EMENDA No. 094
CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL
GABINETE DA VEREADORA PROFESSORA ELEIKA BEZERRA
GUERREIRO
EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI 254/2018 – LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2019

ORGÃO
RESPONSÁVEL
AÇÃO
OBJETIVO

META
VALOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUR
Nº1251 – CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAISAGISMO DE PRAÇAS E
LOGRADOROS PÚBLICOS
Proporcionar lazer e bem-estar em ambientes saudáveis por meio da construção,
restauração e paisagismo de praças, logradouros públicos, possibilitando a integração
da população em espaços de convivência públicos.
40 praças - beneficiar a PRAÇA ARISTÓFANES FERNANDES /PETRÓPOLIS,
A PRAÇA PEDRO VELHO/PETRÓPOLIS E A PRAÇA DOIS DE
NOVEMBRO/PETRÓPOLIS
R$ 2.970.000,00 (dois milhões novecentos e setenta mil reais)

Sala das Sessões, 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 nº 254/2018, Lei
Orçamentária Anual – LOA 2019.
A proposição apresentada visa especificar que dentre as praças que sejam
beneficiadas sejam recuperadas as seguintes PRAÇAS:
A Praça Aristófanes Fernandes – “Praça das Flores”, localizada entre os
cruzamentos da Avenida Afonso Pena, Rua Seridó e a Rua Coronel Joaquim Manoel, no
bairro de Petrópolis.
A Praça Aristófanes Fernandes encontra-se em uma área de intenso fluxo de
trânsito, e, além disso, sua localização é passagem quase que obrigatória dos roteiros
turísticos, para os moradores terem acesso aos bares e restaurantes das redondezas, bem
como de várias praias urbanas da Cidade de Natal.
Esta Praça também é importante para a cidade devido às várias feiras que
ocorrem nela, como a semanal de venda de produtos orgânicos, a mensal de artesanato,
antiguidades, flores, dentre outros produtos.
A Praça Pedro Velho situada no cruzamento das avenidas Nilo Peçanha –
Trairi e rua Potengi. A última reforma feita foi em 2004, necessitando atualmente de
recuperação do piso, melhoria na iluminação e jardinagem.
A Praça Dois de Novembro situada na rua Dois de Novembro, no bairro de
Petrópolis, ao lado da Igreja N. Senhora de Lourdes. Necessita de recuperação do piso,
da iluminação e da academia da terceira idade ali instalada, que se encontra com vários
equipamentos quebrados.
Diante do exposto, é que apresentamos a propositura e contamos com a
aprovação de forma unânime pelos pares.
Natal, 14 de novembro de 2018.

Professora Eleika Bezerra Guerreiro
VEREADORA/PSL

