
DEMANDAS RECEBIDAS PELO EXPRESSO 
 

Data da solicitação  29/01/2019 

Solicitante Fábio Santos Costa 

Solicitação  Bom dia, apesar do DER vez  ou outra retirar parte da areia da rodovia Airton 

Sena nas proximidades da Praia do Saco, no município de Estância, gostaria de 
saber se a areia retirada da pista poderia ser colocada na faixa de areia de praia  
próxima a Igreja? 

 

Resposta dada dentro do 
prazo de oito dias. 

Prezado Senhor, 
  
  
Comunicamos que o pedido por V. S., foi indeferido em função de que a área da 
Rodovia SE-100 Airton Senna em epigrafe, se trata de uma área de preservação 
ambiental permanente. 
  
Portanto, o local fica impossibilitado de qualquer ação. Informamos ainda, que 
toda movimentação na área envolverá autorização previa dos órgãos ambientais. 

 

 
 
 
 

Data da solicitação 31/01/2019 

Solicitante Fábio Rodrigo da Silva 

Solicitação  Boa tarde. Meu nome é Fábio Rodrigo, sou morador da Vila de 

Samambaia, no município de Tobias Barreto. Quero solicitar ao DER, que 
se possível, a colocação de uma placa na rodovia SE-290 ( que liga a 
cidade de T. Barreto a Poço Verde ). Indicando a minha comunidade, a 
Vila de Samambaia, que está localizada a 8 km da rodovia SE-290. É um 
ramal asfaltado, cuja rodovia aparece em alguns mapas como SE-218. A 
minha preocupação é que a muito tempo não existe nenhuma placa com 
essa finalidade. Acontecerá um grande evento católico na minha 
comunidade, que a criação de uma Nova Paróquia no dia 14 de fevereiro 
deste mesmo ano. Por isso, vejo a grande importância da mesma, para 
indicar aos visitantes a localização correta da Vila de Samambaia. Desde 
já agradeço pela atenção. 

 

Resposta dada dentro do 
prazo de oito dias.  

Prezado sr. Fábio. 
  
Comunicamos que o pedido feito por V.S, para implantação da placa de 
sinalização na rodovia SE-290, que liga a cidade de Tobias Barreto a 
Poço Verde, será atendido no prazo, até a realização do evento religioso. 

 

 

Data da solicitação 12/02/2019 

Solicitante Elias Rosa 

Solicitação SOU REPRESENTANTE DE UMA EMPRESA QUE PRESTA 
SERVIÇOS JUNTO AO DNIT E ANTT,  GOSTARIA DE SABER OS 
DETALHES PRA DESENVOLVER UMA AET  
 

Resposta dada no prazo de 
oito dias 

Prezado Sr Elias. 
  



Comunicamos que a liberação de licença para transportes pesados não é de 
responsabilidade do DER/SE. 
  
Informamos que a referida solicitação é feita pelo Departamento Estadual de 
Trânsito- DETRAN 

 

 

Data da solicitação 13/02/2019 

Solicitante Maria Helena do Nascimento 

Solicitação Boa noite no da 04/12/2018 dei entrada no auxílio funeral  e saldo 
de proventos usei o dinheiro que eu tinha para pagar o funeral do 
meu companheiro estou a quase 3 meses esperando a resposta do 
INSS estou passando necessidades com as contas atrasadas estou 
perdendo a visão de um olho iria fazer o cirurgia do meu olho com o 
dinheiro que paguei o funeral peço pelo amor de Deus paga meu 
auxílio funeral e o saldo de proventos não estou aguentando mais 
estou em uma tristeza que só Jesus sabe o que estou passando. 
 

Resposta dada no prazo de 
oito dias 

Prezado Sr Maria Helena. 
  
Comunicamos que a solicitação feita por V.S para o auxílio funeral encontra-se 
na tesouraria do Der-SE, aguardando liberação de recursos da SEFAZ. 
  
Já em relação ao processo do Saldo de Proventos, o departamento de Recursos 
Humanos informou que o órgão precisa do alvará judicial para liberação dos 
recursos. 

 

 

Data da solicitação 18/02/2019 

Solicitante Julio Melo 

Solicitação Bom dia,  
 
Me chamo Júlio e sou morador da Rua "D" no conjunto João Alves 
Filho, onde, no ano passado, foi licitado (Concorrência n° 01/2018) 
a obra para pavimentação asfáltica de diversas rua nesta 
localidade.  
Desta licitação, foi adjudicado o contrato com a empresa A.G.C. 
CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA. com o objeto  
"Pavimentação Asfáltica de diversas ruas no Conjunto João Alves 
Filho, no Município de Nossa Senhora do Socorro, com extensão 
aproximada de 12,00km, neste Estado". 
A obra foi inicialmente prevista em 3.478.502,56 (três milhões 
quatrocentos e setenta e oito mil quinhentos e dois reais e 
cinquenta e seis centavos). 
Gostaria de questionar, como população usuária da benfeitoria sob 
a gestão deste respeitável órgão/departamento, as seguintes 
pontuações abaixo: 
 
- Durante a execução dos serviços na Rua "D", um equipamento 



quebrou, informando o responsável pela obra no momento, que 
seria levado para manutenção e depois retornaria, o que não 
aconteceu, e permanece essa e outras poucas ruas (3 ou 4) sem a 
pavimentação. Gostaria que o DER informasse o prazo para 
retomada e conclusão ou se não mais será executado o serviço. 
Segue anexo, mapa da rua onde não foi executado o serviço; 
- Ao consultar o portal da transparência para obter informações do 
contrato, em época anterior, percebi que o contrato foi digitalizado e 
carregado no portal faltando algumas folhas, e na data de hoje, não 
mais consegui visualizar o descrito contrato; 
 
A titulo de informação, a prefeitura de socorro realizou obras para 
captação de algumas águas superficiais na via, isso antes mesmo 
da maquina quebrar, e desde esta data da obra realizada pela 
prefeitura, não existem impedimentos técnicos para a pavimentação 
asfáltica. 
 
Como morador posso garantir que, a regularização traria uma 
benfeitoria enorme para nosso local de moradia, assim como feito 
em outros conjuntos da nossa cidade e de outras cidades, me 
levando a fazer um adendo nesse texto para parabenizar o DER e o 
governo do estado por esta e outras obras sob sua gestão. Por 
esse motivo, gostaria das informações acima descritas e estou certo 
que as terei o mais breve possível e na esperança que sejam 
positivas as respostas. 
Certo de vossa compreensão, desde já agradeço a atenção. 
 
Favor informar o recebimento deste 
 

Resposta dada no prazo de 
oito dias 

Prezado Senhor, 
  
  
  
  
Informamos que a pavimentação asfáltica da Rua “D” não foi objeto 
do referido contrato, do projeto inicial. 
  
 

 

Data da solicitação 22/02/2019 

Solicitante David 

Solicitação Obras paradas em Pirambu- Pacatuba, quando voltam? 

Resposta dada no mesmo 
dia 

As obras da rodovia estão paralisadas no momento por falta de 
recursos. 

 
 
 
 



Data da solicitação 01/03/2019 

Solicitante Arnaldo de Faria 

Solicitação Gostaria de saber das condições da rodovia estadual SE 230 - 
Rodovia Juscelino Kubitscheck do Entroncamento Br 101 até a 
divisa com Alagoas. Atenciosamente Engº Arnaldo fone 61 
33123739, 61 41413939. Obrigado.  
 
 

Resposta Bom Dia, Sr. Arnaldo! 
  
Prezado Senhor, 
  
Informamos que a trafegabilidade na Rodovia Estadual SE- 230,  
Juscelino Kubitscheck é uma via pavimentada e está em boas 
condições  de uso até a divisa do Estado de Alagoas.  
  
Agradecemos pela consulta.   
  
 

 
 

Data da solicitação 04/03/2019 

Solicitante Ana Cristina  

Solicitação Gostaria de saber das condições da rodovia de Pirambu – Pacatuba  
 
 

Resposta Os trabalhos foram paralisados temporariamente na rodovia 
Pirambu/Pacatuba em função da falta de recursos. 

 
 
 
 

Data da solicitação 25/03/2019 

Solicitante Lucas Anjos Dos Santos 
 

Solicitação Venho através deste solicitar instalação de quebra molas na 
Rodovia dos Náufragos, 5564 e em frente o Posto de Saúde do 
Bairro Robalo, conforme abaixo assinado em anexo. 
  
Atenciosamente. 

Resposta Bom dia, Sr Lucas Anjos. 
  
Comunicamos a Vossa Senhoria que a solicitação foi encaminhada 
para a avaliação da equipe técnica do DER/SE. 
 

 
 
 
 



Data da solicitação 26/03/2019 

Solicitante Luciano Nunes de Carvalho Júnior 
 

Solicitação  
Depois das fortes chuvas na região, a rodovia está extremamente 
perigosa. No sentido Itabaiana-Lagarto, tem muitos buracos, 
verdadeiras crateras, o que me fez perder um pneu ao cair em um 
deles, logo antes de chegar na ponte do rio vaza barris, e enquanto 
eu terminava de trocar o pneu, outro motorista teve o seu pneu 
rasgado também e parou para trocar no mesmo ponto que eu, na 
ponte já.  
 
O rasgo foi tão grande que o carro começou a perder a direção, 
mas consegui estabilizar. Seguindo viagem, um animal também 
exatamente no meio da minha faixa parado, que tive que desviar 
rapidamente. Todas as viagens que faço a noite, tem muitos, muitos 
animais soltos no acostamento ou no meio da pista, um verdadeiro 
campo minado e corrida de obstáculos da morte. Sendo assim, 
solicito que esses problemas sejam tratados com urgência, dado os 
grandes riscos que apresentam. 
 

Resposta Bom dia, Luciano Nunes. 
  
Comunicamos a Vossa Senhoria que a solicitação foi encaminhada 
para Diretoria de Operações do DER/SE. 
  
  
Atenciosamente AGECOM DER/SE 
0800 284 9016 
(79) 3253 1149 
 

 
 

Data da solicitação 01/04/2019 

Solicitante Anderson Amarante dos Santos  
 

Solicitação Boa noite, solicito que seja realizada com urgência uma operação 
tapa buracos na rodovia que liga Itabaiana a Moita Bonita. Já 
surgiram vários buracos que podem ocasionar acidentes e ainda 
não chegamos no período do inverno e a situação irá piorar se nada 
for feito. 
 

Resposta Bom Dia,  
 
Prezado Senhor 
 
Comunicamos que no momento  estamos aguardando o repasse de 
recursos. Tão logo sejam liberados retornaremos com a Tapa-
Buracos.  
  
Gostaria que nos fosse informado qual o trecho da  SE- 170 que 



liga as cidades de Itabaiana a Moita Bonita, para que possamos 
inserir na nossa Programação de Serviços que serão executados.   
  
Atenciosamente, 
  
AGECOM- DER/SE 
(79) 325301149 ou ALO DER : 0800- 284-9016 
  
 

 

Data da solicitação 03/04/2019 

Solicitante Marco Túlio Pimenta   

Solicitação Por gentileza, fiz uma pesquisa na Internet em busca de elementos 
que pudessem transparecer a extensão total da rede rodoviária sob 
a circunscrição do Estado de Sergipe e não obtive sucesso. 
Gostaria de pedir-lhes a gentileza de disponibilizar o Sistema 
Rodoviário Estadual - SRE para que eu possa avaliar seus dados. 
Atenciosamente, 
Marco Túlio Pimenta   
 

Resposta Boa tarde Sr. Marco Túlio Pimenta. 
  
Informamos a Vossa Senhoria que a extensão total da rede 
rodoviária sob circunscrição do estado de Sergipe é de 5.429,95 
KM. 
Já o Sistema Rodoviário Estadual - SRE pode ser encontrado no 
site do der.se.gov.br. 
  
  
  
Atenciosamente AGECOM DER/SE 
0800 284 9016 
(79) 3253 1149 
  
 

 

Data da solicitação 10/04/2019 

Solicitante Cristiano Cruz 

Solicitação AO 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR 

ANDERSON DAS NEVES NASCIMENTO 

DIRETOR DE OPERAÇÕES DO DER/SE – DEPARTAMENTO ESTADUAL 
DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE 

FAX: 79-3253-1702 

  
 

SENHOR DIRETOR, 
  

O Hospital São Luiz Gonzaga é uma unidade de saúde filantrópica que está 
sob Intervenção Judicial, responsável pelos casos de urgência e emergência 
do Município de Itabaianinha e adjacências. 
  

Aqui, mensalmente, são realizados mais de 5.200 (CINCO MIL E 



DUZENTOS) atendimentos. 
  

No entanto, existem casos de urgência e emergência que não podem ser 
solucionados nesta Unidade, como, partos de alto risco, vítimas de arma de 
fogo, traumatismos e outros, dessa forma nossas ambulâncias transportam 
os pacientes para Unidades de Saúde de referência, como por exemplo, 
Hospital Amparo de Maria, em Estância e HUSE – Hospital de Urgência e 
Emergência, em Aracaju. 
  

Após explanação fazemos nossa solicitação: 
  

A estrada que liga o Município de Umbaúba a Itabaianinha está repleta de 
BURACOS/CRATERAS, constantemente observamos veículos parados no 
acostamento com pneus estourados ou suspensão danificada decorrentes do 
péssimo estado da rodovia. 
  

A cada instante que sai uma ambulância do nosso hospital transportando 
pacientes para Estância ou Aracaju ficamos apreensivos, pois a viagem é 
muito longa e ao mesmo tempo angustiante para quem está à mercê de um 
atendimento, e não tenha dúvidas, 1 (um) minuto faz muita diferença para 
quem está entre a vida e a morte. 
  

Diante disso, solicitamos que em caráter de urgência o 
DER/SE solucione os problemas, ou seja, que pelo menos 
tapem os vários buracos/crateras existentes ao longo do 
trecho entre UMBAÚBA a ITABAIANINHA. 
  

Essa conduta, mesmo que paliativa, salvará vidas! Além de nossa 
ambulâncias, há também um grande fluxo das ambulâncias do SAMU 
ESTADUAL, ou seja, bate nesses buracos gigantes, quebra, trazendo mais 
prejuízos aos cofres públicos, tem que acionar a central de regulação pedindo 
outra ambulância, enfim, temos que agir, mesmo que de ordem paliativa! 
 
Por fim, peço urgência, de verdade, pois estamos na iminência do período de 
chuvas, fato que trará mais danos a rodovia e mais problemas a sociedade! 
 

Certo de contar com a colaboração desse renomado Órgão, agradeço 
à atenção e aguardo resposta! 
  

Respeitosamente, 
  

CRISTIANO CRUZ 

DIRETOR ADMINISTRATIVO 

HOSPITAL SOB INTERVENÇÃO JUDICIAL 

CELULAR – 79-9999-8800 

Resposta Bom Dia, Sr Cristiano da Cruz, 
 
 Prezado Senhor, 
 
 Em primeiro gostaríamos de agradecer a V. S pela parceria.   
Comunicamos que o diretor presidente do Departamento Estadual de 
Infraestrutura Rodoviária do Estado de Sergipe (DER), Ancelmo Souza, informou 
que irá mandar uma equipe técnica amanhã dia 12 de abril 2019, para percorrer o 
trecho da SE- 290 trecho entre as cidades de Itabaianinha/Umbaúba e verificar a 
situação da rodovia, alvo da reclamação para tomar as providências cabíveis. 
  
Ancelmo Luis informou ainda, que no prazo de aproximadamente 15 dias serão 
iniciados os trabalhos de  tapas buracos nas rodovias. Ele adiantou que a 
empresa já está se mobilizando para iniciar os serviços. 

 
 



Data da solicitação 02/05/2019 

Solicitante David Almeida 

Solicitação Olá venho registrar a minha denúncia de um cidadão de nome 
Manoel onde está comercializando material de construção no 
terreno de servidão da rodovia, beirando a pista da avenida 
Atlântica situado em Pirambu/se margeando a pousada Pirambu 
residence. O seu comércio está a pelos menos 5 anos onde a 
prefeitura já acionou vocês em 2015. Pedimos providência, pois 
esta atrapalhando a visão do nosso negócio.  
 

Resposta Prezado SR, 
  
Comunicamos que após realizada uma fiscalização no trecho em 
epígrafe, detectamos que o local onde está sendo comercializado o 
material de construção não pertence ao Departamento de 
Infraestrutura Rodoviária- DER/SE. 
  
Qualquer esclarecimento estamos à disposição. 
  
  
AGECOM- DER/SE 
(79) 325301149 ou ALÔ DER : 0800- 284-9016 
 

 
 

Data da solicitação 09/05/2019 

Solicitante Alisson Santos Mota 

Solicitação Eu queria informação sobre essa obra (Rodovia que liga o povoado 
Cruz das Graças á Rota do Sertão!), está parada, e o pessoa já 
está organizando outra manifestação,  tem algum prazo pra voltar a 
obra pelo menos?  
 

Resposta Prezado Sr Alisson, 
  
Comunicamos a Vossa Senhoria que a obra que a retomada das 
obras que liga o Povoado Cruz das Graças (Nossa Senhora 
Aparecida/ Ribeirópolis) a Rota Sertão, está prevista para ser 
retomada até o final do mês de maio/2019. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Data da solicitação 22/05/2019 

Solicitante Lúcio Ufs 

Solicitação SOLICITO uma operação TAPA-BURACO nas seguintes Rodovias 
Estaduais:  SE-434, SE-200 que se encontram em péssimo estado 
de conservação e deterioração permanente. Por gentileza enviar 
um cronograma da operação e previsão dos serviços.  
 

Resposta Prezado sr,  
  
Comunicamos que o diretor de operações do DER/SE informou que 
as rodovias SE-434 e SE-200 já estão na programação  para que o 
projeto tapa-buracos seja realizado em breve. 
  
Qualquer esclarecimento estamos à disposição. 
  
  
AGECOM- DER/SE 
(79) 325301149 ou ALÔ DER : 0800- 284-9016 
 

 

Data da solicitação 26/05/2019 

Solicitante Thais Costa 

Solicitação Ponte que fica após a orlinha por do sol. Sou remadora e passo 
sempre por baixo da ponte para ir da orla por do sol para o viral e 
observando os pilares da ponte tem barras de ferro já caídas e a 
estrutura de ferro carcomida pela ferrugem. Solícita averiguação a 
bem da segurança.  
 
Grata 
Thais  
 

Resposta Bom dia  Prezada Sra Edna 
  
  
 

Comunicamos que após avaliação "in loco" foi detectado que não 
há danos na estrutura da Ponte Joel Silveira, situada logo após a 
Orla Por do Sol, no Mosqueiro. 
  
As formas metálicas que envolvem as estacas de concretos das 
fundações e não os pilares, oxidam naturalmente em função do 
tempo, no entanto não comprometem em hipótese  
  
alguma, pois a mesma não tem função estrutural  , e pudemos 
constatar que não haviam barras de ferro caídas ou mesmo 
  
aparentes apresentando corrosões. 
  
  
  
AGECOM- DER/SE 
(79) 325301149 ou ALÔ DER : 0800- 284-9016 



Data da solicitação 28/05/2019 

Solicitante Willian Frank 

Solicitação Gostaria de que fosse reparada o mais rápido possível essa via, 
pois um acidente está para acontecer devido aos danos as pontes 
existentes nessa rodovia e que estão prestes a causar danos 
materiais e outros e acredito que não é necessário chegar ao ponto 
de se responder civil e criminalmente por conta desse evento.  

Resposta Prezado sr William. 
  
  
  
Comunicamos que segundo o diretor de operações do 
DER/SE a rodovia João Paulo II, no município de Macambira já 
está na programação para a realização da operação tapa-buracos.  
  
Qualquer esclarecimento estamos à disposição. 
  
  
AGECOM- DER/SE 
(79) 325301149 ou ALÔ DER : 0800- 284-9016 
 

 
 

Data da solicitação 28/05/2019 

Solicitante Anderson Amarante 

Solicitação Boa tarde, há mais de um mês enviei um email solicitando taparem 
os buracos na rodovia que liga Itabaiana a Moita Bonita 
(principalmente no trecho entre Itabaiana ao povoado Candeias e a 
região do Matadouro municipal) e até o presente momento nada foi 
feito. E os buracos só aumentam, inclusive hoje presenciei um 
acidente, provavelmente ocasionado pelos buracos (que mais 
parecem crateras).  
 

Resposta Prezado sr Anderson 
  
  
  
Comunicamos que segundo o diretor de operações do 
DER/SE a  rodovia que liga Itabaiana a Moita Bonita já está na 
programação para a realização da operação tapa-buracos.  
  
Qualquer esclarecimento estamos à disposição. 
  
  
AGECOM- DER/SE 
(79) 325301149 ou ALÔ DER : 0800- 284-9016 
 

 
 
 
 



Data da solicitação 29/05/2019 

Solicitante Edna Maria  

Solicitação Um buraco grande na Rodovia 230 SE, no povoado Siririzinho, 
município de Rosário do Catete, está preocupando os moradores 
que moram próximos à rodovia, principalmente a mim que tenho 
residência logo ao fundo do local, pois motoristas tentam desviar do 
buraco para diminui o perigo em um trecho que só aumenta o risco 
de acidente por causa das condições da rodovia. 
Agradeço por entender a urgência do caso solicitado. 
Edna Maria    
 

Resposta Prezada Sra Edna 
  
  
  
Comunicamos que segundo o diretor de operações do 
DER/SE a  rodovia que SE-230 no Povoado Siririzinho, município 
de Rosário do Catete já está na programação para a realização da 
operação tapa-buracos.  
  
Qualquer esclarecimento estamos à disposição. 
  
  
AGECOM- DER/SE 
(79) 325301149 ou ALÔ DER : 0800- 284-9016 
 

 
 
 

Data da solicitação 13/09/2019 

Solicitante Amanda Santana 

Solicitação Venho através de este canal solicitar providências com relação aos 
buracos na pista que liga Lagarto a Simão Dias, mais 
especificamente no povoado Quilombo.  
Os buracos estão localizados próximos às residências e pontos de 
ônibus, o que coloca em risco a vida dos pedestres, principalmente 
à noite.  
Pois para desviar da buraqueira os motoristas acabam jogando o 
veiculo para o acostamento. Estamos anexando fotos do problema, 
na tentativa de chamar atenção do DER para a solução.  
 

Resposta Bom Dia!  
Prezada Sr Amanda Santana! 
 Comunicamos que a Operação Tapa-Buracos na Rodovia SE-270 
que interliga as cidades Lagarto à Simão Dias, trecho passado 
pelos Povoados Queiroz e Quilombo foram iniciados no último dia 
18/09/19 e concluídos no dia 20/09/19. 
Atenciosamente, 
AGECOM/DER-SE 
Contatos: (79) 3253-1149 ou 0800-284-9016. 

 



Data da solicitação 16/09/2019 

Solicitante Jean Cruz 

Solicitação Venho através de este relatar o mau uso do transporte escolar 
destinado aos alunos no turno da manhã e no retorno à noite, uma 
vez que eu como aluno estou me sentindo ofendido. Pois, como um 
transporte destinado para os alunos estão transportando pessoas 
para trabalhar na capital, pois gostaria que este órgão fizesse uma 
fiscalização nos transporte escolar da cidade de Pirambu/SE no 
período da manhã e no turno da noite. Pois, é inadmissível o que 
estar acontecendo aguardo alguma posição das autoridades.  

Resposta Prezado Senhor, 
 
Diante mão agradecemos denuncia, sobre o mau uso do transporte 
escolar ao tempo em que solicitamos as seguintes informações: 
  
1) Fotos externa dos ônibus ( que mostre, placa,  nome do 
município e que esteja visível TRANSPORTE ESCOLAR); 
2) Horários e local ponto de partida  de saída dos veículos com 
estudantes; 
3) Locais e ou  ponto de referencia onde  " as supostas pessoas 
que não são estudantes" entram e descem no veiculo; 
4) Período em que a prática é realizada  ( fez faz muitos meses)  e 
se ela vem sendo SEMPRE executada pelo mesmo motorista ( se 
possível citar nome); 
(5) Fotos que mostrem o Flagrante (pessoas que não são 
estudantes entrando ou descendo do ônibus.  
 
 Atenciosamente, 
 
AGECOM/DER-SE 
Contatos: (79) 3253-1149 ou 0800-284-9016. 

 

Data da solicitação 16/09/2019 

Solicitante José Lucas 

Solicitação LICENÇA PARA VAN, MICRO-ONIBUS  
 
Bom dia prezado, como faço para conseguir licença do DER para 
veículos do tipo van, micro-ônibus rodar dentro do estado? Essa 
licença tem custo? Como estou cadastrando um veiculo na ANTT 
eles disseram que precisa dessa licença. Desde já muito obrigado e 
espero uma resposta por email (telefone é difícil o contato).  

Resposta Prezado Sr José, 
A solicitação foi encaminhada para o órgão responsável a 
Secretária de Estado do Desenvolvimento Urbano e 
Sustentabilidade – SEDURBS. 
Atenciosamente, 
AGECOM/DER-SE 
Contatos: (79) 3253-4914 ou 0800 284 9016 

 

Data da solicitação 17/09/2019 



Solicitante Jairo Ramos 

Solicitação Trânsito muito entre  às cidades Boquim e Estância,  Boquim e 
Lagarto,  Boquim e Simão  Dias, Boquim/Poço Verde. Como 
Sergipano venho através deste e-mail solicitar uma manutenção da 
rodovia que liga as cidades Boquim e Estância e a rodovia que liga 
Lagarto a Simão Dias, essas duas rodovias estão numa situação 
críticas e colocando em perigo aos transeunteses e motoristas.  
Desde já, agradeço pelo excelente trabalho do DER SE.  
 

Resposta Prezado Sr Jairo Ramos, 
Comunicamos que as solicitações da Operação Tapa-Buraco na 
SE-270 entre os municípios de Lagarto à Simão dias já estão na 
programação dos serviços para essa semana. Já a rodovia da SE-
282 entrará no cronograma dos serviços nos próximos 08 dias. 
Atenciosamente, 
AGECOM/DER-SE -Contatos: (79) 3253-4914 ou 0800 284 9016 

 

Data da solicitação 17/09/2019 

Solicitante Anônimo 

Solicitação Oi, boa noite, viajo constantemente fazendo o trajeto Aracaju - 
Salvador e há muito tempo que as pontes Gilberto Amado e Joel 
Silveira se encontram sem iluminação se tornando um perigo a mais 
para os viajantes da noite.  

Resposta Prezado Sr,  
Informamos que já está sendo providenciada a licitação através da 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade - 
SEDURBS para que seja reimplantada a iluminação das pontes 
citadas.  
Atenciosamente, 
AGECOM/DER-SE 
Contatos: (79) 3253-4914 ou 0800284 9016  

 

Data da solicitação 25/09/2019 

Solicitante Erves Farias  

Solicitação Muitos buracos trecho Neópolis e trevo da Pindoba ocasionando 
acidentes e prejuízo para condutores. Na curva chegando ao Platô, 
os motoristas  trafegam na contra mão em função da buraqueira. 
Pode isso?. 

Resposta Prezado Sr Erves Farias, 
Comunicamos a V. Sª, que os serviços de Tapa-Buracos na 
Rodovia SE-355 está previsto para entrar na Programação de 
Serviços até a última semana do mês de outubro.  
Atenciosamente, 
 AGECOM/DER-SE -  Contatos: (79) 3253-1149 ou 0800-284-9016. 
 

 

Data da solicitação 25/09/2019 

Solicitante Cláudio Santos 



Solicitação Peço providências urgentes da Operação Tapa-Buraco no trecho 
entre a cidade Campo do Brito e Itabaiana à Lagarto SE-170, em 
função dos recorrentes riscos de acidentes na referida rodovia.  
É lamentável que o órgão tenha conhecimento da gravidade do 
problema e até o momento nenhuma providência tenha sido 
tomada. 

Resposta Bom Dia!  
Prezado Sr Cláudio, 
Comunicamos que a Operação Tapa-Buracos na Rodovia SE-170 
que interliga as cidades Campo do Brito à Itabaiana, iniciou no 
ultimo dia 30/09/2019, devendo prosseguir com os trabalhos até a 
cidade de Lagarto. 
Atenciosamente, 
AGECOM/DER-SE 
Contatos: (79) 3253-4914 ou 0800284 9016 

 

Data da solicitação 26/09/2019 

Solicitante Andreazza Batista Santos 

Solicitação No meu deslocamento do município de Nossa Senhora da Glória, 
para Aracaju no dia 24 de setembro de 2019, entre as 17:30 e as 
18:00, no trecho entre as cidades de Nossa Senhora Aparecida e 
Ribeirópolis (SE-175) tive o para-brisa do meu carro quebrado, 
motivo: Haviam dois veículos do DER - SE, fazendo uma operação 
tapa buracos, só que não havia rolo o que permitiu com que as 
piçarras ficassem soltas, ao cruzar com uma caçamba que 
trafegava no sentido contrário a mesma passou por cima do asfalto 
e lançou as piçarras contra o meu veículo, o qual ficou com alguns 
arranhões na pintura e quebrou o para-brisa. Como tinha visto os 
veículos do DER - SE, retornei até os mesmos como constam em 
fotos informei o que aconteceu, procurei o responsável pelo serviço 
e o mesmo disse que não sabia o que poderia ser feito, pois que o 
rolo estava quebrado e não tinha condições de resolver o problema. 
Peço providências no sentido de resolver toda essa situação. 

Resposta Prezado Sr Andreazza, 
Solicitamos que seja oficializado a denúncia ao DER/SE, através de 
ofício elencando os problemas juntamente com as referidas fotos e, 
se possível vídeo que comprovam o fato para o setor de 
PROTOCOLO do órgão, o qual fornecerá o número do referido 
processo, para que o Sr possa acompanhar o andamento do 
mesmo.  
O DER/SE fica localizado na Avenida São Paulo, nº 3005, Bairro 
José Conrado de Araújo. Funciona das 7h às 13h de Segunda à 
Sextas-Feiras. Telefone: (79) 3253-1034/1149.  
Atenciosamente, 
AGECOM/DER-SE - Contatos: (79) 3253-1149 ou 0800-284-9016 

 

Data da solicitação 26/09/2019 

Solicitante Lucas Silva 

Solicitação Bom Dia, sou graduando em Engenharia de Produção pela 
Universidade Federal de Sergipe, estou no 8º período. Queria saber 
como faço para enviar meu currículo para estágio. 



Resposta Bom Dia!  
Prezado Sr Lucas,  
Solicito o encaminhamento do currículo para o setor de Recursos 
Humanos do órgão: rh.der@der.se.gov.br ou telefone (79) 3253-
1412. 
 Atenciosamente,  
AGECOM/ DER-SE - Contatos: (79) 3253-1149 ou 0800 284 9016 

 
 


