


A Prefeitura de Niterói está lançando um 

aplicativo (App de campo) que vai agilizar o 

atendimento das demandas na cidade. 

Vai funcionar da seguinte maneira: depois 

que o cidadão enviar pelo Colab uma 

solicitação à Prefeitura, ela encaminha para a 

equipe responsável.  

Em seguida, a demanda é enviada pelo 

App de campo para o funcionário 

encarregado de executar o serviço.  

Após o pedido ser concluído, ele é 

encaminhado de volta para o responsável do 

setor também pelo aplicativo. A equipe 

elabora a resposta final e o cidadão é 

informado sobre a resolução da demanda. 

 

 

 

Mais informações  

A equipe de Serviços Concedidos 

retirou cabos não identificados que 

passavam pela fiação em frente ao 

Theatro Municipal, no Centro de 

Niterói. 

Bem tombado não pode nada em 

frente da fachada. 

Foram retirados três cabos de fibra ótica,  

aproximadamente 300 metros.  

A Seconser tem feito um 

trabalho constante de limpeza 

de ralos e caixas de passagem 

na cidade, primordial para se 

evitar alagamentos.  

O serviço se intensificou no 

mês passado principalmente 

nos bairros de Icaraí e Santa 

Rosa onde houve a limpeza de 

mais de 180 ralos em vias 

como a Roberto Silveira, 

Dr Paulo Cesar,  

Alvares de Azevedo, 

Paulo Gustavo, Tavares 

de Macedo, Presidente 

Backer, entre outras. 

https://docs.google.com/presentation/d/1SUYM-Tc1NeyeJwI2k6VCqJKwZBt4mhEx7yK3vwBLhKE/edit%23slide=id.g13fca1478a2_0_0


Rio Icaraí, Icaraí  • Canal do Sítio de Ferro, Badu • Canal da Rua 

Fernandes Couto, São Francisco • Canal da Rua Washington 

Luís, Centro • Canal do Poço Largo, Sapê • Canal de São 

Francisco, São Francisco • Canal de Santa Bárbara • Canal 

da Rua Lilian Lemos Mercadete, Fonseca, São Januário. 

Rotina: Canal da Rua Mario Vianna - Santa Rosa; Canal de 

Santa Rosa; Rio na Estrada da Florália; Canal da Travessa 

Doutor Beltrão; Canal da Rua São José; Canal da Rua 

Padre Augusto Lamego, São Lourenço; Canal da Rua 

Professora Emylce, São Lourenço; Canal do Mineirinho; Canal 

da Travessa Laurindo de Souza, Fonseca; Canal da Grota do 

Surucucu, São Francisco; Canal da Avenida Araken Domingues 

Costa, Santa Bárbara; Canal da Leopoldina, Barreto e Canal  

da Rua 01, Engenhoca; 

Seguem ações diversas feitas  

pela Seconser em agosto: 

Rua Alexandre Moura em frente à  

Cantareira, São Domingos, recuperação  

de pavimento em paralelepípedo na 

ciclovia. Avenida Ary Parreira com 

Tapajós, São Francisco, recuperação de 

guarda corpo de ferro. Avenida Ary 

Parreiras e Rua Vital Brazil Filho, Vital Brazil, 

recuperação de calçada em concreto. Praça 

Getúlio Vargas, Icaraí, recuperação da 

Calçada em Pedra Portuguesa. Rua Taioto, 

Matapaca, recuperação da escadaria. 

Estrada Fróes, São Francisco, recuperação 

de guarda corpo. Rua Dom Bosco, 

Icaraí, recuperação de guarda corpo. Rua 

Taioto, Matapaca, recuperação da escadaria. 

Rua Barão de Mauá, Ponta da Areia, 

recuperação de calçada em pedra 

portuguesa.  

Foi iniciado em agosto o 

plantio de mais de 130 

árvores pau-brasil na 

Avenida Litorânea, na 

Boa Viagem, no trecho 

que vai do Gragoatá até a 

subida do Museu de Arte 

Contemporânea (MAC). 

O plantio está sendo 

feito em uma calçada 

sem nenhuma árvore 

e que será 

transformada em uma  

referência de arborização na cidade. 

A ação conta com o apoio dos  

moradores do bairro, que estão 

ajudando a plantar as mudas”. 



A equipe do Departamento 

de Praças e Jardins realizou 

em agosto a retirada de 

entulho, limpeza e preparação 

da terra, além do plantio de mudas 

- canteiro da entrada Vila 

dos Pescadores. 

A Seconser prevê a 

conclusão da obra de 

contenção de encosta na 

Praça do Rádio Amador, 

em São Francisco, para o 

final de setembro. As 

últimas etapas da 

intervenção são:  concretagem; 

reaterro, utilizando material de primeira categoria; 

compactação, demolição do muro de contenção 

antigo; aplicação de concreto magro e 

recomposição de pedra portuguesa no piso refeito. 

Niterói receberá R$108 milhões 

em investimentos em 

saneamento até o fim de 2023.  

Entre as obras previstas, a 

principal é a implantação do Sistema 

de Esgotamento do Badu, com 

investimento superior a R$ 40 

milhões. Serão mais de 40 km de 

rede, beneficiando mais de 20 mil 

moradores dos bairros Badu, 

Pendotiba, Maceió e Largo da 

Batalha. Até o momento, foram 

instalados aproximadamente 21 km 

de rede coletora de esgoto na região. 

Outros projetos que estão sendo 

realizados em 2022 contemplam a 

modelagem hidráulica do Sistema de 

Distribuição da Região Oceânica, 

revitalização do Sistema de 

Abastecimento da Ilha da Conceição 

e expansões pontuais nos Sistema de 

Esgotamento Sanitário do Fonseca, 

Sapê e Maria Paula.  

Além disso, a concessionária 

Águas de Niterói está realizando 

melhorias em unidades operacionais 

que impactam positivamente a vida 

da população e do município como 

um todo. 

https://instagram.com/seconser_niteroi?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/search/top?q=seconser
https://www.seconser.niteroi.rj.gov.br/

