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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO N°.  185  / 202 

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 junto aos órgãos estaduais e federais para construção de mais uma ponte de 
acesso à ilha de Paulo Afonso. 

Sala das Sessões em 26 de maio de 2022 
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JUSTIFICATIVA 

Paulo Afonso é uma cidade em pleno desenvolvimento, que precisa com 
urgência de melhoramentos na infraestrutura do acesso à ilha da cidade. Em 
tempo atuais (2022) Paulo Afonso tem 119 mil habitantes e 
aproximadamente 59 mil veículos com base nos dados do IBGE em 2021. 
Considerando o fluxo diário de pessoas de outras cidades, pois a 
localização geográfica do município, na fronteira com os estados de 
Alagoas, Sergipe e Pernambuco, propicia a vinda de pessoas das cidades 
circunvizinhas para desenvolver atividades comerciais ou pessoais no 
município, alcança-se um total de 135mi1 pessoas considerando a 
população flutuante. 

Paulo Afonso vem investindo no seu potencial turístico, estruturando seus 
pontos turísticos, fazendo propagandas de alavancagem ao turismo. Visto o 
tráfego turístico e comercial de Paulo Afonso, o aeroporto da cidade teve 
um alcance de movimentação de passageiros da categoria I—A em 2016 de 
10.564 passageiros e de 3183 em movimentação de cargas. Esses números 
são maiores que da cidade de Feira de Santana. A projeção de passageiros 
que serão recebidos anualmente no aeroporto da cidade ate 2035 será de 
aproximadamente 45 mil pessoas. 

Visto que o centro de Paulo Afonso está concentrado dentro da ilha, assim 
também como a maior parte de órgãos municipais, estaduais e federais. 
Também esta localizado dentro da ilha de Paulo Afonso o principal Hospital 
da cidade, Bancos, Colégios, OAB, Faculdades, Quartel de Policia Militar, do 
Exercito Brasileiro e do Corpo de Bombeiros Militar, Clínicas, Correios, 
Fórum, Prefeitura, entre vários outros. 

Paulo Afonso tem apenas 01 (um) acesso à Ilha, sendo esta ponte 
construída a cerca de 60 anos atrás quando a empresa Chesf iniciava as 
suas atividades na cidade. Para a realidade que se vivia há 60 anos atrás, 
quando do inicio das atividades da CHESF, a única ponte era suficiente para 

tráfego que era praticado na cidade. 

Visto que Paulo Afonso alavancou uma grande migração e assim teve uma 
grande expansão no numero de população, é de extrema necessidade que 
seja feita a construção de mais uma ponte para distribuir o fluxo de veículos 
que hoje está sufocando o trânsito do município. 

Devido à ilha da cidade ter apenas uma entrada e saída, os carros, motos e 
caminhões dividem espaço com carroças de animais e ciclistas, isso sem 
ter a devida sinalização ou divisão de pista. Outro fator que vem agravando 

quadro em questão é a dificuldade que existe para ambulâncias, carros de 
policia, entre outros, se deslocarem com eficiência uma vez que o 
congestionamento é constante. 

Em se tratando de segurança, uma vez que percorrendo o leito do Rio São 
Francisco a 25km acima de Paulo Afonso está localizada Barragem de 
ltaparica. Visando um eventual rompimento desta barragem, é fato que a 



única saída da cidade não seria o suficiente para evacuar a população em 
tempo hábil. Sendo assim, é de se entender que a população de Paulo 
Afonso vive em constante perigo, logo, que eventuais catástrofes não tem 
data e hora para ocorrer. 

Destarte, uma nova ponte de acesso à ilha trará um grande beneficio para 
toda cidade no expecto de infraestrutura, trará a expansão da cidade no 
sentido desta nova ponte e será uma benfeitoria essencial de extremo 
apreço para toda a população. 

UNICA PONTE DE ACESSO A ILHA DE PAULO AFONSO 



BICICLETAS, CARROS E MOTOS TRAFEGAM NA MESMA VIA 

CARROÇAS, ÔNIBUS, CARROS TRAFEGAM NA MESMA VIA 



CARROÇAS, ÔNIBUS, CARROS TRAFEGAM NA MESMA VIA 
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DISTANCIA BARRAGEM DE ITAPARICA X PAULO AFONSO 



DISTANCIA PRAINHA BAIRRO PERPETUO SOCORRO 



DISTANCIA BAIRRO JARDIM BAHIA X PANORAMA 



4- Adicionar ponto 

DISTANCIA BAIRRO MOXOTO X CENTENARIO 



EXEMPLO: PONTE NA CIDADE DE ILHÉUS 
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