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APROVADO (A) NA SESSÃO N°  W   

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO Estado 
da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°.326 /2021. 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário e dispensadas 

as demais formalidades regimentais, indica, ao Sr., Mario Jorge Cardoso de Oliveira — 

Gerente da Divisão de Gestão da Regional de Paulo Afonso - DGRPP, solicitando a 

instalação de telas de proteção para impedir o suicídio na ponte Metálica Dom Pedro 

Sala das Sessões, em 10 de novembro de 2021. 

jo a Rocha 
- Verea •r 
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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. 

Infelizmente o suicídio é um dos males que assola a nossa sociedade, e na nossa 
cidade esse mal vem se propagando em proporções nunca vistas antes. Nos 
últimos tempos a ponte metálica Dom Pedro II se tornou um local no qual as 
pessoas que passam por momentos difíceis buscam para tentarem pôr fim as suas 
aflições. Esse é um assunto bem complexo, pois vai da depressão a vários outros 
problemas e que requer uma maior atenção, e essa ação visa tentar ajudar a 
reverter esses casos que tanto nos preocupa e entristece e é de baixo custo para 
o poder público. 
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