CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL
GABINETE DA VEREADORA
PROFESSORA ELEIKA BEZERRA GUERREIRO

EMENDA PARLAMENTAR - AO PROJETO DE LEI 225/2017 – LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2018
EMENDA MODIFICATIVA
Ação 27.812.005.1231 – Estruturação de Quadra de Esportes – SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Objetivo da Ação: Dotar as quadras de esporte do Município do Natal com coberturas
e alambrados de proteção, proporcionando aos usuários equipamentos de qualidade para
a prática esportiva.
Objetivo da Emenda: Construir a cobertura da quadra de esporte da Praça Augusto
Leite, situada no cruzamento da Avenida Rodrigues Alves com a Rua Joaquim
Fagundes.
Valor Proposto a ser remanejado: R$ 186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais)
Os recursos financeiros para custear a Emenda são provenientes da Ação
15.451.001.2096 – Emendas Parlamentares que estão nas AÇÕES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA - SEMOV

Natal, 15 de dezembro de 2017.

Professora Eleika Bezerra Guerreiro
VEREADORA/PSL
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CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL
GABINETE DA VEREADORA PROFESSORA ELEIKA BEZERRA
GUERREIRO
JUSTIFICATIVA:
Oferecer condições a população, principalmente aos jovens, áreas cobertas e
protegidas do sol e calor onde possam ser realizadas atividades esportivas e recreativas.
É de grande valia para o desenvolvimento físico, mental e social dos jovens a
prática de atividades esportivas.
Considerando que a quadra da Praça Augusto Leite também é utilizada pela
população que reside em vilas e nas áreas próximas ao Canal do Baldo, onde não
existem espaços para a realização de atividades esportivas e recreativas, foi um dos
principais motivos para a proposição desta Emenda, além, claro o zelo e a conservação
deste espaço pela população que a frequenta diariamente tanto no turno diurno como no
noturno.
Diante do exposto é que apresentamos a presente propositura e esperamos que a
Emenda apresentada seja executada em 2018.

Natal/RN, 15 de dezembro de 2017.
Professora Eleika Bezerra Guerreiro
VEREADORA/PSL
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