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 15.453.012.1516 – Eliminação de Pontos Críticos em Vias Públicas –
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMURB
Objetivo da Ação: Garantir a segurança dos usuários de transporte e trânsito urbano,
dotando as vias de estrutura necessária para seu pleno funcionamento com a devida
fluidez, através de obras de acerto geométrico, sinalização (demarcação viária) e
acessibilidade.
Objetivo da Emenda: Construir na Avenida Campos Sales – trecho entre a Rua Jundiaí
e a Rua Apodi, bairro Tirol – lateral da Câmara Municipal – nos canteiros centrais da
avenida espaço para estacionamento de veículos na posição perpendicular ao leito da
avenida, utilizando o piso intertravado (piso tipo grama).
Valor Proposto a ser remanejado: R$ 20.000,00 (vinte mil reais) – média de 20
(vinte) vagas de estacionamento.
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:
Objetivando aumentar a oferta de estacionamento de veículos é que propomos
esta Emenda.
A indicação, ou melhor, a escolha do trecho da Avenida Campos Sales se deu
devido ser este um trecho de grande procura de estacionamento devido a existência de
muitas clinicas médicas, laboratórios, restaurantes, pontos comerciais e a própria
Câmara Municipal.
É importante ressaltar que as árvores existentes nos canteiros devem ser
preservadas.
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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