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A Vereadora IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, no uso de suas
atribuiÇoes legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência solicitar,
após deliberação e aprovaçáo do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito
de Barreiras João Barbosa de Souza Sobrinho (Zito Barbosa), a seguinte
indicaçáo:

Solicito um estudo da viabilidade para implantação de um semáforo ou
outra medida para melhorias no trânsito na Avenida Cleriston Andrade
em frente ao fast-food Burger King .

JUSTIFICATIVA

Solicita um estudo urgente sobre a viabilidade da instalação do semáforo
na Avenida Cleriston Andrade em frente ao faslfood Burger King no cruzamento
com a Rua Nossa Senhora da Conceição, em Bzão da grande incidência de
acidentes que estâo ocorrendo neste cruzamento. Devido ao alto fluxo de veículos
automotores em alta velocidade a com a falta de prudência destes motoristas,
pedestres de modo geral, motociclistas e até mesmo motoristas de veículos
automotores mais conscientes, encontram grande dificuldade em atravessar e
trafegar com segurança nesta via, uma vez que, esses condutores não respeitam
o limite de velocidade a acabam colocando a vida das pessoas em risco,
principalmente nos horários de pico e nos finais de semana, por se tratar de uma
via importante para o Municipio, inclusive com acesso a diversos estabelecimentos
que comercializam bebidas alcoólicas, o que aumenta drasticamente este cenário.

Portanto, visando atender os anseios de nossa população, solicito aos
nobres pares a aprovação da presente indicação e provid
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A Vereadora IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência solicitar,
apos deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito
de Barreiras João Barbosa de Souza Sobrinho (Zito Barbosa), a seguinte
indicação:

lndica a necessidade de proceder medidas para viabilizar cursos de
capacitação profissional de cuidadores de crianças, cuidadores de idosos e
cuidadores de pessoa com deficiência.

.IUSTIFICATIVA

A importância da presença do Cuidador de Pessoa na sociedade é hoje uma realidade
indiscutível. Sejam idosos, adultos, jovens ou crianças, o Cuidador, cada vez mais se faz
necessário para garantia de uma melhor qualidade de vida àqueles que necessitam de apoio
para um conjunto grande de atividades no seu cotidiano.

E preciso. portanto. fbrtalecer essa atividade profissional. sendo um fàtor de

humanizaçáo para a sociedade.
A existência de um profissional mais bern preparado trará maior segurança à família

no momento em que tiver de contratar alguém para exercer as atribuições de Cuidador.
Em nossa cidade identificamos muitas pessoas interessadas em curso de capacitação

proÍissional de Cuidador (a).

Face ao exposto. I N D I C O ao Exmo. Pretbito Municipal estudos visando
viabilidade de cursos de capacitação proÍissional de cuidadores de criança, cuidadores de

idosos e cuidadores de pessoa com def.iciênciet. para munícipes.
Certo da compreensão de Vossa Excelência e dada à relevância da materia, aguardo

atendimento à presente sugestão.

Sala das SessÕes, 20 de setembro de
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