EMENDA No. 198

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL
GABINETE DA VEREADORA PROFESSORA ELEIKA BEZERRA
GUERREIRO
EMENDA MODIFICATIVA/ADITIVA AO PROJETO DE LEI 225/2017 – LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2018
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$ 30.000,00 (trinta mil reais)
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
R$80.000,00 (oitenta mil reais)

A alocação de recursos será advinda da ação 2636 – Fortalecimento do Fluxo Turístico.
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$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais)

VALOR REDUZIDO

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

VALOR DISPONÍVEL

R$12.950.000,00 (doze milhões novecentos e cinquenta mil reais)
Natal, 17 de novembro de 2017.

Professora Eleika Bezerra Guerreiro
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VEREADORA/PSL

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL
GABINETE DA VEREADORA PROFESSORA ELEIKA BEZERRA
GUERREIRO

JUSTIFICATIVA:
A emenda apresentada visa aprimorar o Projeto de Lei nº225/2017, Lei
Orçamentária Anual – LOA 2018.
Registra-se que a ação 2636 – Fortalecimento do Fluxo Turístico ficará ainda
disponível o valor de R$550.000,00(quinhentos e cinqüenta mil reais) para alcance do
objetivo a que se propõe.
A emenda apresentada é compatível com o objetivo da Ação 2636 – promover
e participar de eventos (ciclo natalino, resgate histórico, etc.), bem como financiar ações
que contribuam para o fortalecimento do fluxo turístico.
Natal será sede do Campeonato Pan Americano de Basquete Master no período
de 15 a 23 de Junho de 2018, promovido pela Federação Internacional de Basquete
Master e a Federação Brasileira de Basquete Master. Evento dessa magnitude costuma
atingir beneficamente vários segmentos econômicos da cidade sede, principalmente
aqueles diretamente ligados ao turismo.
As entidades promotoras do evento estimam reunir algo em torno de 2.200
(dois mil e duzentos) atletas, 1.000(mil acompanhantes), além de árbitros,
organizadores, imprensa, totalizando um número em torno de 3.500 (três mil e
quinhentos) participantes.
A permanência deste grupo de pessoas na cidade de Natal deverá ser de pelo
menos 10 (dez) dias, o que irá gerar receita para a economia do município,
movimentando recursos em hotéis, pousadas, restaurantes, bares, dentre outros.
Diante do exposto, é que apresentamos a propositura e contamos com a
aprovação de forma unânime pelos pares.
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