho Por to , com 4; 
em Agostinho Porto a Casa de Saude Sant o Anto
nio, com 25 leitos, e, em Vilar dos Teles, Clinica Psi
quiatrica Nossa senhora Apar ecida, com 65 l eito~. 

Eleva -se a 80 o numero de farmacias e droga
rias . Hi 70 medicos e 45 dentistc.s no exercicio da 
profissao . 

Centro ie S2ude 
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Outros Aspectos do Municipio 
As cAsAs de diversoes consistem em 8 cinemas e 
1 cine-teatro, com urn total de 5 .454 lugares. 

As atividades sociais e esportivas se concentram 
em 14 entidades desportivas, 1 desportivo-recreativa 
e 1 recreativa. 0 Social Clube Meriti possui mais de 
1.000 s6cios e a mais antiga e o Coqueiros Futebol 
Clube, fundado em 1924. 

Dispoe de uma biblioteca publica, mantida pela 
Prefeitura Municipal - a Guimaraes Rosa - com 
urn acervo de aproximadamente 2. 700 volumes. 

ASPECTOS ADMINISTRA TIVOS 
E POLiTICOS 

Financ;as Publicas 
0 EsTAno arrecadou em Sao Joao de Meriti , em 1969, 
Cr$ 9,5 milhoes, sendo Cr$ 9,2 referentes ao ICM. 0 
Municipio teve uma arrecadagao de Cr$ 5,8 milhoes, 
para uma despesa de Cr$ 5,0 milhoes. 

De acordo com a deliberagao n.0 91 , de 26 de 
novembro de 1971, da Secretaria Municipal , o Or
gamento Municipal para o exercicio de 1972, do 
Municipio de Sao Joao de Meriti, foi previsto em 
Cr$ 15,0 milhoes, sendo Cr$ 13,8 milhoes de renda 
tributaria, e fixava igual despesa. 

Representac;iio Politica 
A C.A.MARA Municipal compoe-se de 19 vereadores. 0 
numero de eleitores inscritos, ate novembro de 1970, 
eleva va-se a 92 .760. 

Prejeitum M un iczpal 



FONTES - As INFORMA(;6Es divulgadas neste trabalho foram, na 
sua maioria, fornecidas pelo Agente de Estatistica de Silo Jofio 
de Meriti, Areny Alves Andrade. 

Utilizados, tambem, dados dos arquivos de DocumentaQiio 
Municipal do IBE, de diversos 6rgiios do sistema estatistico na
cional. da Memoria de Silo Jolla de Meriti, de Arlinda de 
Medeiros, e do traball1o Seja Benvindo a Silo Jotio de Meriti, 
elaborado pelo Consell1o Municipal de Planejamento, da Pre
feitura Municcpal. 

ESTA put:lica<;tlo faz parte da s€rie de monografias municipals 
organizada pelo Departamento de Dlvulga<;:io Estatistica do Ins
titute Brasileiro de Estatistica. A nota introdut6ria. sabre as
pectos da e·;olu<;ao hist6rica do Municipio, corresponde a 
uma tentati\a visando sintetizar, com adequada sistematizac;fio. 
elementos esparscs em diff·rentes documentos. Ocorrem, em 
alguns casas, di verg€ncias de opinHio, comuns em assuntos des
sa natureza, nfio sendo raros as equivocos e contrad~<;6es ve
riricados nas pr6prias fontes de pesquisa. Par isso. o IBE aco
lheria. com o maior interesse qualquer colaborac;ao, especial
mente de hi.:::toriadores c ge6grafos. 




