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Os assuntos mais demandados foram: 

Lâmpadas apagadas à noite ....................1843 

Podas de árvore ........................................568 

Buraco nas vias ........................................437 

Iluminação pública ...................................325 

Fiação irregular ........................................132 

Bueiro sem tampa ....................................265 

Esgoto a céu aberto ..................................255 

Casos resolvidos:  

Setor de conservação.............................. 76% 

Iluminação pública ................................. 87% 

Águas de Niterói .................................... 87% 

Parques e Jardins .................................... 87% 

Concedidos ............................................. 88% 

Gabinete ................................................. 90% 

Arborização Urbana ............................... 28% 

Rios e Ralos ........................................... 23% 

Cemope .................................................. 45% 

Ouvidoria ............................................... 81% 

NOI ......................................................... 31% 

SPOC ...................................................... 31% 

Redes e canais ........................................ 11% 

Serviços feitos: 

Caixas limpas .......................................  1725 

Redes desobstruídas ...................... 25.800 m 

Canais limpos  ................................. 3.150 m 

Podas .................................................... 2.538 

Calçadas recuperadas ......................... 140 m 

Supressões ............................................... 206 

Árvores plantadas .................................... 280 

Tapa buracos  ........................................ 1860 

Rampas de acessibilidade feitas ................ 20 

Guarda corpos recuperados ................ 894 m 

Fiação de telefônicas retiradas ................. 3 t 

Licenças de obras emitidas  ....................... 50 

Pontos de luz atendidos ...................... 11.470 

Lâmpadas de LED instaladas .................. 104 

Nos primeiros 100 dias de governo, a SECONSER recebeu 5.081 demandas,  

das quais 1.517 ainda estão em atendimento, e 3.564 já foram atendidas.  

 

A taxa de resolução geral é de 70% 

SECONSER EM NÚMEROS 
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O Campo de São Bento se tornou mais um 

posto de vacinação contra a Covid-19. O serviço 

começou no dia 21 de abril e é por tempo indeter-

minado. A vacinação é feita de segunda a sexta, das 

9h âs 16h no Centro Cultural  Paschoal Magno. A 

entrada é pelo portão 2 da Lopes Trovão e saída 

pelo 1 da mesma rua. As pessoas devem acompa-

nhar o calendário de vacinação que é divulgado no 

site da Prefeitura (www.nitetoi.rj.gov.br). 

Inspeção Robótica 

Equipes estão fazendo inspeção robótica nas 

galerias pluviais onde não se tem acesso. 

O serviço já foi realizado na Martins Torres (Santa 

Rosa), Alameda São Boaventura (toda parte coberta 

do canal), da ponte (altura do clube Marajoara) até a 

entrada da Ilha da Conceição e canal da Washington 

Luiz (Centro). 

Outros locais que receberão são Rio Icaraí, Rio 

Maruí (Barreto), Fazendinha (Cafubá), canal da Ary 

Parreiras, São Francisco, Ilha da Conceição, entre outros. 

O trabalho começou em janeiro e deve durar um ano. O objetivo é fazer uma avaliação de como se en-

contra a condição estrutural das galerias. Após a inspeção, serão apontadas as possíveis soluções para os 

locais. São vários tipos de equipamentos utilizados. Robôs que flutuam, drones, com esteira, rodas, 

câmeras. 

     O serviço do Disque Luz da Secretaria de Conservação de 

Serviços Públicos está sendo modernizado. 

Está entrando em teste a partir de agora, o novo número 

(08009402550), as pessoas serão atendidas por uma URA 

(atendente virtual). 

     Será o primeiro atendimento virtual da Seconser. Por lá, o 

contribuinte poderá escolher entre lâmpada apagada e/ou lâm-

pada acesa, depois de um sinal, falar nome, endereço. Há op-

ção também em falar com a atendente no horário comercial. 

     A secretária Dayse Monassa destaca a mudança: 

“É uma inovação de um serviço oferecido pela secretaria desde 2013. Estamos modernizando, colo-

cando uma atendente virtual para dar mais agilidade nas demandas da população nos fins de semana.” 

Novo Disque Luz 

COVID-19 
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Conservação do Solo 

A secretária Dayse Monassa lembrou que 15 de abril  

foi o Dia Nacional de Conservação do Solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta data foi criada com o intuito de desenvolver um pensa-

mento e debate sobre a importância da correta utilização do solo.  

Em Niterói, há uma atuação em frentes distintas para que ações 

de descarga, infiltração, acumulação ou enterramento de substâncias 

e produtos poluentes, em estado líquido, gasoso ou sólido, nos solos 

seja combatido.  

A conscientização sobre o que provoca a poluição do solo é ou-

tro ponto de destaque debatido por todo país durante no último 15 de 

abril. A maior parte do nosso alimento vem do solo.  

Vamos cuidar! 

Tampas  

Furtadas 

Um problema recorrente 

que a cidade vem enfrentando 

são os furtos de ralos de ferro. 

Só este ano, ocorreram 

pelo menos 180 casos, que se 

concentram no Centro e na Re-

gião Oceânica (principalmente 

na Avenida Professora Roman-

da Gonçalves). 

As tampas de ferro furta-

das ou são substituídas normal-

mente pelas de concreto mas 

depende da posição em que o 

ralo estiver. 

As de concreto são colo-

cadas em locais onde não existe 

trânsito muito pesado ou quan-

do o ralo é muito colado ao 

meio-fio. A reposição dos ralos 

furtados tem sido imediata para 

evitar maiores transtornos. 
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Após a última ressaca, a Subsecretaria de Conservação fez uma vistoria em toda a extensão da orla 

do Gragoatá. E foi verificado que a estrutura do calçadão não foi atingida e muito menos danificada por 

conta da força do mar. Na ocasião, a Defesa Civil colocou uma sinalização, isolando a área, mas com a 

intenção de evitar que o impacto 

das ondas atingisse os pedestres no 

calçadão. 

Foi constatado que em alguns 

trechos existem alguns desníveis 

nas placas de concreto do calçadão, 

mas por conta das raízes de algu-

mas árvores. Isso será minimizado 

com a orientação da equipe técnica 

de arborização urbana.  

Calçadão do Gragoatá não oferece riscos 

Iluminação nova 

em Camboinhas 

 

 

 

 

 

 

 

A Secretaria de Conservação e Serviços 

Públicos efetuou melhorias na Ilumina-

ção de Camboinhas nos postes de 22 

metros. As luminárias estavam depreci-

adas com mais de 25 anos de vida. Fo-

ram substituímos 36 luminárias de sódio 

de 400w para luminárias de LEDs de 

280w. Com isso, aumentou-se o fluxo 

luminoso e a segurança dos moradores. 

Foram beneficiadas, por exemplo, as 

praças da SOPRECAM, Farmacêutico 

José Roberto Lannes e avenidas 5 e  6. 

Fonseca Recebe Obras 

O bairro do Fonseca está recebendo obras. 

No início de abril, começou a obra da baia da Alameda 

São Boaventura. O prazo previsto de conclusão da recupera-

ção estrutural é de 60 dias. 

Começou também em abril obras de saneamento para 

ampliar a rede de captação de esgoto. A rede que atende a rua 

Riodades será estendida pela travessa Iracema e cobrir a rua 

Santo Onofre. Segundo a concessionária Águas de Niterói, 

que fornece o serviço de distribuição de água e saneamento 

básico na cidade, as obras serão entregues em 45 dias. 
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A secretária Dayse Monassa lembrou que a 

Agenda 2030 é um plano de ação criado para colo-

car o mundo em um caminho sustentável até 

2030.Através de ações resilientes dentro de uma 

parceria global, os países com seus estados e cida-

des recebem metas para erradicar a pobreza e pro-

mover vida digna dentro dos limites do planeta. 

Niterói participa ativamente deste plano através 

das metas traçadas pelos 17 objetivos de desenvol-

vimento sustentável. A SECONSER e a Concessi-

onária Águas de Niterói tem responsabilidade com 

as metas referentes à água potável e saneamen-

to .Hoje Niterói tem 100% de sua população com 

água potável disponível e mais de 95% de rede de 

esgoto implantada. 

Este é um plano para governos, empresas,  

sociedade e cidadãos. 

Seconser ligada  

na agenda 2030 

Jacarandás no  

Mercado Municipal 
A cidade de Niterói vem participando de uma 

transformação arbórea constante. Nos últimos anos, 

as ruas e avenidas receberam novas golas e cantei-

ros com diferentes tipos de árvores.  

Um dos exemplos foram os cerca de 20 jacaran-

dás instalados nos arredores do novo Mercado Mu-

nicipal. Árvore é vida.  

HORÁRIOS DOS PARQUES - de acordo com decreto da Prefeitura publicado no Diário Oficial do dia 1 de maio, 

esses são os horários de funcionamento dos parques: 

Horto do Fonseca: todos os dias, das 7h às 16h - limitado a 350 pessoas. Horto do Barreto: todos os dias, das 7h 

às 16h - 350 pessoas. Campo de São Bento: todos os dias, das 7h às 16h (1100 pessoas). Parque das Águas: de 

terça a domingo, das 7h às 16h (250 pessoas). Parque da Cidade: de terça a domingo, das 7h às 18h (350 

pessoas). Horto de Itaipu: todos os dias, das 7h às 16h (350 pessoas). 
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     Secretaria de Conservação e Serviços Públicos informa que 
serão plantadas 250 mudas de restinga na orla de Charitas. 
Elas se juntam a outras 1.200 que já haviam sido colocadas.  

     Segundo o diretor de Arborização da Seconser, o biólogo 

Alexandre Moraes, vem sendo formado um cordão de recupe-

ração da antiga área de restinga.  

“Fragmentos da antiga restinga vão ser trazidos de volta.  

É um trabalho que vem sendo feito há mais de dois anos. 

Atualmente estamos retirando espécies invasoras e fazendo o 

enriquecimento com.outras espécies que agora têm condi-

ções de serem colocadas junto a outras pioneiras nestes bol-

sões de restauração", explicou. 

Recuperação de restinga em Charitas  

A água limpa e saneamento são 

necessidades absolutas e pilares 

que compõe saúde, bem-estar e 

desenvolvimento sustentável, tanto 

para as pessoas quanto para nosso 

planeta. 

Parte da manutenção que equa-

liza o bom funcionamento do sis-

tema na nossa cidade se faz com 

desobstrução e drenagem de rios e 

canais, água de reuso para hidrata-

ção de plantas e implantação de 

redes e estações de tratamento de 

esgoto (ETE).  

Em Niterói o sistema de coleta 

e tratamento de esgoto é composto 

por 9 estações (Barreto, Cambo-

inhas, Icaraí, Itaipu, Jurujuba, 

Mocanguê, Sapê, Toque-Toque 

e Maria Paula). 

O Ligado na Rede é um pro-

jeto da Secretaria de Meio Am-

biente, Recursos Hídricos e 

Sustentabilidade (SMARHS) 

que tem como objetivo identifi-

car, conscientizar e notificar 

imóveis que não estão conecta-

dos às redes de esgoto em nossa 

cidade. 

Ainda assim a participação de 

cada membro da sociedade é im-

portante: não jogue lixo na rua e 

adeque a retirada de lixo da sua 

casa de acordo com os horários 

programados de coleta pela com-

panhia de limpeza.  

Água Limpa, Saneamento e Limpeza 

VOO LIVRE 

Segundo decreto da Pre-

feitura, os voos livres 

individuais e duplos no 

Parque da Cidade estão 

permitidos de terça a 

sexta-feira no horário de 

funcionamento do espa-

ço 7h às 18h. Aos sába-

dos, domingos e feria-

dos, está autorizado 

apenas os voos indivi-

duais, das 7h às 14h. 


