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INSTITUTO DA MOBILIDADE SUSTENTÁVEL 

APRESENTAÇÃO

No presente documento se apresenta a Nota Técnica 5A – Planejamento da Audiência 

Pública 01. Esta Nota Técnica foi desenvolvida pelo Instituto da Mobilidade Sustentável 

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 – Es-

tado 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 relató-

rio: 

▪ 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 da Audiência Pública 01 a ser realizada em 

novembro de 2022. 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

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.  

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 administra-

dor, além de promover o respeito devido ao princípio e ao processo legal. 

Diante disso, o plano de trabalho apresentado que consistiu no Produto 01 do Plano de Mo-

bilidade de Maricá estabeleceu um conjunto de encontros para participação popular ao longo 

do desenvolvimento do Plano.  

Tal como detalhado na Nota Técnica 01 – Plano de Comunicação, os principais eventos par-

ticipativos 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. 
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As oficinas regionais ocorreram durante a Etapa 3 do trabalho e serviram como principal base 

para realização do diagnóstico. Além disso, em conjunto com as informações coletadas nes-

ses eventos participativos foi realizada a coleta de dados técnicos por meio do inventário e 

pesquisas que após analisados deram origem ao diagnóstico técnico. Ambos os diagnósticos 

– técnico e comunitário – encontram-se consolidados no Produto 3 – Diagnóstico, que será,

então, apresentado à população na Audiência Pública 01, cujo planejamento está descrito 

nesta nota técnica.  
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2. METODOLOGIA 

A Audiência Pública 01 será dedicada a apresentação e discussão do Diagnóstico do Plano 

de Mobilidade Urbana e Alinhamentos Viários de Maricá.  

Os objetivos da realização da audiência são: 

• Apresentar e confrontar os resultados obtidos na Leitura Técnica e Leitura Comunitá-

ria, por meio do levantamento das percepções e demandas da população em relação 

à cidade; 

• 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 do Plano. 

Propõe-se que a Audiência Pública seja realizada contemplando os seguintes momentos. Um 

primeiro momento em plenária, onde serão apresentados os conteúdos desenvolvidos o Di-

agnóstico do PlaMob de Maricá. Um segundo momento em que será aberta a palavra para os 

inscritos poderem realizar suas contribuições em relação ao que foi apresentado. E por fim, o 

encerramento com a realização de uma breve síntese das críticas e contribuições apresenta-

das pelos participantes que serão, posteriormente, analisadas e incorporadas ao PlaMob. 

Os relatórios contendo a matéria a ser apresentada serão disponibilizados pela Prefeitura 

Municipal, através do site do PlaMob para consulta pública. 
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A fim de ampliar a possibilidade de participação, a Audiência será realizada de forma híbrida. 

Assim, qualquer pessoa poderá participar do processo das seguintes formas:  

• Presencial;  

• Acessando o link disponibilizado no site do Plano de Mobilidade e Alinhamentos Viá-

rios de Maricá. 

Durante a audiência, aqueles que desejaram se manifestar deverão realizar inscrição de fala 

com um dos representantes da empresa ou da Prefeitura presente no local ou ainda por meio 

do “chat” da reunião online.  

Aqueles que quiserem contribuir, sem exercer a fala durante a reunião poderão acessar a aba 

“Fale Conosco” do site do PlaMob e registrar sua opinião.  

As opiniões, sugestões, críticas ou informações colhidas durante a audiência serão cataloga-

das e analisadas para possível consideração e inclusão no projeto.  

Os atos da audiência, assim como suas deliberações, serão registrados em ata sucinta, que 

será disponibilizada no site do PlaMob dentro da Nota Técnica 5B – Resultado da Audiência 

Pública. 
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3. PLANEJAMENTO 

3.1 Calendário 

Audiência Pública 01 

Dia: 17 de novembro de 2022. 

Hora: 18:30 às 21h 

Local Presencial: A ser indicado pela Prefeitura Municipal (preferencialmente em auditório ou 

em escola com estrutura de cadeiras e som)  

Transmissão Online: Youtube da Prefeitura Municipal 

Participação online: plataforma de reuniões online Google Meet, cujo link será disponibilizado 

pelo Instituto Ruaviva. 

3.2 Inscrições 

As inscrições para participação no evento serão realizadas de forma online através de formu-

lário específico cujo link estará disponibilizado pela Prefeitura Municipal no site do PlaMob 

Maricá, por um período prévio de 10 dias. Neste processo de inscrição pela internet,  formu-

lário solicitará as seguintes informações: nome, e-mail, telefone, CPF, cidade, bairro e forma 

de participação no evento (online ou presencial). No momento em que se inscrever, o cidadão 

poderá ver a confirmação da inscrição na tela e em etapa subsequente, o inscrito receberá, 

na semana da audiência, o e-mail de confirmação com o local do evento e o link para partici-

pação remota. As inscrições podem também ser realizadas no momento da Audiência, sujeita 

à lotação do espaço.  

Além da inscrição prévia para participar do evento, os cidadãos que desejarem exercer a fala 

deverão se inscrever durante a audiência. Tal inscrição poderá ser realizada presencialmente 

com os representantes do Instituto Ruaviva ou da Prefeitura ou no caso de participação re-

mota, deverá ser realizada por meio do chat.  

A oportunidade de fala será dada por ordem de inscrição sempre alternando entre uma parti-

cipação online e uma presencial.  

3.3 Recursos de apoio 

Os recursos materiais que auxiliarão a realização do evento são: 

• Café e água; 
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• Sistema de som com microfone; 

• Projetor conectado a um computador com acesso à internet; 

• Sistema de gravação de vídeo e som para transmissão online. 

Caso a Prefeitura não possua os recursos acima, o instituto Ruaviva deve ser informado para 

que nova reunião de alinhamento seja realizada na busca de solução para realização do 

evento. 

Os demais recursos elaborados/disponibilizados pelo Instituto Ruaviva, que auxiliarão a rea-

lização do evento são: 

• Apresentação sintética do Diagnóstico do PlaMob Maricá; 

• Produto 3 – Diagnóstico do Plano de Mobilidade e Alinhamento Viário de Maricá, 

disponibilizado previamente no site do projeto; 

• Lista de presença para preenchimento; 

• Caneta e papel. 

3.4 Dinâmica 

O evento está programado para um período de 2:30h consecutivas, sendo este tempo divido 

da seguinte forma: 

• Recepção dos participantes e assinatura da lista de presença: 15 min. 

• Apresentação da dinâmica do evento: 10 min. 

• Montagem da mesa e fala das Autoridades: 25 min. 

• Apresentação da síntese do Diagnóstico do PlaMob Maricá: 35 min. 

• Palavra livre aos participantes para comentários, contribuições e pedidos de esclare-

cimento: 50 min. 

• Encerramento com apresentação dos próximos passos do projeto: 15 min. 
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3.5 Público Alvo 

Agentes Públicos: 

• Representantes do Executivo Municipal: secretários e membros da Equipe Técnica 

Municipal (ETM); 

• Representantes do Legislativo Municipal: vereadores e seus assessores e técnicos; 

• Representantes do Ministério Público. 

Agentes Sociais: 

• Setor popular: população não organizada e representantes das entidades comunitá-

rias; conselhos gestores de políticas públicas, instituições religiosas, esportivas ou cul-

turais, entidades de movimentos populares setoriais (movimentos de luta pela mora-

dia, pelo transporte, pelo saneamento, pela reforma urbana, pela reforma agrária etc.) 

e sindicatos de trabalhadores, entre outros. 

• Setor técnico: técnicos em geral, representantes de entidades de ensino, entidades de 

pesquisa, sindicatos e entidades representativas de categorias profissionais, organi-

zações de classe priorizando os de relevância para intervenções urbanas (Instituto de 

Arquitetos do Brasil, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Conselho Regi-

onal de Arquitetura e Urbanismo, Ordem dos Advogados do Brasil etc.); organizações 

não governamentais e outros. 

• Setor empresarial: empresários e representantes de sindicatos patronais, entidades 

representativas de empresas ligadas a comércio, serviços e indústria, empresas que 

atuam no local e outros. 

• Mídia local, envolvendo os distintos segmentos de comunicação comunitária de forma 

a cativar estes atores para a discussão 

• Agentes do sistema de mobilidade urbana: taxistas; mototaxistas; motoristas e cobra-

dores do transporte coletivo, escolares, motoboys, etc. 

Deve ser ressaltado que quanto mais equilibrada for a representação entre os setores nos 

eventos participativos melhor refletidos estarão os interesses, os valores e as percepções 

locais e, consequentemente, mais claramente se delinearão os pontos de conflito existentes. 

Assim, investir na ampla divulgação do evento é fundamental para que se possa ter um es-

pectro significativo de participação popular. 

Os atores já mapeados estão descriminados a seguir: 
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Figura 1 Lista de Vereadores 

 

Fonte: PMM, 2022. 
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Figura 2 Lista de Lideranças Comunitárias 

 

Fonte: PMM, 2022. 
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Figura 3 Lista de Secretários(as) Municipais 

 

 

Fonte: Site da PMM, 2022 
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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 panfleto, car-

taz e post de rede social. Tais peças estão inseridas neste documento como imagem, mas 

seus arquivos em formato editável também foram disponibilizados para a Prefeitura Municipal. 

Além disso, foi elaborado o convite formal para as autoridades públicas e representantes da 

sociedade civil, bem como sugestões de release para a imprensa, notícia para o site, texto do 

post para redes sociais e spot para rádio e/ou carro de som. 

Os convites, preferencialmente acompanhados do panfleto, podem ser enviados para os con-

vidados de forma virtual por e-mail ou WhatsApp ou ainda de forma impressa, caso a Prefei-

tura entenda possível.  

4.1 Convite 

Prezado Senhor (a), 

A Secretaria de Urbanismo de Maricá convida V. Sa. a participar da 1ª Audiência Pública do 

Plano de Mobilidade e Alinhamento Viário do Município. 

A 1ª Audiência Pública se dedicará a apresentação e discussão do Diagnóstico do PlaMob 

Maricá. 

Link para inscrição: 

Local: COMPLETAR COM LOCAL 

Data: 17 de novembro de 2022. 

Hora: 18:30 às 21:00 

A audiência ocorrerá de forma híbrida presencial e online e as inscrições podem ser feitas no 

link acima.  

O Plano de Mobilidade será indutor da requalificação da mobilidade urbana e da melhoria de 

vida dos munícipes, através de proposições estruturantes, que irão promover o reordena-

mento do sistema viário, dando prioridade à circulação de pedestres, da bicicleta e do trans-

porte coletivo e ordenando o transporte de cargas urbano, constituindo instrumentos básicos 

da política de desenvolvimento e de expansão urbana. 

Contamos com sua presença. 

Cordialmente, 
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Secretário Municipal de Urbanismo 

4.2 Spot de áudio 

Spot de 30 segundos: 

A Prefeitura Municipal de Maricá está realizando a Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana 

e Alinhamento Viário do Município. 

A 1ª Audiência Pública será realizada no dia 17 de novembro a partir da 18:30hs no COM-

PLETAR COM LOCAL 

Endereço: COMPLETAR COM ENDEREÇO 

Ou assista de forma on-line. O link de inscrições e acesso será divulgado através do site. 

Participe - Traga sua contribuição para construção da mobilidade de nossa cidade. 

4.3 Release e notícia para o site do PlaMob 

Primeira Audiência do PlaMob acontecerá em novembro 

A Prefeitura Municipal de Maricá realizará no dia 17 de novembro a Primeira Audiência Pública 

do Plano de Mobilidade, que acontece a partir das 18:30 horas de forma híbrida: presencial-

mente no LOCAL DO EVENTO e, pela internet, com transmissão ao vivo no link disponibili-

zado no site (marica.rj.gov.br/marica-mobilidade). As inscrições prévias também serão feitas 

por meio do site marica.rj.gov.br/marica-mobilidade. O objetivo é apresentar à população os 

trabalhos desenvolvidos no projeto até o momento, os resultados do diagnóstico e também 

ouvir a opinião das cidadãs e dos cidadãos maricaenses sobre esse documento.  

O Plano de Mobilidade de Maricá tem como principal meta melhorar a qualidade do desloca-

mento de pessoas e do transporte de cargas em todo município. Além dos diversos estudos 

realizados pela equipe de especialistas do Instituto Rua Viva para levantar dados da cidade e 

as melhorias que precisam ser feitas, a população foi ouvida durante a realização das Oficinas 

Comunitárias, que foram realizadas em quatro regiões do município.  

Na audiência do dia 17 os maricaenses terão uma nova oportunidade de se manifestar sobre 

os trabalhos já realizados até aqui. A participação popular durante todo o processo é essencial 

para que o documento final contemple as reais necessidades do município e funcione como 

ponto de partida para a promoção de melhorias que trarão mais segurança e acessibilidade 

para o trânsito em geral, assim como para o transporte público, os deslocamentos de ciclistas 

e de pedestres e a movimentação de cargas. 
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Inscrições online para moradores 

As inscrições estão abertas e são feitas no portal do Plano de Mobilidade da prefeitura – 

www.marica.rj.gov.br/marica-mobilidade/. Basta clicar em ‘participe’ e preencher o cadastro 

online. 

Primeira Audiência Pública do Plano de Mobilidade – Serviço 

Data: 17 de novembro de 2022 

Horário: 18:30 

Local: Presencial no LOCAL E ENDEREÇO 

           Pela internet através do link disponibilizado no site (marica.rj.gov.br/marica-mobilidade) 
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4.4 Panfleto 

Figura 4 Panfleto 

 

Fonte: Elaboração própria  
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4.5 Cartaz 

Figura 5 Cartaz em A3 

Fonte: Elaboração própria 
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4.6 Postagens 

Figura 6 Imagem para post das redes sociais 

Fonte: Elaboração própria 

A imagem acima pode ser utilizada nos posts de Facebook, Instagram e Twitter e abaixo estão 

as sugestões de texto para as respectivas postagens. 

Instagram: 

Chegou a hora da Primeira Audiência Pública do Plano de Mobilidade de Maricá. 

Queremos ouvir você, cidadão. 

No dia 17 de novembro, às 18:30, venha contribuir para um trânsito melhor na cidade aju-

dando a construir o diagnóstico da mobilidade no nosso município. 

Para participar é muito fácil: você só precisa garantir sua inscrição clicando neste link ma-

rica.rj.gov.br/marica-mobilidade/participar-mobilidade, que também está disponível na nossa 

bio no Instagram. 

Depois é só aguardar o dia e ir ao local ou acompanhar nossa transmissão online. 

Vamos juntos melhorar a mobilidade em Maricá! 
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Facebook: 

O Plano de Mobilidade tem como objetivo melhorar a qualidade do deslocamento de pessoas 

e do transporte de cargas em todo município através de uma avaliação da situação atual e do 

que pode ser melhorado. 

A população foi ouvida durante a realização das Oficinas Comunitárias, que foram realizadas 

em quatro regiões do município. Na audiência do dia 17 os maricaenses terão uma nova 

oportunidade de se manifestar sobre os trabalhos já realizados até aqui. 

Queremos entender suas necessidades para promover uma Maricá mais acessível, integrada 

e inclusiva.  

Participe! Acesse marica.rj.gov.br/marica-mobilidade/participar-mobilidade e realize sua ins-

crição. 

Twitter: 

O trânsito e o transporte em Maricá vão melhorar e você pode contribuir! 

O PlaMob está sendo feito para ajudar você a se locomover melhor! 

Participe da 1ª audiência no dia 17/11. 

Inscreva-se no site marica.rj.gov.br/marica-mobilidade/participar-mobilidade. 


