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O Proieto Pilotagem Segura e Primeiros Socorros é destinado à

motociclistas e é ministrado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato

Grosso do Sul.

Surge a necessidade desta solicitação, considerando a quantidade de

motociclistas existentes no município e inÍelizmente um aumento de acidentes em que

muitas vezes, as vítimas são com motos. Outra necessidade é pensando na oferta de

Cursos de Reciclagem em relação ao tráfego nas vias pilotando motos, além do

treinamento de primeiros socorros tão necessário. O projeto foi iniciado na cidade de

Campo Grande - MS e já vem sendo executado em vários municípios do estado; tem

o objetivo de orientar motociclistas na pilotagem segura, aperfeiçoamento das

técnicas de pilotagem no uso diário de motocicletas e ao aprendizado de primeiros

socorros.

Sabemos da preocupação do município na conscientização ao trânsito

e acreditamos que com a divulgação do trabalho da corporação conseguiremos atingir

parte dos munícipes a Se conscientizar em uma reeducaçâo de fato a corrigir vícios.

Na possibilidade de oÍertar o treinamento no municipio, como sugestão

seria o mês de Maio/2023, mês nacionalmente conhecido como "Maio Amarelo" -
sobre a conscientização no trânsito.

Certos de contar com atendimento a solicitação, agradeço'
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"Requeira, por intermédio da Secretaria Municipal de lnfraestrutura e
Trânsito e do 22o Subgrupamento do Corpo de Bombeiros Militar lndependente de

são Gabriel do oeste, a execução do Projeto Pilotagem Segura e Primeiros socorros
destinado a motociclistas no ano de 2023".

A VEREAooRA QUE ESTA SUBSCREVE REQUER

QUE, APÓS TRAMITAÇÃO REGIMENTAL, SEJA

ENCAMTNHADO AO PREFEITO MUNtCteal, e
SEGUINTE INDICAçÃO:

Sala das Sessôes, 14 de março de2023.
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