EMENDA No. 228

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL
GABINETE DA VEREADORA PROFESSORA ELEIKA BEZERRA
GUERREIRO
EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI 254/20018 – LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2019
Aloca recursos para:
ORGÃO
RESPONSÁVEL
AÇÃO

OBJETIVO

VALOR ORIGINAL
VALOR ACRESCIDO
VALOR FINAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Nº 2225 – APOIO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA
CIDADE - PELC
Ampliar, democratizar e universalizar o acesso à prática e ao conhecimento do
esporte recreativo e de lazer, integrando suas ações às demais políticas, favorecendo
o desenvolvimento humano e a inclusão social por meio da promoção de ações
esportivas e educativas na Cidade de Natal
R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais)
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
R$117.000,00 (cento e dezessete mil reais)

Os recursos serão remanejados da Ação 2043 :
ORGÃO
RESPONSÁVEL
AÇÃO
OBJETIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO- SECOM

2043 – Divulgação das Ações do Governo
Viabilizar o registro e documentação do patrimônio cultural do
município

VALOR ORIGINAL

R$ 13.002.000,00 (treze milhões e dois mil reais)

VALOR REDUZIDO

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para o Sport Clube de Natal

VALOR DISPONÍVEL

R$12.952.000,00 (doze milhões novecentos e cinquenta e dois mil
reais)
Natal, 14 de novembro de 2018.
Professora Eleika Bezerra Guerreiro
VEREADORA/PSL

APROVADA EM 10.12.2018

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL
GABINETE DA VEREADORA PROFESSORA ELEIKA BEZERRA
GUERREIRO

JUSTIFICATIVA:

A emenda apresentada visa aprimorar o Projeto de Lei nº254/2018, Lei
Orçamentária Anual – LOA 2019.
Esta Emenda tem como objetivo apoiar as atividades da Sport Clube de Natal,
entidade sem fins econômicos, reconhecida de Utilidade Pública Estadual pela Lei no.
707, de 7 de novembro de 1929 e de Utilidade Pública Municipal pela Lei no. 581, de 6
de setembro de 1956, contando com mais de cem anos de bons serviços prestados ao
esporte amador do Rio Grande do Norte, tendo desenvolvido um trabalho de natureza
humanitária e social, auxiliando na formação de jovens carentes dos bairros Rocas e
Passo da Pátria entre outros, afastando-os das drogas e dos maus costumes através do
esporte.
Em razão da grandeza e do espirito educativo que o esporte proporciona, como
também para a própria saúde e iniciação da vida desses jovens, ajudando-os a ficarem
longe dos vícios, implica isso na imprescindível participação do poder público com
recursos financeiros para atingir nossos objetivos..
Diante do exposto, propomos que seja destinado a quantia de R$50.000,00
(cinquenta mil reais) para o Sport Clube de Natal e esperamos que esta propositura seja
aprovada de forma unânime pelos pares.
Natal, 14 de novembro de 2018.

Professora Eleika Bezerra Guerreiro
VEREADORA/PSL

