


Atuação da Secretaria Municipal de Serviços 
Urbanos (SEMSUR) 



 A atual gestão atuou nas principais ruas, 
avenidas e equipamentos públicos da Ribeira 
e entorno promovendo a revitalização da 
iluminação pública e da urbanização. O 
trabalho também incluiu alguns trechos com 
iluminação em  LED e melhoria dos níveis de 
iluminação (troca de lâmpada de vapor de 
sódio por vapor metálico). 

 



Mercado Modelo das Rocas – iluminação 
interna, externa e decorativa. Fachada com 
refletores e lâmpadas coloridas (LED) 







 Mercado do Peixe  
Reforma de toda a instalação elétrica 



 

 A Prefeitura mantém com regularidade os 
serviços de operação e manutenção 
preventiva e corretiva em toda zona Leste, 
incluindo, no caso, o tradicional bairro da 
Ribeira e entorno, a qual é contemplada com 
cerca de 12,5% do total de recursos da Cosip, 
incluindo a iluminação de realce ou 
decorativa . 

 



 

  Ação feita baseada em que uma melhor 
iluminação pública faz parte de um tripé de 
segurança mais eficaz e salutar para a 
população de uma cidade, região ou bairro. 
No caso da Ribeira, o bairro já está 
contemplado e temos como meta ampliar 
estas ações.  



Rua do Motor  

 

Rua 25 de Março 

 

Rua São Sebastião  

 

Rua José de Alencar 

 

Rua Voluntários da Pátria  

 

Rua Chile 

 

Rua Princesa Isabel 

 

Rua do Areal 
 
Rua São João de Deus 
 
Rua das Donzelas 
 
Rua Vereador Cauby Barrocas 
 
Rua Mermoz  
 
Rua Coronel Flamínio 
( Rua do Mercado do Peixe) 
 
Travessa São Jorge  
 
Travessa Bom Jesus 
 



 Projeto de expansão da iluminação: 
Substituição da iluminação, como um todo, 
da Avenida Duque de Caxias por luminárias 
de LED - Posteação 

 



 Obras executadas e em execução: 
 - Reforma e ampliação do Mercado Modelo das 

Rocas; 
 - Construção da Praça do Pátio da Feira – Rocas; 
 - Cessão de terreno para construção da Indústria do 

Conhecimento – Biblioteca (espaço multimídia de 
acesso à informação) em parceria com a FIERN/SESI e 
construção do entorno (passeio, acessibilidade, 
estacionamento, paisagismo e iluminação); 

 - Reforma da Praça Irmã Vitória; 
 - Construção do Estacionamento do Mercado das 

Rocas; 
 - Reforma do Mercado do Peixe; 
 - Revitalização do Museu de Cultura Popular 

 
 


