PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL
GABINETE DA VEREADORA PROFESSORA ELEIKA BEZERRA
GUERREIRO
EMENDA Nº 120
EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI 097/2016
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2017

– LEI

Art. 1º – Aloca recursos para:
ORGÃO
RESPONSÁVEL
AÇÃO
OBJETIVO
Valor

FUNDAÇÃO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTES
Nº 13.392.054.1999 – BIBLIOTECAS PÚBLICAS
Implantar bibliotecas públicas, atendendo às quatro regiões administrativas de Natal,
como forma de democratizar o acesso à leitura, aos acervos impressos e digitais, às
tecnologias da informação e comunicação.
R$ 1.490.000,00 (um milhão quatrocentos e noventa mil reais)

Art. 2º – A alocação de recursos de que trata o art. 1º será advinda das seguintes
anulações de despesas:
ORGÃO
RESPONSÁVEL

FUNDAÇÃO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTES

AÇÃO

Nº 13.392.054 - 2077 – FESTEJOS POPULARES

Valor

R$ 1.490.000,00 (um milhão quatrocentos e noventa mil reais)

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2016.

Professora Eleika Bezerra Guerreiro
VEREADORA/PSL

APROVADA

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL
GABINETE DA VEREADORA PROFESSORA ELEIKA BEZERRA
GUERREIRO
JUSTIFICATIVA:

A emenda apresentada visa aprimorar o Projeto de Lei nº097/2016, Lei
Orçamentária Anual – LOA 2017.
A ação tem como objetivo implantar bibliotecas públicas atendendo às quatro
regiões administrativas de Natal, como forma de democratizar o acesso à leitura, aos
acervos impressos e digitais, às tecnologias da informação e comunicação.
Considerando a relevância da ação para toda a sociedade e não havendo
qualquer justificativa para a redução dos recursos previstos para a ação na LOA 2017,
propomos um aumento de R$ 1.490.000,00 (um milhão e quatrocentos e noventa mil
reais) que adicionado ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) já existente na proposta
orçamentária 2017, totalizando o valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil
reais).
Dessa forma, propomos que seja mantida a meta física e financeira prevista no
Plano Plurianual – PPA 2014/2017 que aprovou o valor de R$ 10.000.000,00 (dez
milhões) para a construção de 4 (quatro) bibliotecas públicas.

.

Os recursos financeiros serão remanejados da ação nº Nº 13.392.054 - 2077 –
Festejos Populares da Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE.

Diante do exposto, é que apresentamos a propositura e contamos com a
aprovação de forma unânime pelos pares.
Sala das Sessões, 23 de novembro de 2016.
Professora Eleika Bezerra Guerreiro
VEREADORA/PSL

