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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO N°.  60 / 2022 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário e 
dispensadas as demais formalidades regimentais, indica, ao Sr. Amauri Souza 
Lima — Superintendente Regional do DNIT no estado da Bahia, solicitando a 
implantação de um alambrado ou tela 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. Destarte, tal benfeitoria será 
de grande beneficio para toda população. 

Sala das Sessões em 03 de março de 2022. 
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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 auicidam por ano no 
mundo. No Brasil, 32 brasileiros tiram a própria vida diariamente. Cerca eic 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 peasoas que querem e 
precisam conversar, sob total sigilo por telefone, através do número 188, einail e chat 24 horas 
todos os dias 
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Jovem estudante de Direito se suicida na Ponte 
Metálica de Paulo Afonso 
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Infelizmente Paulo Afonso se tornou líder no número de suicidios na Bebia. Na manha 
desta quinta-feira (05). mais um caso engrossou essa triste estatIstica. 

Segundo informazbes preliminares, lago Elas, um jovem de 28 anos, morador do BTN, 
teria se jogado da Ponte Metálica Dom Pedro II que fica na divisa entre Bahia e Magoas. 

lago era advogado. Seu corpo foi encontrado sobre as pedras do cânion Ainda não se 
sabe o motivo que o teria levado atirara própria vida. 

Nas redes sociais amigos e familiares lamentaram a perda imperada do jovem: 
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https://www.radiobahianordeste.com.br/2020/03/27/suicidio-homem-teria-sido-visto-se-
jociando-da-ponte-metalica-em-paulo-afonso/   

https://www.manoelalves.com.br/2020/06/26/vitima-da-depressao-jovem-do-btn-comete-
suicidio-na-ponte-metalica/  

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

em Paulo Afonso 
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Paulo Afonso: Homem comete suicídio ao pular da Ponte 
Metálica 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAUL 1 AFONSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO N°. 61 í 2022 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário e 
dispensadas as demais formalidades regimentais, indica, ao Sr. Vicente José 
de Lima Neto — Diretor Geral da Superintendência dos Desportos do Estado 
da Bahia- SUDESB, solicitando a construção de uma quadra poliesportiva no 
prédio da Escola Municipal Casa da Criança I, localizada à Av. Get,iiio Vargas, 
1027- Centro, Paulo Afonso — BA. 

Sala das Sessões em 02 de março de 2022. 
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Valmir Araújo da Rocha 
- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO A NSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO N°.  65 / 2022 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido c Plenário e 
dispensadas as demais formalidades regimentais, indica, ao Sr. Am auri Souza 
Lima — Superintendente Regional do DNIT no estado da Bahia, sc....itando um 
laudo técnico a cerca da estrutura da ponte metálica Dom Pedro II, ponte esta 
que está localizada à BR-110, que liga os estados de Alagoas e Bahia. 

Sala das Sessões em 03 de março de 2022. 
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JUSTIFICATIVA 

A presente solicitação foi feita após informações que a Ponte supracitada oferece 
risco de ceder, pois em um dos blocos de apoio da estrutura, existem fissuras bastante 
significativas, apresentando assim, risco aos traseuntes da localidade. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo 
Afonso 

INDICAÇÃO N°.  fifi 	/ 2022. 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na forma 

regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presf.nte ao Ilmo. 

Sr. Vicente José de Lima Neto - SUDESB - SUPERINTENDLACIA DOS 

DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA, solicitando a reforma do Campo do 

Perubão e construção de uma passarela de caminhada no entorno do campo no 

bairro Centenário. 

Sala das Sessões, em 03 de março de 2022. 

jo a Rocha 
- Verea r- 



JUSTIFICATIVA 

O bairro Centenário fica localizado na cidade de Paulo Afonso Bahia. Este é um 
dos primeiros bairros existentes em Paulo Afonso e que tem como principal prática 
de lazer, o futebol de campo. O Campo do Perubão é o mais antigo do bairro, no 
qual já foi palco de vários campeonatos de bairros da cidade. Por sua relevante 
importancia para aquela comunidade, justifica-se a indicação. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAU O AFONSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO N°. 67 2022 

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 concerto de um cantil de esgoto 
localizado à Rua Olinda, vizinho ao número 342- Bairro dos Rodovkos. 

Sala das Sessões em 03 de março de 2022, 

Valmir Araújo da Rocha 
- Vereador - 
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JUSTIFICATIVA 

Em tempos atuais, visto que o COVID-19 tem causado uma alarmante 
congestão no sistema de saúde de todo o país, nós como intermediadores da população 
perante o executivo, se faz necessário atentarmos ao máximo intuito de evitar os riscos de 
doenças para nossa população. Quando presente ao requerido local, juntamente com a 
população, constatei que se trata de um esgosto que está entupido, causando transtorno e 
exposição a doenças aos moradores da localidade. Sendo assim é de extrema necessidade e 
urgência para a população, que este problema seja resolvido. 
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Valmir Araújo da Rocha 
- Vereador - 

Istrativa 

APROVADO ANA SESSÃO N° 205~G  

OULI.12-312-2.?1,  

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO A 1 NSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO N°.  69 / 2022 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário e 
dispensadas as demais formalidades regimentais, indica, ao Sr. Amauri Souza 
Lima — Superintendente Regional do DNIT no estado da Bahia, solicitando a 
implantação de uma faixa de pedestre na BR 110, na entrada da c idade entre 
o Posto Fiscal e a Polícia Rodoviária Federal, nas imediações da IT.-.PAVA. 

Sala das Sessões em 03 de março de 2022. 



JUSTIFICATIVA 

O grande fluxo de veículos no local que concentra, posto de gasolina, distribuidora 
de bebidas e acesso ao Bairro dos Rodoviários dificulta a travessia e coloca em risco a vida 
das pessoas que transitam pela localidade. A implantação da faixa de pedestre visa melhorar 
as condições de acessibilidade, conforto e segurança na circulação e travessia dos pedestres. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAUL 1 FONSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO N°.  70 / 2022 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário e 
dispensadas as demais formalidades regimentais, indica, ao Sr. Amauri Souza 
Lima — Superintendente Regional do DNIT no estado da Bahia, solicitando a 
implantação de um redutor de velocidade na BR- 110, na entrada da cidade entre 
o Posto Fiscal e a Polícia Rodoviária Federal, nas imediações da ITAIPAVA. 

Sala das Sessões em 03 de março de 2022. 

Valmir Araújo da Rocha 
- Vereador - 



JUSTIFICATIVA 

Por se tratar de uma via muito movimentada e devido à falta de 
quebra-molas os carros e motos trafegam em velocidade excessiva, podendo 
assim ocasionar acidentes. 

O grande fluxo de veículos no local que concentra, posto de gasolina, 
distribuidora de bebidas e acesso ao Bairro dos Rodoviários dificulte a travessia 
e coloca em risco a vida das pessoas que transitam pela ledidade. A 
implantação do redutor de velocidades visa melhorar as condições de 
acessibilidade, conforto e segurança na circulação e travessia dos pedestres. 
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