
1 

 APROVADO (A) NA SESSÃO N°  £2.03{)  
DE  21 1JfJOR II 1 

VOTOS CONTRA 

MESA DA C.M./F 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAU O AFONSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO N° 134  / 2021 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário e 
dispensadas as demais formalidades regimentais, Indica, ao Sr. Zorobabel Paiva 
Nunes — Gerente Regional da Empresa Baiana de Água e Saneamento S.A. - 
EMBASA — Paulo Afonso, solicitando o conserto e manutenção da tubulação que se 
encontra danificada causando vazamento de água e danificando o asfalto, localizado à 
Rua Santa Terezinha no entroncamento com a 8A210 (Em frente ao Mercado Santana 
Rações). 

Sala das Sessões em 10 de junho de 2021 

da Rocha 
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Valmir Araúj 
- Verea 
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JUSTIFICATIVA 

Atendendo a solicitação de populares, visitei a localidade do problema e foi 
identificada a situação relatada. Existe um vazamento de água na via, causando o 
desperdício de água e acarretando em danos no asfalto. Sendo assim se faz 
necessário o empenho da EMBASA para que seja sanado o problema do vazamento e 
assim também seja feita a manutenção da manta asfáltica que foi danificada devido o 
vazamento e o tráfego de veículos. 

VISITA IN LOCO 
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VISITA IN LOCO (ENTRONCAMENTO COM A BA210) 

VISITA IN LOCO 



 APROVADO (A} NA SESSÃO N  0203  
No,/ /O6i1fl çp iei‘YV  
VOTOS CONTRA 	— 

MESA DA C.M./PA. 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAUL AFONSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO N°.  141 	2021 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário e 
dispensadas as demais formalidades regimentais, Indica, ao Exm. Sr Daniel Gomes 
de Almeida - Deputado Federal PCdoB Bahia, solicitando o apoio do nobre 
parlamentar no tocante ao fomento necessário para aquisição e instalação de uma tela 
ou grade de proteção para prevenção de suicídio e acidentes na ponte metálica Dom 
Pedro II, ponte esta que está localizada à BR-110, que liga os estados de Alagoas e 
Bahia. Visto isso, também se faz necessário à provocação do órgão responsável pela 
via, para que assim também mostre interesse pela causa. Destarte, tal benfeitoria será 
de grande benefício para toda população. 

Sala das Sessões em 15 de junho de 2021. 

Valmir Araúj 
- Verea 
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JUSTIFICATIVA 

Visto que vem se agravando os casos de suicídio praticados na ponte metálica 
Dom Pedro II que fica localizada à BR-423 divisa dos estados de Alagoas e Bahia. Se 
faz necessário que seja instalado uma tela ou grade de proteção para que assim venha 
a dificultar o cometimento desses atos. 

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 800 mil pessoas se suicidam por 
ano no mundo. No Brasil, 32 brasileiros tiram a própria vida diariamente. Cerca de 96% dos 
suicídios registrados no mundo têm alguma relação com transtornos mentais. Transtorno de 
humor, transtorno de substância, transtorno de personalidade e esquizofrenia estão entre as 
doenças mais comuns entre as vítimas de suicídio, O suicídio é a segunda causa de mortes 
entre jovens de 15 a 29 anos de idade em todo o mundo. 

O Setembro Amarelo se tornou um símbolo da campanha de valorização da vida. 
Iniciado em 2015, o mês serve para a conscientização sobre a prevenção do suicídio, com o 
objetivo de alertar a população a respeito da realidade do suicídio no Brasil e no mundo e 
suas formas de prevenção. 

No país existem os Centros de Valorização da Vida (CVV), que realizam apoio 
emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas 
que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, através do número 188, 
email e chat 24 horas todos os dias. 

VISITA IN LOCO 



Jovem estudante de Direito se suicida na Ponte 
Metálica de Paulo Afonso 
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Suicídio: Homem teria sido visto se 
jogando da Ponte Metálica em 

Paulo Afonso 
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InfeRzmente Paulo Afonso se tornou &ler no número de euicidios na Bahia. Na manhã 
desta quinta-feira (0S), mais um caso engrossou essa triste estatística. 

Segundo informações preliminares, lago Elias , um jovem de 28 anos, morador do OTN, 
teria se jogado da Ponte Metálica Dom Pedro li que fica na divisa entre Bahle e Alagoas. 

lego era advogado. Seu corpo foi encontrado sobre as pedras do allnion. Ainda não se 
sabe o motivo que o teria levado a tirar a própria vide. 

Nas redes sociais amigos e familiares lamentaram a perda insperada do ;ovem: 

"Pow Irmão o ove vc foi fazer-od Mo oediu aluda? Que notícia ruim meu DeUs...oue vc 

https://wv4v.pauloafonsotem.com.br/incorpora.php?patem=ler  not&id notic=5265&notici  
a=Jovem-estudante-de-Direito-se-suicida-na-Ponte-Met%C3%A1 lica-de-Paulo-Afonso  



https://www.radiobahianordeste.com.br/2020/03/27/suicidio-homem-teria-sido-visto-se-
jogando-da-ponte-metalica-em-paulo-afonso/   
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Vítima da Depressão: Jovem do BTN 
comete suicídio na Ponte Metálica 

em Paulo Afonso 
Postado por: lMsnótI AlVei /9126 'unhe 2020. Cl 11:03 arn 

	

ERRO 

Na manhã desta quinta- feira (25/61.. mats um sukiato ocorneu na Ponte Metálica Dom Pedro II 
Segunda informaçães. urna mulher teria chegada de tückleca e se jogado nas águas. 

Politia]s rodoviários estiveram no locat logo após serem avqados por populares' que renam 
presenciado o fato, e recolheram urna bkicseta que estava abandonada ao lado da mureis de 
proteção' da :ponte. 

A vitima Trata-se da jcrvern, Damela Carvalho. moradora do 13TN I. Ela era solteira. De acordo com 
amieos na vitime há aleurn terno* era sofria cia depressão. 

https://www.manoelalves.com.br/2020/06/26/vitima-da-depressao-jovem-do-btn-comete-
suicidio-na-ponte-metalica/  
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Paulo Afonso: Homem comete suicídio ao pular da Ponte 
Metálica 
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https://wwwassisramalho.com.br/2016/10/homem-sedoga-da-ponte-metalica-em.html  
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