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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°. 350 / 2021. 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o 

Plenário e dispensadas as demais formalidades regimentais, indica ao Sr. 

Mário Jorge Cardoso de Oliveira- Gerente da Divisão de Gestão da 

Regional de Paulo Afonso- DGRPP, tendo em vista que a Chesf é uma 

empresa que possui vínculo com Paulo Afonso e sua população. Que preza 

pelo bem estar e pela vida humana. Visto que tem como valores a segurança, 

respeito com as pessoas e compromisso com a sociedade. 

Valho-me deste documento para solicitar a CHESF a implantação de um 

Alambrado Tela Cerca de Proteção revestida em PVC, com altura não inferior a 

2m acima do guarda corpo já existente. 

Tendo isso como objetivo prevenir, atrapalhar, evitar, tardar o 

cometimento de suicídios que ocorrem em escalas alarmantes na Ponte Dom 

Pedro Il. 

Sala das Sessões, em 25 de novembro de 2021. 

Valmir Araújo 	Rocha 
-Vereador — 



JUSTIFICATIVA 

A Ponte Dom Pedro II (Ponte Metálica, como é conhecida), construída na 
década de 50, é uma maravilha da engenharia, toda em metal encravada no 
belo canyon do Velho Chico. Com  um vão de 86 metros - altura equivalente a 
um prédio de 29 andares. Tornou-se um ícone da cidade de Paulo Afonso. 

Infelizmente não são com essas características que o povo de Paulo Afonso 
vislumbra essa ponte. A ponte Dom Pedro II vem sendo utilizada para 
cometimento e tentativas de suicídio. 

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. 

A implantação desse alambrado será um divisor de águas para a população de 
Paulo Afonso. Destarte, conto com a Chesf para deixarmos essa marca em 
Paulo Afonso. 
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A Ponte Dom Pedro II tem uma extensão de aproximadamente 250m. 
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Tate Cerca Atambrado 
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Modelo de tela sugerido para a instalação na Ponte Dom Pedro II 
- Custo aproximado de R$35.059,68 + Frete 

(Valor calculado apenas da tela cerca alambrado revestida beigof14 m75mm 25x2,00m 
rolo) 

Tela Cerca ~obrado 	C7 
Revestida Beiço F14 M5Ornm 
25x2.00m Rolo 

R$ 2793 
em 12x RI 232" um-n turco 
var n• ases ee Palea•Nee 

geena a combinar com o vendedor 
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Quantidade: tenteado v ta 
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Mais anúncios do vendedor Mero-nações 900.I o vendedor 

Modelo de tela sugerido para a instalação na Ponte Dom Pedro II 

Custo aproximado de R$56.000,00 + Frete 
(Valor calculado apenas da tela cerca alambrado revestida belgof14 m5Omm 
25x2,00m rolo) 

VALORES A SEREM LEVADOS EM CONSIDERAÇÃO: 

Estrutura de ferro (tubos de ferro, barra de ferro, etc) 
Mão-de-obra 
Arames 
Abraçadeiras de Ferro 



Exemplo de cidade que implantou a Tela Alambrado em prevenção ao suicídio: 

Tela de prevenção ao suicídio instalado na Ponte do Reginaldo em Maceió — 
AL. 



QUANTAS VIDAS AINDA SERÃO PERDIDAS? 

Jovem estudante de Direito se suicida na 
Ponte Metálica de Paulo Afonso 

TnImaa Iftd~ I aSere, GS novembro de 

Infelizmente Paulo Afonso se tomou líder no número de suicídios na Bahia Na manhã 
desta quinta-feira (05), mais uni caso engrossou essa triste estatística 

Adolescente de 13 anos comete 
suicídio pulando da ponte metálica, 
na divisa da Bahia com Alagoas - PA 
Noticias 

00 



Vítima da Depressão: Jovem do BTN 
comete suicídio na Ponte Metálica 

em Paulo Afonso 

Postado por ®Manoel Alves 1126 junho 20W 01103 O Facehook 
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01:111,11UNGU iNICIO GERAL POLICIA POLITiCA EDUCAÇÃO CULTURA ECONOMIA VIDEOS 

Pauto Atonso 

Por. Podida Sanhas 
25/102021 ás 6 16 11112181 
Quando alguém acaba com a própria vida por livre e espontânea vontade, muitas razões podem entrar em foco, mas o 

que sempre consideramos corno motivo mais consistente é a perda do sentido da vida. 
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11-  ~Jovem de 21 tnos foi impedida. por ~te& da POiliei8 Rodoviária Federal (PRF). de cometersuiddktem 

orn_ pore às margensda BR 110.  em tisnar. Afonso.  ri 479 km de Salvador. neste segunda-feira. 311 

Agentes ettntroram a lavei), em uma ponte às margens da BR 110 

Homem comete suicídio em Paulo Afonso-BA, ao pular da Ponte Metálica 

que faz divisa entre Bahia e Alagoas 
wcis Amurem} Gomes Noticias 0 ountnro 09, 2015 911. 

Populares informaram, que ele cometeu suiddlO se atirando da Ponte Dom Pedro 11. diVfsa entre a 

BMAL 

Ponte Dom Pedro II, divisa BA e AI 

Um homem Identificado como. como José Ivan, residente no Bairro Tancredo Neves IX. Paulo Mondo 
(BA). se suicidou na tarde deste domingo (09), por volta das 13 horas. 

A TARDE 

Ter.  .01110/2019 és 1028 I ~azado ent 01/10/2019 as 11:02 

Jovem é impedida por policiais de cometer suicídio em Paulo Afonso 
Da Redação ; Foto_ DivulgadolPRF 
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PAULO AFONSO 
w/144,  •."" 

ek HOME DESTAQUE GERAL LINTRA-S NOTICIAS OLOONAL NACIONAL POLITICA POLICIA ESPONTE VIDEOC. CONTATO 

Suicídio: Homem teria sido visto se 
jogando da Ponte Metálica em 

Paulo Afonso 
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Confirme Informacèes de pOpUln5. UM homem foi visto na tarde desta serdefelraan ALPIKKICP 
se da ponte Dom Pedro ii conhecida também como Ponte Metálict locafizada na divida dos 
sacados Bahia. Alagoas, na cidade de Paulo Afonso-BA. 
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