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ExcELENTíssrvlo SENHoR pRESTDENTE DA cÂnlena MUNtctpAL DE
VEREADORES DE BARREIRAS . BAHIA.

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais conforme
dita o artigo 195 do Regimento Interno desta casa, vem requerer a Vossa Excelência que
após análise e aprovação do plenário seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Prefeito a
seg.uinte indicação:

tttOtCeçÃO

"Que a Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Saúde formalize umà parceria
com o Centro de Valorizacão da Vida - GW para queseia instalado um Posto de
Atendimento da instituicão em Barreiras"

JUSTIFICATIVA

O CW - Centro de Valorização da Vida, fundado em São Paulo, em 1962, é uma
associação civil sem fins lucrativos, filantrópica, reconhecida como de Utilidade Pública
Federal, desde 1973. Presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção
do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo e
anonimato.

Alinha 188 começou a funcionar no Rio Grande do Sul e, em setembro de2017, iniciou
sua expansão para todo o Brasil. Os contatos com o CVV são feitos pelos telefones
188 (24 horas e sem custo de ligação), pessoalmente (nos mais de 120 postos de
atendimento) ou pelo site www.cvv.org.br, por chat e e-mail. Nestes canais, são
realizados mais de 3 milhões de atendimentos anuais, por aproximadamente 4000
voluntários, localizados em 24 estados mais o Distrito Federal.

Na Bahia o CW possui Postos de Atendimento em Salvador e Feira de Santana, nesse
sentido consideramos de grande importância o funcionamento de uma unidade em
Barreiras, o que beneficiará também toda região oeste.

,rt'tôt'ô ÍvluntctpU qÇ bF{Lc. .

Sala das Sessões, em 09 de novembro de 2021.
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