EMENDA PARLAMENTAR - AO PROJETO DE LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2018

/2019 – LEI

EMENDA MODIFICATIVA
Ação 15.813.012.1251 – Construção, restauração e paisagismo de praças e
logradouros públicos. SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS –
SEMSUR.
Objetivo da Ação: propiciar área de lazer à comunidade, melhorando a qualidade de
vida da população e do meio ambiente.
Objetivo da Emenda: Recuperação/reforma da Praça Aristófanes Fernandes – Praça
das Flores
Valor Proposto a ser remanejado: R$300.000,00 (trezentos mil reais)
Os recursos financeiros para custear a Emenda são remanejados da ação:
15.451.001.2096 – Emendas Parlamentares que estão nas ações de Secretária
Municipal de Obras Públicas e Infra–Estrutura - SEMOV.

Natal, 22 de abril de 2019

Professora Eleika Bezerra Guerreiro
VEREADORA/PSL

JUSTIFICATIVA

A Praça Aristófanes Fernandes conhecida por Praça das Flores encontra-se em
uma área importante da cidade, em frente à Escola Estadual Alberto Torres, próxima a
hospitais, ao mercado público e as avenidas que constituem roteiros para turistas e para
moradores terem acesso aos hotéis e praias urbanas da zona norte e sul da capital.
Destacando-se ainda a realização de feiras que acontecem nesta Praça, sendo
uma semanal de produtos orgânicos e uma outra mensal de artesanatos, produtos
antigos, flores, roupas dentre outros produtos.
Acrescente-se a possibilidade do incremento à atividade turística desta Cidade
que passaria a ser dotada de um espaço público totalmente revitalizado com perspectiva
de receber visitantes para desfrutar dos atrativos locacionais existentes no seu entorno, à
semelhança dos bares, restaurantes, inclusive do tradicional Projeto Cultural Feira de
Artes e Antiguidades de Petrópolis, que além de peças de arte e antiguidades,
disponibiliza outras atrações culturais, merecendo citar apresentações musicais, com
valores da Terra Potiguar.
Diante o exposto é que apresentamos a propositura e esperamos que a Emenda
apresentada seja executada em 2019.

Natal/RN, 22 de abril de 2019.

Professora Eleika Bezerra Guerreiro
VEREADORA/PSL

