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ExcELENTÍssrwro SENHoR pRESTDENTE DA cÂrulna DE vEREADoRES DE
BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais vem
requerer a V. Exa. que após a deliberação e a aprovação do Plenário, seja encaminhada
ao Exmo .Sr. Prefeito Municipal, João Barbosa de Souza Sobrinho a seguinte
indicação:

" euE A SEcRETARTA MUNrcrpAl oe seúoE DE BARRETRAS FoRNEçA
ATENDTMENTo pstcolóctco Aos pRoFtssroNAts oe snúoe euE 

-

esrÃo TRABALHANDo NA LINHA DE FRENTE Ao coMBATE Á covto-rs"

Justificativa

Queremos, com essa iniciativa, mostrar que os profissionais não estão sozinhos nesta
L

missão. E um reconhecimento da necessidade de apoio a eles que, além dos riscos de
contaminação elevados, também podem ter sintomas de sofrimento psíquico como
ansiedade, depressão, irritabilidade, transtorno de estresse agudo, entre outros.

Com isso indicamos que a Secretaria Municipal de Saúde de Barreiras forneÇa
ATENDTMENTO PSICOLÓGICO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE OUE ESTÃO
TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE Á COVIO-Tg.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento e
também aos nobres pares a aprovação da presente indicação.

Sala das Sessões em,12 de maio de2021. Ànrov
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HELEINA BRAZ DA SILVA

VEREADORA - PP
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ExcELENTissrmo SENHoR pRESTpENTE DA cÂuam DE vEREADoRES DE
BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais vem
requerer a V. Ex". que após a deliberação e a aprovação do Plenário, seja encaminhada
ao Exmo .Sr. Prefeito Municipal, João Barbosa de Souza Sobrinho a seguinte

..REFORMA 
DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO BOA SORTE"

Justificativa

Os espaços sociais com entretenimento são iminentes, pois eles proporcionam
aos cidadãos momentos de socialização com outros indivíduos, principalmente
em espaços públicos.

Com isso indicamos a reforma da Quadra Poliesportiva localizada no bairro Boa
.Sorte, para os moradores daquela ôomunidade a quadra tem uma importância
fundamental na história sociocultural e esportiva daquela localidade, pois a
mesma serve de ponto de encontro de jovens, adultos e idosos. Por isso a
importância de um espaço público agradável e moderno.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento
e também aos nobres pares a aprovação da presente indicação.

Sala das Sessões em,25 de maio de2021.

,3rnara Mürtrci
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