
DEMANDAS RECEBIDAS PELO ALÔ DER 
 

Data da solicitação  02 de Janeiro 

Solicitante Danilo Silva e Tácio Oliveira 

Solicitação  Informações sobre a retomada das obras da Rodovia SE-175 que 
liga o Povoado Cruz das Graças ao município de Nossa Senhora 
Aparecida. 

Resposta dada no mesmo 
dia 

O DER/SE aguarda os recursos que são repassados através do 
Governo. 

 

Data da solicitação  03/01/2019 

Solicitante Leandro Silva do Nascimento 

Solicitação Solicitação de iluminação pública próxima a estrada do Barreiro, na 
cidade de São Cristóvão.  

Resposta dada no mesmo 
dia. 

A responsabilidade pelo fornecimento e manutenção do serviço 
energia elétrica nos postes de iluminação, instalados nos trechos 
das rodovias estadual, compete aos respectivos municípios. 

 

Data da solicitação  08/01/2019 

Solicitante Thiago Cavalcante 

Solicitação Solicitação sobre o andamento da obra  Rota Sertão – povoado 
Cruz das Graças, município de Frei Paulo.  

Resposta dada no mesmo 
dia  

As obras da nova rodovia no povoado cruz das graças esta com 
85% executada.  

 

Data da solicitação  10/01/2019 

Solicitante Davi  

Solicitação Gostaria de saber informações sobre novos investimentos do 
governo, na área de infra-estrutura para o ano em exercício.   

Resposta dada no mesmo 
dia 

Foi  solicitado que essa pergunta fosse feita a Secretária - 
SEDURBS  

 

Data da solicitação  11/01/2019 

Solicitante Anônimo José de Oliveira  

Solicitação Denúncia de invasão de faixa de domínio no trecho da Rodovia SE-
290. 

Resposta dada dentro do 
prazo de oito dias.   

O problema foi detectado pelos fiscais do DER que levou até o 
MPE, para que as providências venham ser  tomadas.   

 

Data da solicitação  21/01/2019 



Solicitante Rádio CBN 

Solicitação Solicitação de entrevista com o presidente do DER, para o 
Programa matinal da emissora, sobre balanço do ano de  2018 da 
situação das rodovias estaduais.  

Resposta dada no mesmo 
dia 

Encaminhado a presidência do Órgão para agendamento.    

 

 
Data da solicitação 05/02/2019 

Solicitante Junior Farias  

Solicitação Gostaria de saber o andamento da obra na rodovia em Pirambu 

Resposta no prazo de oito 
dias 

As obras estão paralisadas por falta de recursos. 

 

Data da solicitação 13/02/2019 

Solicitante Bruno Cavalcante (TV Atalaia) 

Solicitação Bom dia, gostaria de saber sobre o descaso da manutenção de uma 
das pontes,que liga salgado a Itaporanga d'ajuda. Um caminhão 
caiu em uma ponte por falta de manutenção dos órgãos 
competentes. Essa estrada fica no povoado quebradas 1. Dá 
acesso a Itaporanga d'ajuda, Povoado Sapé, Povoado Jenipapo e 
povoado Brasília, que já faz parte da cidade de lagarto. 
Só não sei dizer e gostaria de saber quem é responsável pela 
manutenção se é a prefeitura de Salgado, ou Itaporanga d'ajuda já 
que é divisa entre os dois municípios. 

Resposta no prazo de oito 
dias 

A responsabilidade dessa ponte não é de competência do DER/SE, 
e sim do município. 

 

Data da solicitação 13/02/2019 

Solicitante Priscilla Bitencourt (TV Sergipe) 

Solicitação Bom dia, recebemos um vídeo que mostra que placas de 
sinalização na rodovia dos náufragos está enferrujada e ameaça 
cair, gostaríamos de uma resposta do DER.  
 
Outra reclamação também é sobre a falta de iluminação na SE-090. 

Resposta dada no mesmo 
dia 

O DER/SE fez a correção, com a remoção do pórtico de 
sinalização. 

 



 

Data da solicitação 22/02/2019 

Solicitante David  

Solicitação  

Solicitação do andamento da nova rodovia que liga Pirambu a 
Pacatuba. 

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

 

Data da solicitação 25/02/2019 

Solicitante Rodrigo Souza  

Solicitação  

Reclamação de invasão na faixa de domínio em Itabaiana, galpão 
construído na avenida da pista 

Resposta no prazo de oito 
dias 

O DER/SER resolverá a situação em conjunto com o Ministério 
Público. 

 

Data da solicitação 27/02/2019 

Solicitante Lays – TV Sergipe 

Solicitação  

Solicitação de retirada de areia na Rodovia da Praia do Saco. 

Resposta no mesmo dia O DER/SE encaminhará uma equipe ao local, para a retirada da 
areia em toda a extensão da Rodovia da Praia Do Saco. 

 
 
 

Data da solicitação 06/03/2019 

Solicitante  
TV Sergipe 

Solicitação Solicitação de tapa-buracos na Rodovia SE-339, que liga o 
Povoado Pirunga a Capela. 

Resposta Comunicamos a VS que o  DER/SE aguarda os recursos que são 
repassados através da Secretaria de Estado da Fazenda. 
 

 
 
 
 
 



Data da solicitação 07/03/2019 

Solicitante Radialista Airton Santos (Programa Jornal de Estância) 
 

Solicitação Solicitação de Roçagem às margens da Rodovia que liga Santa 
Luzia do Itanhy a Indiaroba. 

Resposta O DER/SE enviará uma equipe para realizar o serviço solicitado. 

 
 

Data da solicitação 07/03/2019 

Solicitante TV Atalaia  

Solicitação Solicitação de redutor de velocidade no Povoado de Lagoa do 
Carão em Santa Rosa de Lima. 
 
 

 
 
Resposta 

 
 
Bom dia. 
  
Comunicamos a VS que a equipe do DER/SE fará uma avaliação 
no Povoado, e posteriormente a realização do serviço. 
 
 Atenciosamente AGECOM DER/SE 
0800 284 9016 
(79) 3253 1149 
 

 
 
 

Data da solicitação 12/03/2019 

Solicitante TV Sergipe 

Solicitação Solicitação de tapa-buracos na Rodovia SE-170, que liga Lagarto a 
São Domingos. 
 

Resposta Comunicamos a VS que o  DER/SE aguarda os recursos que são 
repassados através da Secretaria de Estado da Fazenda. 
 

 

Data da solicitação 12/03/2019 

Solicitante José do Nascimento 
 

Solicitação Solicitação de tapa-buracos e sinalização na Rodovia SE-170, em 
Tobias Barreto. 

Resposta Comunicamos a VS que o  DER/SE aguarda os recursos que são 



repassados através da Secretaria de Estado da Fazenda. 
 

 
 

Data da solicitação 21/03/2019 

Solicitante Rodrigo Souza  

Solicitação Solicitação de tapa-buracos na Rodovia SE-290, que liga Itabaiana 
a Umbaúba 

Resposta Comunicamos a VS que o  DER/SE aguarda os recursos que são 
repassados através da Secretaria de Estado da Fazenda. 
 

 
 
 

Data da solicitação 21/03/2019 

Solicitante Daniel Silva Marques 
 

Solicitação Solicitação de tapa-buracos na Rodovia SE-290, que liga Tobias 
Barreto a Umbaúba. 

Resposta Comunicamos a VS que o  DER/SE aguarda os recursos que são 
repassados através da Secretaria de Estado da Fazenda. 
 

 
 

Data da solicitação 21/03/2019 

Solicitante  
Joaquim Apolônio de Souza  

Solicitação Solicitação de tapa-buracos na Rodovia SE-290, em Tobias Barreto. 

Resposta Comunicamos a VS que o  DER/SE aguarda os recursos que são 
repassados através da Secretaria de Estado da Fazenda. 
 

 

Data da solicitação 22/03/2019 

Solicitante Projeto Corrida de Aracaju 
 

Solicitação Solicitação de Tapa-buracos em São Cristovão, na Rodovia SE-
090, para a realização da corrida que comemora o aniversário da 
cidade de Aracaju. 

Resposta Comunicamos a VS que o  DER/SE enviará uma equipe ao local, 
para a realização do serviço. 
 

 



Data da solicitação 25/03/2019 

Solicitante Manoel Messias de Carvalho 
 

Solicitação Solicitação de tapa-buracos na Rodovia SE-170, que liga Lagarto a 
São Domingos. 
 

Resposta Comunicamos a VS que o  DER/SE enviará uma equipe ao local, 
para a realização do serviço. 
 

 
 

Data da solicitação 25/03/2019 

Solicitante Ricardo Moreira da Silva 
 

Solicitação Solicitação de tapa-buracos na Rodovia SE-170, que liga Lagarto a 
São Domingos. 
 

Resposta Comunicamos a VS que o  DER/SE enviará uma equipe ao local, 
para a realização do serviço. 
 

 
 
 

Data da solicitação 25/03/2019 

Solicitante Lagarto Como eu Vejo 
 

Solicitação Solicitação de tapa-buracos na Rodovia SE-170, que liga Lagarto a 
São Domingos. 
 

Resposta Comunicamos a VS que o  DER/SE enviará uma equipe ao local, 
para a realização do serviço. 
 

 

 

Data da solicitação 25/03/2019 

Solicitante Narcízio Machado – FAN FM  

Solicitação Posição do Órgão sobre cratera na rodovia SE-179, entre os 
povoados Vaca Serrada e Niterói, município de Porto da Folha, no 
Alto Sertão do Estado. 
 

Resposta O presidente entrou ao vivo e falou sobre o caso, relatando que 
tinha ciência do caso e encaminhou no mesmo dia uma equipe ao 
local para resolver o problema. 

 



 

Data da solicitação 25/03/2019 

Solicitante TV SERGIPE 

Solicitação Posição do Órgão sobre cratera na rodovia SE-179, entre os 
povoados Vaca Serrada e Niterói, município de Porto da Folha, no 
Alto Sertão do Estado. 
 
 

Resposta O órgão encaminhou na manhã de hoje (25) uma equipe para 
realizar ações de recuperação na Rodovia SE-179, que liga os 
povoados Vaca Serrada e Niterói, no município de Porto da Folha, 
no Alto Sertão sergipano, após ter sofrido deterioração em 
decorrência das fortes chuvas. 

 

 

Data da solicitação 25/03/2019 

Solicitante TV Atalaia 

Solicitação Posição do Órgão sobre cratera na rodovia SE-179, entre os 
povoados Vaca Serrada e Niterói, município de Porto da Folha, no 
Alto Sertão do Estado. 
 
 

Resposta O órgão encaminhou na manhã de hoje (25) uma equipe para 
realizar ações de recuperação na Rodovia SE-179, que liga os 
povoados Vaca Serrada e Niterói, no município de Porto da Folha, 
no Alto Sertão sergipano, após ter sofrido deterioração em 
decorrência das fortes chuvas. 

 

 

Data da solicitação 26/03/2019 

Solicitante Cássia Santana - Infonet 

Solicitação Informação sobre o andamento da recuperação da Rodovia SE-179, 
que liga os povoados Vaca Serrada e Niterói, no município de Porto 
da Folha, no Alto Sertão sergipano, após ter sofrido deterioração 
em decorrência das fortes chuvas. 
 

Resposta Os técnicos do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária 
de Sergipe (DER/SE) continuam realizando ações de recuperação 
na Rodovia SE-179, que liga os povoados Vaca Serrada e Niterói, 
no município de Porto da Folha, no Alto Sertão sergipano, após ter 
sofrido deterioração em decorrência das fortes chuvas. Os trabalhos 
iniciaram na manhã de ontem (25), e devem ser estendidos até a 
próxima sexta-feira, dia 29.  O trânsito, que foi interditado 
parcialmente, já está totalmente liberado. 



 
De acordo com o DER, os trabalhos estão sendo realizados em três 
etapas. A primeira delas, que já foi concluída, focou na escavação 
do local e substituição do material, além da recomposição e 
instalação de quatro novas manilhas (bueiros) para o escoamento 
de toda água de forma mais adequada.  A segunda, que está em 
andamento, contempla a recuperação e complementação das 
manilhas existentes. 
 
Ainda segundo o DER, concluída esta fase, será realizada a 
complementação do acostamento e o recapeamento asfáltico do 
trecho onde foi realizada a nova drenagem. Essa última etapa será 
destinada a sinalização vertical e horizontal.  
 
O DER ainda informa que o prazo para conclusão é de cinco dias, a 
depender das condições climáticas na região. 

 
 

 

Data da solicitação 26/03/2019 

Solicitante TV Atalaia  

Solicitação Informação sobre o andamento da recuperação da Rodovia SE-179, 
que liga os povoados Vaca Serrada e Niterói, no município de Porto 
da Folha, no Alto Sertão sergipano, após ter sofrido deterioração 
em decorrência das fortes chuvas. 
 

Resposta Os técnicos do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária 
de Sergipe (DER/SE) continuam realizando ações de recuperação 
na Rodovia SE-179, que liga os povoados Vaca Serrada e Niterói, 
no município de Porto da Folha, no Alto Sertão sergipano, após ter 
sofrido deterioração em decorrência das fortes chuvas. Os trabalhos 
iniciaram na manhã de ontem (25), e devem ser estendidos até a 
próxima sexta-feira, dia 29.  O trânsito, que foi interditado 
parcialmente, já está totalmente liberado. 
 
De acordo com o DER, os trabalhos estão sendo realizados em três 
etapas. A primeira delas, que já foi concluída, focou na escavação 
do local e substituição do material, além da recomposição e 
instalação de quatro novas manilhas (bueiros) para o escoamento 
de toda água de forma mais adequada.  A segunda, que está em 
andamento, contempla a recuperação e complementação das 
manilhas existentes. 
 
Ainda segundo o DER, concluída esta fase, será realizada a 
complementação do acostamento e o recapeamento asfáltico do 
trecho onde foi realizada a nova drenagem. Essa última etapa será 
destinada a sinalização vertical e horizontal.  
 
O DER ainda informa que o prazo para conclusão é de cinco dias, a 
depender das condições climáticas na região. 

 



Data da solicitação 26/03/2019 

Solicitante  
F5 News  

Solicitação Informação sobre o andamento da recuperação da Rodovia SE-179, 
que liga os povoados Vaca Serrada e Niterói, no município de Porto 
da Folha, no Alto Sertão sergipano, após ter sofrido deterioração 
em decorrência das fortes chuvas. 
 

Resposta Os técnicos do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária 
de Sergipe (DER/SE) continuam realizando ações de recuperação 
na Rodovia SE-179, que liga os povoados Vaca Serrada e Niterói, 
no município de Porto da Folha, no Alto Sertão sergipano, após ter 
sofrido deterioração em decorrência das fortes chuvas. Os trabalhos 
iniciaram na manhã de ontem (25), e devem ser estendidos até a 
próxima sexta-feira, dia 29.  O trânsito, que foi interditado 
parcialmente, já está totalmente liberado. 
 
De acordo com o DER, os trabalhos estão sendo realizados em três 
etapas. A primeira delas, que já foi concluída, focou na escavação 
do local e substituição do material, além da recomposição e 
instalação de quatro novas manilhas (bueiros) para o escoamento 
de toda água de forma mais adequada.  A segunda, que está em 
andamento, contempla a recuperação e complementação das 
manilhas existentes. 
 
Ainda segundo o DER, concluída esta fase, será realizada a 
complementação do acostamento e o recapeamento asfáltico do 
trecho onde foi realizada a nova drenagem. Essa última etapa será 
destinada a sinalização vertical e horizontal.  
 
O DER ainda informa que o prazo para conclusão é de cinco dias, a 
depender das condições climáticas na região. 

 
 
 

Data da solicitação 01/04/2019 

Solicitante Jornal SE-TV 2ª Edicão -TV Sergipe 

Solicitação Reclamação para retirada de areia na Rodovia Ayrton Senna, na 

Praia do Saco. 

Resposta Foi comunicado através de Nota, que o  DER/SE enviaria  uma equipe ao 
local, para a realização do serviço. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Data da solicitação 01/04/2019 

Solicitante Jornal Balanço Geral  da TV Atalaia 

Solicitação Retirada de areia na Rodovia Ayrton Senna, na Praia do Saco. 

Resposta Comunicamos que o  DER/SE enviará uma equipe ao local, para a 
realização do serviço. 

 

 
 
 

Data da solicitação 01/04/2019 

Solicitante Usuários da Rodovia Ayrton Senna 

Solicitação Retirada de areia na Rodovia Ayrton Senna, na Praia do Saco. 

Resposta Comunicamos a VS que o  DER/SE enviará uma equipe ao local, para a 
realização do serviço. 

 

 
 
 

Data da solicitação 03/04/2019 

Solicitante Redes Sociais  

Solicitação Solicitação de limpeza e manutenção na Rodovia SE-160, que liga 
os municípios de Boquim a Pedrinhas. 

Resposta Comunicamos que o  DER/SE enviará uma equipe ao local, para a 
realização do serviço. 

 

 
 
 
 

Data da solicitação 04/04/2019 

Solicitante Jornal Balanço Geral -TV Atalaia 

Solicitação Tapa-buracos na Rodovia SE-220, que liga Aquidabã a Gracco 
Cardoso. 

Resposta Comunicamos a VS que o  DER/SE enviará uma equipe ao local, para a 
realização do serviço. 

 

 
 
 
 
 



Data da solicitação 04/04/2019 

Solicitante Jornal SE-TV 2ª Edicão -TV Sergipe 

Solicitação Que seja feita manutenção onde existe um buraco  no asfalto entre 
o  meio fio e o inicio da ponte (cabeceira), na Rodovia SE-434,  no 
lado onde fica o município de Muribeca. 

Resposta Comunicamos a VS que o  DER/SE enviará uma equipe ao local, para a 
realização do serviço. 

 

 
 
 
 

Data da solicitação 04/04/2019 

Solicitante Jornal SE-TV 1ª Edicão -TV Sergipe 

Solicitação Solicitação de tapa-buracos na Rodovia SE-170, que liga Lagarto a 
São Domingos. 

Resposta Comunicamos a VS que o  DER/SE sua solicitação entrará na nossa 
programação para execução de serviços da próxima semana. 

 

 
 
 

Data da solicitação 04/04/2019 

Solicitante Jornal Balanço Geral -TV Atalaia 

Solicitação Operação de  Tapa-buracos na Rodovia SE-175, que liga o 
Povoado Cruz das Graças ao município de Nossa Senhora 
Aparecida. 

Resposta Comunicamos a VS que o  DER/SE enviará uma equipe ao local, para a 
realização do serviço. 

 

 
 

Data da solicitação 05/04/2019 

Solicitante Renato Vieira Dantas Bernardes (Promotor de Justiça) 

Solicitação Solicitação de retirada de pórtico da Rodovia SE-230, na saída da 
cidade de Nossa Senhora Da Glória, sentido a Feira de Nova. 

Resposta A equipe de fiscalização do  DER/SE fará avaliação da estrutura  e 
caso seja necessário, a remoção será feita em tempo hábil.  

 
 
 
 
 
 
 



Data da solicitação 11/04/2019 

Solicitante Jornal Balanço Geral -TV Atalaia 

Solicitação Reparos da Rodovia SE-290, que liga Umbaúba a Itabaianinha. 

Resposta O diretor presidente do Departamento Estadual de Infraestrutura 
Rodoviária do Estado de Sergipe (DER), Ancelmo Souza, informa que irá 
mandar uma equipe técnica amanhã para percorrer o trecho da Rodovia 
Itabaianinha/Umbaúba e verificar a situação da rodovia, alvo de 
reclamação dos moradores, para tomar as providências cabíveis. 
 
 
 Em 15 dias serão iniciado os tapas buracos nas rodovias, a empresa já 
está se mobilizando para iniciar os serviços. 

 
 

Data da solicitação 16/04/2019 

Solicitante Motoristas que trafegam pela Rodovia SE-315 

Solicitação Reparos na Rodovia SE-315, após parte do asfalto ceder. 

Resposta O Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), por 

intermédio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária 
de Sergipe (DER/SE), informa que, no final da tarde desta terça-
feira (16), tomou conhecimento de que parte do asfalto de um dos 

trechos da Rodovia SE-315, entre o povoado Santa Rosa do Ermírio 
(em Poço Redondo) e o município de Pedro Alexandre, no estado da 
Bahia, cedeu após as fortes chuvas que caem na região. 

O DER ressalta que as equipes já estão no local e sinalizaram todo o 

trecho. Além disso, o Departamento informa que os serviços de 
reparo serão iniciados na manhã da próxima quarta-feira, dia 17. 

Ainda de acordo com o DER, os serviços deverão ser executados 
com a celeridade necessária, contudo destaca que o sucesso das 
ações dependerá das condições climáticas. 

 

 
 

Data da solicitação 16/04/2019 

Solicitante Rádio FM Itabaiana  

Solicitação Motoristas ligaram para a rádio para solicitar serviço de tapa-
buracos em nas rodovias SE-170, que liga Itabaiana aos municípios 
de Lagarto, Campo do Brito, e o Povoado Cambeia, em Moita 
Bonita. 

Resposta O diretor presidente do Departamento Estadual de Infraestrutura 
Rodoviária do Estado de Sergipe (DER), Ancelmo Souza, informa que irá 
mandar uma equipe técnica ao local e que as providências serão tomadas 
em uma semana. 

 



Data da solicitação 22/04/2019 

Solicitante Rádio FM Itabaiana 88,7 

Solicitação Motoristas ligaram para a rádio para solicitar serviço de tapa-
buracos em nas rodovias SE-170, que liga Itabaiana aos municípios 
de Lagarto, Campo do Brito, e o Povoado Cambeia, em Moita 
Bonita. 

Resposta O diretor presidente do Departamento Estadual de Infraestrutura 
Rodoviária do Estado de Sergipe (DER), Ancelmo Souza, informa que irá 
mandar uma equipe técnica ao local e que as providências serão tomadas 
em uma semana. 

 
 

Data da solicitação 23/04/2019 

Solicitante Antônio Santos 

Solicitação Retirada de invasão de faixa de domínio em toda a pista na Rodovia 
SE-200, que liga o município de Própria a Neópolis. 

Resposta O Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária do Estado de 
Sergipe (DER), informa que irá mandar uma equipe de fiscalização ao 
local em um prazo de 30 dias. 

 
 

Data da solicitação 23/04/2019 

Solicitante Jornal Balanço Gera - TV Atalaia 

Solicitação Reparos na Rodovia SE-316, que liga o município de Simão Dias a 
Poço Verde. 

Resposta As operações de 'tapa-buracos' serão iniciadas nas estradas da 
região Sul do estado e, assim que concluídas, contemplarão as 
demais rodovias estaduais. O Governo de Sergipe está viabilizando 
empréstimo no valor de R$ 150.000.000 para aplicação em outros 
serviços ligados à reestruturação de rodovias. 
 

 
 

Data da solicitação 23/04/2019 

Solicitante Jornal SE-TV 2ª Edicão -TV Sergipe 

Solicitação Tapa-buracos na Rodovia SE-170, que liga São Domingos a 
Itabaiana.  

Resposta A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e 
Sustentabilidade (Sedurbs) informa que as operações de 'tapa-
buracos' serão iniciadas nas estradas da região Sul do estado e, 
assim que concluídas, contemplarão as demais rodovias estaduais. 
O Governo de Sergipe está viabilizando empréstimo no valor de R$ 
150.000.000 para aplicação em outros serviços ligados à 
reestruturação de rodovias. 
 



 

Data da solicitação 23/04/2019 

Solicitante G1 e Tv Sergipe 

Solicitação Nota sobre manifestação realizada por moradores na Rodovia que 
liga Itabaianinha a Tobias Barreto, solicitando reparos na rodovia.  

Resposta A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e 
Sustentabilidade (Sedurbs) informa que as operações de 'tapa-
buracos' serão iniciadas nas estradas da região Sul do estado e, 
assim que concluídas, contemplarão as demais rodovias estaduais. 
O Governo de Sergipe está viabilizando empréstimo no valor de R$ 
150.000.000 para aplicação em outros serviços ligados à 
reestruturação de rodovias. 
Na manhã de desta terça-feira, equipes se concentram na SE-170, 
que liga os municípios de Riachão do Dantas à Tobias Barreto. A 
operação se estenderá às demais vias que são administradas pelo 
Estado, inclusive à SE-290, entre os municípios de Umbaúba à 
Tobias Barreto, seguindo um cronograma de ações predefinido pelo 
órgão. 
 

 
 

Data da solicitação /04/2019 

Solicitante TV Atalaia 

Solicitação Tapa-buracos na Rodovia SE-170, que liga São Domingos a 
Itabaiana. 

Resposta A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e 
Sustentabilidade (Sedurbs) informa que as operações de 'tapa-
buracos' serão iniciadas nas estradas da região Sul do estado e, 
assim que concluídas, contemplarão as demais rodovias estaduais. 
O Governo de Sergipe está viabilizando empréstimo no valor de R$ 
150.000.000 para aplicação em outros serviços ligados à 
reestruturação de rodovias. 
 

 

Data da solicitação 23/04/2019 

Solicitante Jornal SE-TV 2ª Edicão -TV Sergipe 

Solicitação Tapa-buracos na Rodovia que liga Riachão do Dantas a Tobias 
Barreto. 

Resposta Na manhã de desta terça-feira, equipes se concentram para a 
realização do serviço na Rodovia SE-170, que liga os municípios de 
Riachão do Dantas à Tobias Barreto 

 
 
 
 
 



 

Data da solicitação 24/04/2019 

Solicitante Leandro Nascimento 

Solicitação Tapa-buracos na Rodocia SE-170, que liga Campo do Brito a 
Itabaiana. 

Resposta A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade 
(Sedurbs) informa que as operações de 'tapa-buracos' serão iniciadas nas 
estradas da região Sul do estado e, assim que concluídas, contemplarão 
as demais rodovias estaduais. O Governo de Sergipe está viabilizando 
empréstimo no valor de R$ 150.000.000 para aplicação em outros 
serviços ligados à reestruturação de rodovias 

 
 

 

Data da solicitação 10/05/2019 

Solicitante Josivania dos Santos 

Solicitação Solicitação de tapa-buracos na rodovia SE-335, que liga Neópolis a 
BR 101, no trecho da entrada do município de Japoatã. 

Resposta Solicitação atendida no prazo de 20 dias. 

 
 

Data da solicitação 10/05/2019 

Solicitante Nelson dos Santos  

Solicitação Solicitação de tapa-buracos na rodovia SE-170, que liga Riachão do 
Dantas a Lagarto, no trecho próximo a fábrica da Maratá. 

Resposta A operação tapa-buracos já se encontra na rodovia SE-170  trecho 
que liga os municípios de Tobias Barreto a Riachão do Dantas, 
quando concluído a equipe se encaminhará ao trecho Riachão do 
Dantas a Lagarto. 

 Solicitação atendida no prazo de 20 dias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Data da solicitação 15/05/2019 

Solicitante Site Lagarto como eu vejo 

Solicitação Solicitação de nota sobre tombamento de caminhão na rodovia SE-
170, que liga Riachão do Dantas a Lagarto, causado por buracos na 
pista, no trecho do povoado Tanque Novo. 

Resposta Nota  
 
O Diretor-Presidente do DER/SE Ancelmo Souza ,  
 DER/SE, comunica que o Órgão já iniciou a Operação Tapa-
Buracos na região e está sendo concluído o Tapa-Buracos nos 
trechos  entre as Cidades  de Riachão a Cidade de Lagarto . 
 
A previsão de chegar ao trecho iniciando próximo a cerâmica até o 
perímetro urbano do município será da cidade  será até a próxima 
sexta-feira 

  

 
 

Data da solicitação 22/05/2019 

Solicitante Antônio Cardoso 

Solicitação Solicitação de tapa-buracos em todo o trecho da rodovia SE-220, 
que liga Aquidabã a BR-101. 

Resposta Prezado sr,  
  
Comunicamos que o diretor de operações do DER/SE informou que 
as rodovias SE-220 já estão na programação  para que o projeto 
tapa-buracos seja realizado em breve. 
  
Qualquer esclarecimento estamos à disposição. 
 

 
 

Data da solicitação 22/05/2019 

Solicitante Antônio Cardoso 

Solicitação Solicitação de tapa-buracos na rodovia SE-220, no trecho do 
povoado Santa Terezinha. 

Resposta Prezado sr,  
  
Comunicamos que o diretor de operações do DER/SE informou que 
as rodovias SE-220 já estão na programação  para que o projeto 
tapa-buracos seja realizado em breve. 
  
 

 
 
 



Data da solicitação 22/05/2019 

Solicitante Augusto Gonçalves Neto 

Solicitação Reclamação sobre estruturas de 4 pórticos que estão próximo a 
pista na rodovia SE-100, que liga Japaratuba a Pirambu. 

Resposta O DER/SE vai encaminhar uma equipe de fiscalização ao local para 
analisar a reclamação, no entanto informamos que todas as 
instalações e obras nas rodovias seguem as normas de legislação. 

 
 

Data da solicitação 29/05/2019 

Solicitante Ricardo Souza  

Solicitação Solicitação de tapa-buracos na rodovia SE-240, que liga os 
municípios de Ribeirópolis a Moita Bonita. 

Resposta Comunicamos que segundo o diretor de operações do 
DER/SE a  rodovia SE-240, que liga os municípios de Ribeirópolis a 
Moita Bonita já está na programação para a realização da operação 
tapa-buracos.  
  
 

 
 

Data da solicitação 07/06/2019 

Solicitante Gévarsio de Souza Cardoso 

Solicitação Tapa buracos na rodovia SE-220, que liga BR 101 até Aquidabã.  

Resposta Comunicamos que segundo o diretor de operações do 
DER/SE a  rodovia  SE-220, que liga BR 101 até Aquidabã já 
está na programação para a realização da operação tapa-buracos 

 
 

 

Data da solicitação 07/06/2019 

Solicitante Gévarsio de Souza Cardoso 

Solicitação Tapa buracos na rodovia SE-160, que liga Aquidabã a Canhoba.  

Resposta Comunicamos que segundo o diretor de operações do 
DER/SE a  rodovia  SE-160, que liga até Aquidabã a Canhoba  já 
está na programação para a realização da operação tapa-buracos 

 

 

Data da solicitação 07/06/2019 

Solicitante Gévarsio de Souza Cardoso 



Solicitação Roçagem na  rodovia SE-160, que liga Aquidabã a Canhoba. 

Resposta Comunicamos que segundo o diretor de operações do DER/SE já 
está sendo realizado o serviço de roçagem na na  rodovia SE-160, 
que liga Aquidabã a Canhoba. 

 

 

Data da solicitação 07/06/2019 

Solicitante Ana Passos  

Solicitação Tapa buracos na SE-200, em Porto da Folha. 

Resposta Comunicamos que segundo o diretor de operações do 
DER/SE a  rodovia SE- 200 em Porto da Folha já está na 
programação para a realização da operação tapa-buracos 

 

Data da solicitação 07/06/2019 

Solicitante Ana Passos  

Solicitação Roçagem na rodovia  SE-100, em Pirambu. 

Resposta Comunicamos que segundo o diretor de operações do 
DER/SE a  rodovia SE- 100 já está na programação para a 
realização do serviço de roçagem. 

 

 

Data da solicitação 17/06/2019 

Solicitante Carlos Feitosa 

Solicitação Tapa buracos na rodovia SE-170 que liga Campo do Brito a 
Lagarto. 

Resposta Comunicamos que segundo o diretor de operações do DER/SE o 
serviço de tapa buracos já foi realizado no local, porém com chuva 
os buracos voltaram, ainda segundo o diretor a  rodovia SE-170 já 
está na programação para a realização de um novo serviço. 

 

 

Data da solicitação 18/06/2019 

Solicitante Leandro Nascimento 

Solicitação Tapa buracos na rodovia SE-170 que liga Campo do Brito a 
Itabaiana. 

Resposta Comunicamos que segundo o diretor de operações do DER/SE o 
serviço de tapa buracos já foi realizado no local, porém com chuva 
os buracos voltaram, ainda segundo o diretor a  rodovia SE-170 já 



está na programação para a realização de um novo serviço. 

 

 

Data da solicitação 19/06/2019 

Solicitante TV Sergipe 

Solicitação Tapa buracos na rodovia SE-170 que liga Lagarto a Riachão do 
Dantas. 

Resposta O diretor técnico de tecnologia do DER/SE, Carlos Alberto dos Santos 
Araújo informa que o trecho Riachão do Dantas / Lagarto na rodovia SE-
170 está na programação para a realização dos serviços de tapa-buracos 
para a próxima semana.  
 
No entanto, ele disse que no mês passado foi realizado tapa-buracos 
nesse mesmo trecho, porém com as intensas chuvas na região 
contribuíram para o surgimento de novas fissuras.  

 

 

 

Data da solicitação 19/06/2019 

Solicitante Nilson Andrade 

Solicitação Resposta sobre o andamento de obras da rodovia SE-316 que liga 
Simão Dias a Poço Verde.  

Resposta O serviço de tapa-buracos retornará as obras na terça-feira(25) na 
rodovia SE-316 que liga Simão Dias a Poço Verde. 

 

 

Data da solicitação 25/06/2019 

Solicitante Luciano Menezes de Oliveira 

Solicitação Tapa buracos na rodovia SE-170 que liga Campo do Brito a 
Itabaiana. 

Resposta O diretor-presidente do DER/SE Ancelmo Luiz de Souza informa 
que será realizado serviços de tapa-buracos e roçagem no dia 
26/06.  

 
 
 
 
 

Data da solicitação 01/07/2019 

Solicitante Thales Phillipe 

Solicitação Solicitação de tapa-buracos na Rodovia João Bebe Água. 

Resposta O diretor presidente do DER/SE informa que a rodovia João Bebe 



Água, que liga as cidades de Aracaju a São Cristovão já está na 
programação para a realização da Operação Tapa-buracos. 

 

Data da solicitação 02/07/2019 

Solicitante TV Sergipe 

Solicitação Solicitação de tapa-buracos na rodovia SE-204 que liga Brejo 
Grande, Ilha das Flores e Pacatuba. 

Resposta NOTA  
O Diretor-Presidente do DER/SE Ancelmo Souza, reconhece o 
problema e explicou que além do desgaste natural da rodovia, 
intensidade do tráfego de veículos, e vida útil do asfalto, o grande 
volume de água de chuvas naquela região, contribuiu para abertura 
das fendas ou buracos na SE- 204 que liga as cidades de 
Pacatuba, Brejo Grande e Ilha das Flores. 
Ele disse ainda, que no momento sete equipes do DER estão 
realizando obras de tapa-buracos nas rodovias das Regiões Sul 
/Centro Sul/ Leste e no Agreste.  Os trechos que recebem os tapa-
buracos estão entre a cidade Riachão /Lagarto, Barra dos 
Coqueiros /Japaratuba, Poço Verde/ Simão Dias, Campo do Brito / 
Lagarto e Siriri a Nossa Senhora das Dores. 
Ancelmo lembrou que as chuvas dificultam a manutenção das 
rodovias e por isso, os serviços não estão sendo executados a 
contento.  
A previsão segundo ele, é que assim, que os serviços sejam 
concluídos, nesses trechos, os trabalhos sejam iniciados na SE 
204.  

 

Data da solicitação 02/07/2019 

Solicitante Antônio Cardoso 

Solicitação Solicitação de tapa-buracos na rodovia SE-220, que liga a BR 101  
a Aquidabã, trecho do trevo de Muribeca. 

Resposta O diretor presidente do DER/SE informa que a rodovia SE-220 que 
liga a BR 101 a Aquidabã entrará na programação 
após a conclusão da Operação Tapa-buracos em outras rodovias 
que estão na lista de serviços. 

 
 

Data da solicitação 02/07/2019 

Solicitante TV Atalaia 

Solicitação Tapa-buracos na Rodovia que liga Gracco Cardoso a Porto da 
Folha.  

Resposta NOTA  
O Diretor-Presidente do DER/SE Ancelmo Souza, reconhece o 
problema e explicou que além do desgaste natural da rodovia, 
intensidade do tráfego de veículos, e vida útil do asfalto, o grande 
volume de água de chuvas naquela região, contribuiu para abertura 



das fendas ou buracos na SE- 220 que liga as cidades de Graco 
Cardoso à Aquidabã. 
Ele disse ainda, que no momento sete equipes do DER estão 
realizando obras de tapa-buracos nas rodovias das Regiões Sul 
/Centro Sul/ Leste e no Agreste.  Os trechos que recebem os tapa-
buracos estão entre a cidade Riachão /Lagarto, Barra dos 
Coqueiros /Japaratuba, Poço Verde/ Simão Dias, Campo do Brito / 
Lagarto e Siriri a Nossa Senhora das Dores. 
Ancelmo lembrou que as chuvas dificultam a manutenção das 
rodovias e por isso, os serviços não estão sendo executados a 
contento.  
A previsão segundo ele, é que assim, que os serviços sejam 
concluídos, nesses trechos, os trabalhos sejam iniciados na SE 
220. 

 
 
 
 
 

Data da solicitação 11/07/2019 

Solicitante Edna Maria Santana 

Solicitação Solicitação de desobstrução na Rodovia SE-230 no povoado 
Siririzinho, em Rosário do Catete. 

Resposta Comunicamos que será enviada uma equipe técnica ao local para 
análise e realização do serviço. 

 

Data da solicitação 18/07/2019 

Solicitante Anônimo  

Solicitação Solicitação de tapa-buracos na ponte que liga Muribeca a Aquidabã. 

Resposta O diretor presidente do DER/SE informa que a rodovia SE-220 que 
liga a BR 101 a Aquidabã entrará na programação 
após a conclusão da Operação Tapa-buracos em outras rodovias 
que estão na lista de serviços. 

 

Data da solicitação 18/07/2019 

Solicitante Antônio Cardoso 

Solicitação Solicitação de tapa-buracos na rodovia que liga Aquidabã a BR-101. 

Resposta Comunicamos que as equipes do DER/SE já encontram-se no local 
realizando a Operação tapa-buracos. 

 
 

Data da solicitação 19/07/2019 



Solicitante Moradora de Ribeiropolis 

Solicitação Tapa-buracos na rodovia que liga os municípios de Ribeiropolis a 
Moita Bonita 

Resposta O diretor de operações do DER/SE informa que a Rodovia SE-240  
já está em programação para a realização do serviço de tapa-
buracos. 

 
 

Data da solicitação 26/07/2019 

Solicitante TV Alese 

Solicitação Solicitação de tapa-buracos na rodovia SE-170 que liga Lagarto a 
Pedrinhas. 

Resposta O DER/SE informa que a Rodovia SE-170  já está em programação 
para a realização do serviço de tapa-buracos. 

 
 

Data da solicitação 26/07/2019 

Solicitante TV Alese 

Solicitação Solicitação de tapa-buracos na rodovia SE-160 que liga Boquim a 
Salgado. 

Resposta O DER/SE informa que a Rodovia SE-160 já está em programação 
para a realização do serviço de tapa-buracos. 

 
 

Data da solicitação 05/08/2019 

Solicitante TV Sergipe - SE 1º Edição 

Solicitação Qual o motivo da paralisação das obras da Rodovia SE- 317 que 
liga os municípios de Monte Alegre/Porto da Folha?   

Resposta A obra na via foi interrompida temporariamente por motivos de 
chuvas na região. Assim, que as chuvas derem uma trégua o 
retorno será imediato. 

 

 

Data da solicitação 07/08/2019 

Solicitante Antonio de Souza 

Solicitação Professores e estudantes solicitam a sinalização horizontal e 
vertical na Rodovia SE- 065 João Bebe Água, no trecho em frente à 
Universidade Federal de Sergipe, n município de São Cristovão.  

Resposta Os técnicos do DER, informam que no prazo de 15 dias será 
executada a sinalização vertical. 

 



Data da solicitação 08/08/2019 

Solicitante TV ATALAIA Jornal do Estado 1º Edição 

Solicitação Motoristas que trafegam na SE-470, solicitam a remoção das areias 
que são trazidas das Dunas pelo vento no meio da Rodovia do 
trecho entre Estância a Praia do Abaís. 

Resposta O Diretor do DER, informou que os homens e as máquinas do DER, 
já se encontram no local no trecho desde o início da manhã de hoje 
08.08. Os trabalhos estão sendo iniciados na BR-101. 

 
 

Data da solicitação 09/08/2019 

Solicitante TV ATALAIA Jornal do Estado 1º Edição 

Solicitação A Rodovia SE-200 entre os municípios Brejo Grande e Ilha das 
Flores encontra-se em situação intransitável com muitos buracos 
colocando a vida de motorista e pedestre em risco. 

Resposta Os trabalhos serão executados na via SE-200 até o dia 27/08. 

 

Data da solicitação 09/08/2019 

Solicitante Arnaldo Nascimento de Jesus Santos 

Solicitação Moradores e Comerciantes solicitam Operação Tapa-Buraco no 
longo da SE- 255 trechos entre as cidades de Campo do Brito e 
Macambira.  

Resposta Os serviços solicitados já estão sendo executado na SE-255 entre 
os municípios de Itabaiana/Campo do Brito/Lagarto. 

 

Data da solicitação 09/08/2019 

Solicitante Arnaldo Nascimento de Jesus Santos 

Solicitação Motoristas da região solicitam providências para manutenção da 
rodovia SE- 317 entre Porto da Folha e Monte Alegre. 

Resposta 
 

Hoje 09.08, o DER está executando a Operação Tapa-Buraco na 
SE-317 entre Monte Alegre e Porto da Folha. 

 

Data da solicitação 12/08/2019 

Solicitante Paulo Fernandes  

Solicitação Solicito o acostamento e sinalização vertical na Rodovia SE- 470 no 
município de Estância. 

Resposta Os serviços de sinalização vertical na rodovia SE-470 está previsto 
para iniciar nos próximos 15 dias. 

 



 

 
 

 
 
 

 
Data da solicitação 

 
15/08/2019 

 
Solicitante José Carlos Dos Santos 

Solicitação Moradores alegam que buracos na Rodovia SE- 160 entre as 
cidades de Pedrinhas e Boquim estão sendo causa de vários 

 
Data da solicitação 

 
14/08/2019 

Solicitante TV SERGIPE SE1º Edição 

Solicitação Motoristas denunciam a falta de acostamento e os buracos na Rodovia 
que liga as cidades de Campo do Brito/Itabaiana SE-170 

Resposta 
 

 
Hoje 14.08, o DER está executando Operação Tapa-Buraco na SE-
170 no trecho entre as cidades de Campo do Brito e Itabaiana. 

 
 
 
 

 

Data da solicitação 
 

14/08/2019 

Solicitante TV SERGIPE SE 1º Edição  

Solicitação A população alega que é necessária a Operação Tapa-Buraco e a 
Roçagem na rodovia SE-170 entre os municípios de Tobias Barreto 
e Lagarto. 

Resposta  Os serviços solicitados já se encontram na programação do DER, a 
partir de hoje dia 14/08. 

Data da solicitação 
 

14/08/2019 

Solicitante TV SERGIPE SE 1º Edição  

Solicitação Motoristas solicitam a Operação Tapa-Buraco da Rodovia SE- 255 
entre os municípios de Macambira e Campo do Brito, está em 
situação intransitável com muitos buracos na Rodovia. 

Resposta O DER informa que a solicitação dos serviços entrará no 
cronograma a partir do dia 18/08.  



acidentes na via. 

Resposta O DER foi até o local para verificar as causas do acidente. No 
entanto, só irá se pronunciar após o laudo pericial da Companhia de 
Trânsito da Policia Militar.  

 

 

 

Data da solicitação 15/08/2019 

Solicitante TV ATALAIA Jornal do Estado 1º Edição 

Solicitação Moradores da região denunciam que as águas da chuva arrastaram 
a cabeceira da ponte SE-317 que liga os municípios de Porto da 
Folha e Monte Alegre.  

Resposta O DER já está tomando as primeiras providências para resolver a 
questão da ponte do povoado Canudos, município de Porto da 
Folha, no Seminário sergipano. Na última sexta-feira uma equipe 
técnica do DER, comandada pelo Diretor-Presidente do órgão, 
Ancelmo Souza, este no local para buscar uma solução rápida e 
prática. O trabalho será feito em parceria com a prefeitura da 
cidade. 

 
 

 

Data da solicitação 
 

15/08/2019 

Solicitante Arnaldo Nascimento  

Solicitação A Rodovia SE-240 está com buracos e a falta de sinalização vertical 
e horizontal, nas cidades de Ribeirópolis até Moita Bonita. 

Resposta Os serviços solicitados entre os municípios de Ribeirópolis e Moita 
Bonita, já serão na programação de serviços iniciados nos próximos 
20 dias conforme o cronograma de serviços do DER. 

Data da solicitação 15/08/2019 

Solicitante TV ATALAIA Jornal do Estado 1º Edição 

Solicitação Na manhã desta quinta-feira, 15, aconteceu um acidente na rodovia 
SE-170, no município de Riachão. 
Segundo informações, o condutor do micro-ônibus perdeu o 
controle da direção após passar em um buraco, em seguida saiu da 
pista e colidiu em um poste. Não obtivemos informações se o 
motorista e passageiro ficaram feridos. 

Resposta  Segundo o engenheiro responsável pela Operação Tapa-Buracos, 
Luiz Felipe o DER iniciou ontem 14, a Operação Tapa-Buracos na 
SE -170 trecho entre as cidades de Riachão até a cidade de Tobias 
Barreto e, que segundo informações de populares, a causa do 
acidente alta velocidade e o motorista perdeu o controle do veículo 
batendo contra o poste de concreto. No entanto, somente após 
laudo pericial teremos a causa do acidente laudo da cptran.  



 
 

 

 

 

Data da solicitação 19/08/2019 

Solicitante Arnaldo Nascimento 

Solicitação Motoristas cobram a execução de Tapa-Buracos, e bem como 
acostamento na rodovia SE-170 que liga Campo do Brito e 
Itabaiana. 

Resposta A Operação Tapa-Buraco já está no cronograma de serviços. Já o 
acostamento da via não tem previsão até o momento para 
execução. 

 
 

Data da solicitação 15/08/2019 

Solicitante TV ATALAIA Jornal do Estado 1º Edição 

Solicitação  A Ponte de Acesso às comunidades Canudos, Covões e Serra dos 
Homens de Baixo que dá acesso ao município de Porto da Folha a 
Gararu, e de acesso ao parque de Vaquejada Nilo dos Santos. A 
SE-200 está em situação intransitável com muitos buracos. 

Resposta O DER já está tomando as primeiras providências para resolver a 
questão da ponte do povoado Canudos, município de Porto da 
Folha, no Seminário Sergipano. 
Na última sexta-feira uma equipe técnica do DER, comandada pelo 
Diretor-Presidente do órgão, Ancelmo Souza, este no local para 
buscar uma solução rápida e prática. O trabalho será feito em 
parceria com a prefeitura da cidade. 

Data da solicitação 16/08/2019 

Solicitante TV ATALAIA Jornal do Estado 1º Edição 

Solicitação A população que mora na região da Rodovia SE-204 que liga as 
cidades de Brejo Grande e Pacatuba solicitam a Operação Tapa-
Buraco. 

 
Resposta 

 
O DER informa que a rodovia SE-204 entre o município Brejo 
Grande e Pacatuba está no cronograma de serviços para serem 
executados. 

 

Data da solicitação 16/08/2019 

Solicitante Carlos Silva 

Solicitação Condutores que trafegam na Rodovia SE-220 denunciam que a 
cabeceira da ponte entre os municípios de Aquidabã e Muribeca 
têm vários buracos.  

Resposta O inicio dos serviços na cabeceira da ponte SE-220, está previsto 
para os próximos 20 dias. Acompanhando com o cronograma de 
serviços do DER.  



 
 

Data da solicitação 23/08/2019 

Solicitante José Carlos Dos Santos 

Solicitação Solicito manutenção no longo da rodovia SE-220 do município de 
Aquidabã. A mesma encontra-se situação intransitável. 

Resposta Os serviços serão iniciados na primeira semana dôo mês de 
setembro. 

 
 
 

Data da solicitação 29/08/2019 

Solicitante Cláudio Santos  

Solicitação Solicito manutenção urgente na SE-170, que liga o município de 
Itabaiana e Campo do Brito. A via encontra-se intransitável em 
função dos inúmeros buracos. 

Resposta Prezado Senhor, 
Os serviços de Operação Tapa-Buraco serão iniciados no inicio do 
mês de setembro entre os municípios de Itabaiana e Campo do 
Brito. 

 

 
 
 

Data da solicitação 29/08/2019 

Solicitante Ana Maria Biriba de Almeida  

Solicitação Invasão de Área Pública no Perímetro Urbano  
Informamos que no trecho final da rodovia estadual SE-226 que liga 
Japaratuba para Pirambu, existe uma derivação de 
aproximadamente 800 metros que dá acesso à praia, onde o projeto 
original previu a construção de duas pistas, considerando o elevado 
fluxo que ocorre em períodos de alta estação. Essa obra da rodovia 
foi realizada pelo DER e o trecho duplicado não foi efetivamente 
construído possibilitando processo de invasão na beira da rodovia, 
dentro da faixa de domínio. Como proprietários de terreno ao longo 
da Rua Lourival Bonfim que faz parte da área de domínio rodoviário 
solicitaram avaliação desse competente Órgão quanto à retirada de 
ocupantes/invasores com material de construção para venda na 
área de domínio público estadual. Esperando solucionar na esfera 
estadual, confiamos na sensibilidade dos digníssimos gestores no 
cumprimento da Lei, mas também já registramos no MPF.  

Resposta Os técnicos do DER do setor de fiscalização de faixa de domínio 
irão “in loco” para fazer uma avaliação da situação em posterior 
retorno. 

 
 
 
 



 

Data da solicitação 29/08/2019 

Solicitante Antônio Cardoso  

Solicitação O asfalto está irregular na SE-160 entre o município Aquidabã e 
Canhoba, no trecho do Povoado Santa Terezinha, também é 
necessário os serviços de acostamento e roçagem na Rodovia. 

Resposta O problema será corrigido no inicio do mês de setembro quando 
iniciaremos a Operação Tapa-Buraco na rodovia. Já a roçagem às 
margens da rodovia e acostamento entrarão no cronograma de 
serviço a serem executados posteriormente. 

 

Data da solicitação 29/08/2019 

Solicitante Antônio Cardoso  

Solicitação Moradores reclamam que as obras do acesso a BR-101 até a via 
que liga ao município de Aquidabã estão paralisadas. 

Resposta A Operação Tapa-Buracos será iniciada na primeira do mês de 
setembro  

 
 

 

Data da solicitação 02/09/2019 

Solicitante Clewerton Sobral 

Solicitação A SE-240 que liga os municípios Ribeirópolis a Serra do Machado 
e, de Serra do Machado à Moita Bonita está com muitos buracos no 
longo dos trechos das vias.  
Outros problemas da mesma  SE é a falta de acostamento e de 
roçagem às margens da rodovia. 
  

Resposta Prezado Senhor, o DER informa que a Operação Tapa-Buracos e a 
roçagem já estão sendo realizados.  
Já com relação não acostamento não temos previsão no momento 
para execução.  

 

Data da solicitação 04/09/2019 

Solicitante Carlinhos de Campo do Brito 

Solicitação O trecho entre os municípios de Campo do Brito e Itabaiana SE-170 
está intransitável em função dos inúmeros buracos.   

Resposta Prezado Senhor, o DER informa que a Operação Tapa-Buraco na 
SE- 170 entrará no cronograma de serviços nos próximos de 08 
dias. 

 

Data da solicitação 09/09/2019 

Solicitante Tv Atalaia Jornal Do Estado 1° Edição 



Solicitação Solicito a Operação Tapa-Buraco na rodovia SE-476 que liga 
Estância  até a  Praia do Abaís, no mesmo município.  

Resposta O DER informa, que os serviços de Tapa-Buraco já foram 
concluídos no dia 13/09 no trecho na rodovia SE-476 entre Estância 
e a Praia do Abaís. 

 

Data da solicitação 10/09/2019 

Solicitante Tv Atalaia Jornal do Estado 1º Edição 

Solicitação Motoristas solicitam a manutenção na ponte que liga as cidades de 
Laranjeiras e Socorro pela  BR -101. 

Resposta Comunicamos que essa rodovia não é de competência do DER por 
se tratar de uma Rodovia Federal. Portanto, a rodovia que corta os 
municípios de Laranjeiras e Nossa Senhora do Socorro da BR-101, 
é de responsabilidade do DNIT. 

 

Data da solicitação 18/09/2019 

Solicitante  Tv Atalaia Jornal do Estado 1° Edição 

Solicitação Moradores solicitam a Operação Tapa-Buraco na rodovia SE-200 
que liga aos municípios Pacatuba a  Brejo Grande. 

Resposta Informamos que s serviços, já estão em execução na SE-200 entre 
os municípios de Pacatuba e Brejo Grande. 

 

Data da solicitação 18/09/2019 

Solicitante  Tv Sergipe 1° Edição 

Solicitação Os motoristas que transitam na rodovia SE-255 entre dos 
municípios de Macambira e Campo do Brito, solicitam a Operação 
Tapa-Buraco. 

Resposta Comunicamos que segundo o Diretor de Operações do DER/SE os 
serviços na rodovia SE-255 está previsto para ser executados dia 
19/09 e concluídos até o dia 04/10. 

 

 
 
 


