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INSTITUTO DA MOBILIDADE SUSTENTÁVEL 

APRESENTAÇÃO  

 

No presente documento se apresenta a Nota Técnica 3A – Planejamento das Oficinas 

Comunitárias. Esta Nota Técnica foi desenvolvida pelo Instituto da Mobilidade Susten-

tável Ruaviva, vencedor do processo público de seleção instituído Processo nº. 

14702/2019, Tomada de Preços n. 01/2020, promovido pela Prefeitura do Município de 

Maricá – Estado do Rio de Janeiro para elaboração do Plano de Mobilidade Urbana e 

Alinhamentos Viários para o município de Maricá, por meio do contrato nº 174/2021. A 

realização do trabalho está estruturada nas seguintes etapas, detalhadas e organizadas 

neste relatório: 

▪ ETAPA 1 - PLANO DE TRABALHO E CRONOGRAMA 

▪ ETAPA 2 - PROSPECÇÃO PRELIMINAR 

▪ ETAPA 3 – DIAGNÓSTICO DA MOBILIDADE URBANA 

▪ ETAPA 4 - PROGNÓSTICO 

▪ ETAPA 5 - PROPOSTAS 

▪ ETAPA 6 - CONSOLIDAÇÃO DO PLANO 

▪ ETAPA 7 – RELATÓRIO FINAL 

Este documento faz parte da ETAPA 3 – DIAGNÓSTICO DA MOBILIDADE URBANA e 

consiste no detalhamento do Planejamento das Oficinas Comunitárias a serem realiza-

das durante o mês de junho de 2022. 

 

 



 

 
 

 
INSTITUTO DA MOBILIDADE SUSTENTÁVEL 

EQUIPE TÉCNICA 

André Luiz de Oliveira Barra 
Coordenação Gerencial – Engenheiro Civil 

Equipe Principal 

Renata Avelar Barra 
Planejador Sênior de Transporte - Engenharia Civil 

Ricardo Mendanha Ladeira 
Profissional Sênior de Projetos Viários – Engenheiro Civil 

Geraldo José Calmon de Moura 
Profissional Sênior de Processos Participativos - Cientista Social e Arquiteto Urbanista 

Liane Nunes Born 
Profissional Sênior de Georreferenciamento – Engenheira Civil 

Equipe Complementar 

Camila Silva Morais 
Consultora Plena em Turismo - Turismóloga 

Luiza Born Mendanha 
Consultora Plena em Direito Urbano - Advogada 

Luiz Felype Gomes de Almeida 
Consultor Pleno em Economia – Economista 

Renato Torres Ribeiro 
Consultor Pleno em Comunicação – Comunicador Social/Jornalista 

Ricardo Lott 
Consultor Pleno em Infraestrutura Urbana - Engenheiro Civil 

Pedro Henrique Pereira Silva 
Arquiteto Urbanista 

Maria de Lourdes Lourenço Moreira 
Engenheira Civil 

Murilo Rossinholi  
Bacharel em Direito 

Pedro Lemos  
Técnico em Transporte e Trânsito e Graduando em Geografia 

Alda Maria Luiza M. Q. Sá dos Santos 
Estagiária de Arquitetura e Urbanismo 

David Bruno Vieira da Silva 
Estagiário de Arquitetura e Urbanismo  



 

 
 

 
INSTITUTO DA MOBILIDADE SUSTENTÁVEL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ 

Fabiano Taques Horta 
Prefeito 

Diego Zeidan Cardoso Siqueira 
Vice-Prefeito 

Celso Cabral Nunes 
Secretário de Urbanismo – Arquiteto e Urbanista 

Grupo Executivo da Secretaria de Urbanismo 

Mônica Maria Campos 
Assessora Técnica - Arquiteta e Urbanista | Gerência Técnica PlaMob  

Sandro Coelho Caldas 
Assessor Técnico - Arquiteto e Urbanista  

Will Robson Coelho 
Assessor Técnico - Arquiteto e Urbanista 

Ana Claudia Garcia  
Auxiliar Técnica - Arquiteta e Urbanista 

Marina Marins 
Auxiliar Técnica – Arquiteta Urbanista  

Matheus Sant’Ana Prado 
Auxiliar Técnico – Arquiteto e Urbanista 

Mayara Ribeiro  
Auxiliar Técnica – Publicitária  

Grupo Técnico das demais Secretarias 

Luciana Postiço | EPT   
Auxiliar Técnica – Arquiteta e Urbanista 

Talita Gouveia Simas | Transportes    
Assessora de Transportes – Bacharel em Direito 

Tatielle G. Santos Felicíssimo| Transportes    
Assessora de Transportes   

Eduardo Edilezio da Silva Matos | Trânsito e Eng. Viária 
Auxiliar Técnico – Engenheiro Civil 

Fernanda Guarnieri Santos | Trânsito e Eng. Viária 
Auxiliar Técnica – Engenheira Civil 

Renato Ribeiro Pedrosa | Trânsito e Eng. Viária 
Assessor Jurídico da Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária  



 

 
 

 
INSTITUTO DA MOBILIDADE SUSTENTÁVEL 

Luciano Senna Ferreira | CODEMAR 
Arquiteto 

Luiz Felippe de S. Gutierrez | CODEMAR 
Arquiteto 

Luiz Fernando Figueiredo Júnior | SOMAR – Obras Indiretas 
Auxiliar Técnico – Técnico em Edificações/Controle de Qualidade 

Patrick de Araújo Barcelos | SOMAR – Obras Indiretas 
Projetista – Engenheiro Civil  

Ana Paula Rodrigues Guimarães de Oliveira | SOMAR – Obras Diretas 
Auxiliar Técnica – Arquiteta e Urbanista 

Julianna de Fátima Dias da Silva | SOMAR – Obras Diretas 
Auxiliar Técnica – Arquiteta e Urbanista 

Carla Nunes Santos | SOMAR – Parques e Jardins 
Auxiliar Técnica – Arquiteta e Urbanista 

Francyni de Souza Carvalho | SOMAR – Parques e Jardins 
Auxiliar Técnica – Arquiteta e Urbanista 

Luiz Gustavo Tavares Guimarães – FIRJAN 
Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro- Arquiteto e Urbanista  

Diego Maggi – IDR 
Auxiliar Técnico – Sociólogo 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

 
INSTITUTO DA MOBILIDADE SUSTENTÁVEL 

Figuras 

Figura 1 Convite Oficinas ..................................................................................................... 14 

Figura 2 Lista de Vereadores ............................................................................................... 15 

Figura 3 Lista de Lideranças Comunitárias .......................................................................... 16 

Figura 4 Etiquetas para convites .......................................................................................... 17 

Figura 5 Cartaz Oficinas ...................................................................................................... 18 

Figura 6 Post 1 .................................................................................................................... 19 

Figura 7  Post 2 ................................................................................................................... 20 

Figura 8  Post 3 ................................................................................................................... 21 

Figura 9  Post 4 ................................................................................................................... 22 

 

 

  



 

7 
 

 
INSTITUTO DA MOBILIDADE SUSTENTÁVEL 

Sumário 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO .................................................................................................. 8 

2. METODOLOGIA ............................................................................................................. 9 

3. DINÂMICA .................................................................................................................... 11 

3.1 OBJETIVOS DO EVENTO PARTICIPATIVO .......................................................................... 12 

3.2 CALENDÁRIO................................................................................................................. 13 

3.3 RECURSOS DE APOIO .................................................................................................... 13 

4. MATERIAIS GRÁFICOS E DE APOIO À DIVULGAÇÃO ............................................. 14 

4.1 CONVITE ....................................................................................................................... 14 

4.2 CARTAZ ........................................................................................................................ 18 

4.3 SUGESTÕES DE POSTAGENS .......................................................................................... 19 



 

8 
 

 
INSTITUTO DA MOBILIDADE SUSTENTÁVEL 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

O plano de trabalho apresentado que consistiu no Produto 01 do Plano de Mobilidade de 

Maricá previu, após reunião de alinhamento com a equipe técnica da municipalidade realizada 

em fevereiro de 2022, uma alteração da dinâmica de participação popular. 

Motivado, sobretudo, pelo final do isolamento causado pela pandemia da COVID-19, ficou 

estabelecido que Audiência Pública 01 ocorreria antecedendo o Produto 03 e, diferindo do 

que estava estabelecido anteriormente, terá seu enfoque na apresentação do diagnóstico le-

vantado. 

Entretanto, tal como detalhado na Nota Técnica 01 – Plano de Comunicação, os principais 

eventos participativos se dividem em Audiências Públicas e Oficinas. 

No primeiro caso, tratam-se de espaços de democracia participativa, reconhecido e garantido 

por lei, que se configuram como momentos onde o poder público apresenta determinado es-

tagio de avanço dos trabalhos contratados (no caso, o Plano de Mobilidade de Maricá) abrindo 

para eventuais contribuições populares. Nota-se claramente que esse evento tem uma ênfase 

no discurso do poder público. É a partir dele que se desenvolve a dinâmica do encontro. 

Já nas oficinas, dentro do mesmo contexto democrático e participativo, a preocupação do 

poder público está centrada em ouvir a população a partir das demandas colocadas segundo 

o estágio de desenvolvimento do trabalho. 

Nessa etapa, está prevista a realização de quatro Oficinas Comunitárias, nos quatro distritos 

de Maricá, e essas reuniões se darão através de metodologia específica e consagrada para 

esse tipo de situação, que está descrita a seguir. 
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2. METODOLOGIA 

Os eventos participativos nos processos de construção democrática de Planos Diretores Ur-

banos e Setoriais foram garantidos desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 e 

regulada por leis federais, constituições estaduais e leis orgânicas municipais. 

São realizados para tratar de assuntos de interesse público relevante, na definição de políticas 

públicas, bem como para elaboração de projetos de lei, realização de empreendimentos que 

podem gerar impactos à cidade, à vida das pessoas e ao meio ambiente. 

Esses eventos são abertos a todas as pessoas da comunidade para que possam participar 

do controle da Administração Pública, como uma forma de exercício de cidadania, possibili-

tando a troca de informações quando uma decisão afeta direitos coletivos. O exercício do 

poder pelo povo e para o povo é assegurado pelo princípio democrático, que gera, além dos 

direitos de elaboração legislativa, os direitos participativos, que "fundamentam pretensões à 

satisfação dos fins sociais, culturais e ecológicos da igualdade de gozo das liberdades priva-

das e dos direitos de participação política". 

Através desses eventos, o Gestor, poderá obter mais informações sobre o problema social, 

poderá redefinir seu modo de atuação na solução da questão, exercendo o papel de interlo-

cutor social e construindo uma solução que atenda aos anseios de toda a sociedade envol-

vida. Enfim, poderá exercer com maior legitimidade o seu dever constitucional, mobilizando 

outras instituições, entidades, organizações e Governos, na busca de soluções democráticas 

dos problemas. 

Propicia, ainda, ao indivíduo particular trocar informações com o administrador, além de pro-

mover o respeito devido ao princípio e ao processo legal. 

Ainda assim, a prática recorrente demonstrou haver certa complexidade na sistematização 

dos resultados desses encontros devido ao excesso de informações colocadas, perda de foco 

sobre os reais objetivos pleiteados e, não raro, o excesso de protagonismo de determinados 

agentes no processo. 

Dessa forma, para a adequada coleta de informações pertinentes a elaboração do Plano de 

Mobilidade em seu atual estágio de desenvolvimento, isto é, a elaboração do diagnóstico, 

recorreu-se à metodologia de “Moderação em Processos Grupais”. 

Trata-se de um método dinâmico destinado especificamente a esse tipo de evento que, por 

suas peculiaridades, garante a ampla e equânime participação de todos os envolvidos, evita 
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o excessivo protagonismo e o individualismo de determinados membros e facilita sobrema-

neira a sistematização dos resultados. 

Consiste em perguntas objetivas (pactuadas previamente com a municipalidade), apresenta-

das em cartelas onde todos os integrantes respondem dessa mesma forma (escrevendo a 

respostas em cartelas distribuídas). 

Realizada a pergunta e produzidas as respostas, pactua-se com a exposição das respostas 

em espaço de construção coletiva disposto em parede ou painel na sala de discussão, em 

número previamente acertado de prioridades acerca daquele tema. 

Cabe ao grupo, e não ao moderador ou à municipalidade, eleger quais são os pontos vitais a 

serem eleitos como prioritários em relação àquele tema e, uma vez determinados, serão sis-

tematizados da exata maneira que transcrito pelos integrantes da discussão. 

Cabe ao moderador, mediar a discussão, evidenciando conflitos, mas, dentro da técnica es-

tabelecida, construir consensos. 

O evento se notabiliza também, como um importante instrumento de conscientização comu-

nitária – funciona assim, como veículo para a legítima participação dos particulares nos temas 

de interesse público, sendo utilizado como elo entre atores sociais. É a intenção de coadunar 

interesses da sociedade e do poder público. 

O principal objetivo é colher subsídios e informações junto à sociedade para matérias em 

análise, bem como oferecer aos interessados a oportunidade de encaminhamento de seus 

pleitos, opiniões e sugestões relativas ao assunto em questão. É um importante mecanismo 

de participação social no processo normativo e no desenvolvimento de Planos de Mobilidade, 

Planos Diretores entre outros. 

No caso específico dessas oficinas comunitárias, inseridas no processo de construção do di-

agnóstico de Maricá e, portanto, voltadas para a problematização (e não para o equaciona-

mento das questões), devem ser disponibilizadas inscrições no site da Prefeitura de Maricá, 

em uma página específica do Plano de Mobilidade (https://www.marica.rj.gov.br/marica-mobi-

lidade/) por um período prévio de pelo menos 10 dias). Neste processo de inscrição pela in-

ternet, a ficha deve solicitar as seguintes informações: nome, e-mail, telefone, CPF, cidade, 

bairro e oficina desejada, podendo selecionar mais de uma, ou todas. Em etapa subsequente, 

o inscrito receberá na semana da oficina, o e-mail de confirmação com o local do evento. As 

inscrições podem também ser realizadas no momento das Oficinas. O link para as inscrições 

deve ficar disponível por todo período em que ocorrerem os eventos. 

Após realizadas as inscrições, para Maricá está prevista a seguinte dinâmica. 
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3. DINÂMICA 

As quatro oficinas terão dinâmicas semelhantes. 

Após a chegada e inscrição de seus membros é apresentado o método de “Moderação em 

Processos Grupais”, contextualizando o estágio dos trabalhos e as “Regras do Método”, es-

critas também em cartelas para a devida ambientação dos presentes em relação à metodolo-

gia. São elas: 

• Uma única ideia por cartela, para facilitar que sejam agrupadas, compreendidas e tra-

balhadas. Note que cada participante tem direito a uma única resposta a fim de se 

extrair, naquela pergunta específica, o que ele entende como a principal prioridade. 

• Vale o que está escrito, já que são sistematizadas tal como respondidas, afere-se se 

o participante, quando em situações de dúvida, de fato se refere da forma tal como 

escrita para que, em futura sistematização, não exista equívocos nas mensagem en-

viadas à municipalidade, 

• Não existem ideias erradas, reforça-se o amplo direito de se colocar ideias por mais 

polêmicas que sejam, garantindo a transparência e seu real aspecto democrático. Ca-

berá apenas ao grupo, avaliar a pertinência dessa ideia como prioridade. 

• “Herrar é umanu”, não se foca aqui, sobretudo quando em públicos de pouca escola-

ridade, no rigor gramatical, mas no conteúdo exposto e, portanto, erros de grafia, con-

jugação etc. são amplamente tolerados desde que mantido o sentido da resposta. 

Apresentado o método, parte-se para as três perguntas realizadas em cada uma das oficinas 

que receberão a mesma dinâmica. 

Serão realizadas as seguintes perguntas: 

PERGUNTA 01: Na sua opinião, qual o principal problema da mobilidade urbana (trânsito e 

transporte) em Maricá? 

PERGUNTA 02: Na sua opinião, qual o principal aspecto positivo da mobilidade urbana (trân-

sito e transporte) em Maricá? 

PERGUNTA 02: Na sua opinião, qual o principal problema da mobilidade urbana (trânsito e 

transporte) na sua região? 
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Após a realização de cada pergunta, aguarda-se o tempo necessário e adequado para que 

cada participante responda em sua respectiva cartela e, após esse período, recolhem-se as 

perguntas. 

Com todas recolhidas, apresentam-se as respostas, colando-as no espaço destinado ao pen-

samento coletivo. A cada colagem, realiza-se a leitura da cartela para que se esclareça aos 

participantes o que foi colocado. 

Uma vez coladas, parte-se para a escolha das cinco principais questões identificadas através 

de instrumentos específicos do método somente após, no entanto, haver concordância do 

grupo. 

Escolhidas as prioridades, recolhe-se o material para sistematização e se parte para a per-

gunta seguinte. 

O tempo estimado para cada pergunta (apresentação, resposta e pactuação) será de, aproxi-

madamente 40 minutos. 

3.1 Objetivos do evento participativo 

Os objetivos da realização das Oficinas são: 

• Integrar a comunidade ao desenvolvimento do projeto de forma a permitir extrair as 

impressões de cada indivíduo acerca dos aspectos positivos e negativos de seu mu-

nicípio, além dos aspectos mais relevantes no tocante aos deslocamentos; 

• Promover maior interação e troca de informações entre os públicos envolvidos; 

• Identificar as demandas sociais; 

• Agregar visão e percepção, sobre os problemas e embates existentes e soluções al-

mejadas; 

• Dar oportunidade de expressão a todos, rompendo o “monopólio da opinião”, criado 

principalmente, por fatores hierárquicos e pela presença de lideranças consolidadas, 

permitindo que todos tenha igual direito de expressão; 

• Disponibilizar informações, esclarecer dúvidas, abrir debates e prestar contas à soci-

edade sobre as etapas, atividades e impactos, físico e social, relativas ao desenvolvi-

mento do Plano de Mobilidade;  

• Obter subsídios para o aprimoramento da construção e regulamentação dos Planos. 
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3.2 Calendário 

As oficinas ocorrerão nos seguintes locais, datas e horários: 

• Sede, 10 de junho, das 18:00 às 21:00 horas, na Arena Centro Profa. Zilca Lopes da 

Fontoura, Rua Barão de Inoã, 137. 

• Ponta Negra, 11 de junho, das 9:00 às 12:00 horas, na Escola Municipal Lucio Thome 

Guerra Feteira, Rua Dez, Estrada do Cordeirinho. 

• Inoã, 24 de junho, das 18:00 às 21:00 horas, no CEIM Prof. José Carlos de Almeida e 

Silva, Rua Sete, Loteamento Bosque Fundo. 

• Itaipuaçu, 25 de junho, das 9:00 às 12:00 horas no CEIM Valéria Ramos Passos, Rua 

Oito. 

3.3 Recursos de apoio 

Os recursos didáticos e físicos que auxiliarão a apresentação e a transmissão dos conteúdos 

são: 

• Café e água; 

• Painel em papel Craft; 

• Cartelas coloridas; 

• Pinceis atômicos. 
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4. MATERIAIS GRÁFICOS E DE APOIO À DIVULGAÇÃO 

Para apoiar a prefeitura na divulgação do evento foi elaborada a arte gráfica de convites, 

cartaz, banner eletrônico, e release sobre o projeto e sobre o evento para divulgação na im-

prensa, exposição no transporte coletivo e demais meios de divulgação. Os convites impres-

sos, assim como os cartazes podem ser enviados para lideranças locais, associação de mo-

radores e também vereadores, a fim de difundir ainda mais o evento participativo das Oficinas, 

no interior de bairros e distritos de Maricá. 

4.1 Convite 

Figura 1 Convite Oficinas 

 

 
A Prefeitura Municipal identificou os vereadores e lideranças que podem contribuir na divul-

gação das oficinas e forneceu as listagens abaixo para serem inseridas nesta Nota Técnica. 
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Figura 2 Lista de Vereadores 

 

Fonte: PMM, 2022. 
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Figura 3 Lista de Lideranças Comunitárias 

 

Fonte: PMM, 2022. 

A Prefeitura Municipal disponibilizou ainda as etiquetas a serem anexadas aos convites. 
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Figura 4 Etiquetas para convites 

 

 

 

Fonte: PMM, 2022. 
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4.2 Cartaz 

Figura 5 Cartaz Oficinas 
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4.3 Sugestões de postagens 

Figura 6 Post 1 

 

POST 

Data: 06/06/2022. 

Postagem: Participe das Oficinas Distritais 

Texto: Nesta semana começam as Oficinas Distritais do Plano de Mobilidade. E é claro que 

a sua opinião é muito importante! Esse é o momento para você contar quais os principais 

problemas relacionados à mobilidade que você enfrenta, sugerir soluções, enfim, conversar 

mais de perto com a equipe do PlanMob.  

. 

Para participar, acesse www.marica.rj.gov.br/marica-mobilidade, clique em Participar e pre-

encha o formulário de inscrição. A primeira oficina acontece no dia 10, a partir das 18h, na 

Arena Centro Prof. Zilca Lopes da Fontoura. 

 

 

 

 

http://www.marica.rj.gov.br/marica-mobilidade
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Figura 7  Post 2 

 

 

POST 

Data: 08/06/2022. 

Postagem: Oficina em Ponta Negra 

Texto: No próximo sábado, dia 11 de junho, você que é morador da região de Ponta Negra 

tem um compromisso com o futuro de Maricá. Neste dia a equipe do PlanMob estará reunida 

com cidadãos e cidadãs para debater a mobilidade em nosso município.   

. 

Para participar basta se inscrever em www.marica.rj.gov.br/marica-mobilidade/participar-

mobilidade/  

. 

Nosso encontro será na Escola Municipal Lúcio Thomé Guerra Feteira, na rua Dez, Est. Cor-

deirinho, das 9h às 12h. Esperamos você! 

 

 

http://www.marica.rj.gov.br/marica-mobilidade/participar-mobilidade/
http://www.marica.rj.gov.br/marica-mobilidade/participar-mobilidade/
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Figura 8  Post 3 

 

POST 

Data: 10/06/2022. 

Postagem: Hoje é Dia de Oficina! 

Texto: Enfim chegou o grande dia! Hoje, a partir das 18h, a gente se encontra na Arena Centro 

Prof. Zilca Lopes da Fontoura para a primeira Oficina Distrital do Plano de Mobilidade da ci-

dade de Maricá! 

. 

A gente quer ouvir você sobre os problemas da mobilidade em nosso município para, juntos, 

pensarmos soluções para essas questões. 

. 

Ainda dá tempo de se inscrever pelo site www.marica.rj.gov.br/marica-mobilidade/partici-

par-mobilidade/  

. 

A Arena Centro Prof. Zilca Lopes da Fontoura fica na rua Barão de Inoã, 137. Esperamos 

você! 

http://www.marica.rj.gov.br/marica-mobilidade/participar-mobilidade/
http://www.marica.rj.gov.br/marica-mobilidade/participar-mobilidade/
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Figura 9  Post 4 

 

POST 

Data: 11/06/2022. 

Postagem: Chegou a hora de participar! 

Texto: Daqui a pouquinho começa a Oficina Distrital do Plano de Mobilidade em Ponta Negra 

Chame sua família, seus amigos e venha participar com a gente! 

. 

Nosso encontro será na Escola Municipal Lúcio Thomé Guerra Feteira, na rua Dez, Est. Cor-

deirinho, das 9h às 12h. Esperamos você! 

 

Os posts acima podem ser adaptados e replicados para as demais oficinas.  

 

 




