
Em 16/02/2013 saiu no jornal o globo (Fig. 01 e 02) saiu a notícia de que “Maricá quer patrocinar 

Grande Rio no carnaval do ano que vem - Prefeito admite dar R$ 3 milhões à escola; mais do que 

gastou com Turismo em 2012” (Link:  http://oglobo.globo.com/niteroi/marica-quer-patrocinar-

grande-rio-no-carnaval-do-ano-que-vem-7593127#ixzz2NQGTL9gH . 

Esta matéria afirma que: “O governo confirmou a oferta de R$ 3 milhões, que viriam dos cofres 

municipais, e o restante seria captado na iniciativa privada.” 

Esta matéria foi confirmada em várias palavras do próprio no discurso de abertura dos trabalhos 

na casa legislativa de Maricá (Fig. 03) conforme próprio site da prefeitura (Link: 

http://www.marica.rj.gov.br/?s=noticia&n=2690). 

Cabe atentar que saiu no jornal do Município de Duque de Caxias (fig. 04), na matéria “Grande Rio 

levará os ‘200’ anos de Maricá para a Marquês de Sapucaí” que: “Segundo informações, a 

Prefeitura de Maricá irá patrocinar o desfile com cerca de R$8 milhões. Nossa redação foi às ruas 

saber o que as pessoas pensam sobre a prefeitura patrocinar a escola de samba de Caxias em 

2014.” 

O fato é que conforme levantamento junto ao IDSUS (Fig. 05 e 06), Maricá tem a 3º pior nota do 

IDSUS no Estado do RJ (Link: http://www.marica.com.br/2012/imagens/0303dsus.htm), além de falta 

de infraestrutura para turismos, assim como não possui saneamento. 
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Devemos entender que o gestor municipal é como um administrador de uma grande empresa, 

não pode tomar para si decisões que cabem aos munícipes, isto comprar ou vender, direcionar 

investimento de risco sem consultar seus acionistas. 

Por fim, não apresentam argumentos que justifiquem o gasto do dinheiro público para este fim, 

assim como fica evidenciada a necessidade da venda de uma imagem de uma cidade que não 

confere com suas condições atuais de qualidade de vida (falta de qualidade). 

Na mesma ocasião saiu no jornal televiso da Band News, a matéria chamada “O retrato do 

desrespeito em Cemitério de Maricá” pelo âncora Boechat (Link: 

http://www.youtube.com/watch?v=0n1Z0CZha_Y) que apresenta: Publicado em 22/02/2013 – 

“Túmulos violados, restos mortais jogados no chão. Este é o cemitério de Maricá, na região 

metropolitana do Rio. A nossa equipe acompanhou, com exclusividade, uma operação da 

Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. Um galpão e até uma cisterna tinham ossos 

armazenados.” 

É com este desrespeito e sem consulta a população novamente é imposto ao cidadão 

maricaense a vontade pessoal do administrador público. É importante ressaltar que não é 

atribuição do prefeito da cidade, vender ou leiloar bens públicos, assim como tomar decisões 

deste porte (aplicação de recursos municipais) sem a consulta popular. 

Cabe ressaltar que até o momento nem a merenda escolar das escolas municipais estão 

regulares, muito ao contrário, em muitas escolas faltam (fig 07) conforme matéria em jornal 

(link: http://www.maricainfo.com/2013/03/08/moradores-denunciam-falta-de-merenda-em-

escolas-municipais.html) e eu mesmo confirmo esta deficiência por minha filha ser estudante da 

rede municipal de educação de Maricá. 

Pelo não comprometimento às causas populares,pelo espírito de colaboração com o poder 

executivo firmado publicamente e pela omissão do Legislativo em Maricá, verificamos a 

necessidade buscar o Ministério Público um apoio. 

Solicito, portanto, ao Ministério Público que intervenha no sentido de esclarecer o assunto 

perante a população, assim como aferir os critérios legais desta transação em detrimento de 

toda uma população da cidade de Maricá e até mesmo impedir a utilização de recursos 

públicos para assuntos não prioritários. 
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Figura 1 – Jornal O Globo – 1ª parte 



 

Figura 2 – Jornal O Globo – 2ª parte 



 

Figura 3 - site da prefeitura (Link: http://www.marica.rj.gov.br/?s=noticia&n=2690) 
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Figura 4 - http://duquedecaxias.net.br/Grande-rio/carnaval-2014-grande-rio-levara-os-200-anos-de-marica-para-a-

marques-de-sapucai-28129.html 
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Figura 5 - Maricá tem a 3º pior nota do IDSUS no Estado do RJ - 1a parte 



 

Figura 6 - Maricá tem a 3º pior nota do IDSUS no Estado do RJ - 2a parte 



 

Figura 7 - : http://www.maricainfo.com/2013/03/08/moradores-denunciam-falta-de-merenda-em-escolas-

municipais.html 


