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INDICAÇÃO Nº 026/2017. 
Ementa: Sugere obra de acessibilidade e melhorias no centro cultural 

municipal. 
 

Senhor Presidente: 

 

                          O Vereador que a presente subscreve, após ouvido 

o Plenário na forma regimental, solicitam envio de cópia da presente 

ao Prefeito deste município, requerendo estudos e providências do 

setor competente da municipalidade visando a execução de obras para 

melhoria no acesso, estacionamento, calçamento e isolamento do palco 

e sala de gravação do centro cultural de nosso município. 

Justificativa: A presente solicitação justifica-se no 

fato de que embora seja a principal área de propagação de cultura de 

nosso município, o centro cultural possui alguns gargalos, de fácil 

solução e que necessitam ser dirimidos. Por se tratar de local de ampla 

circulação e aglomeração popular, não possui vagas de estacionamento 

suficientes para dar vasão a necessidade criada, fazendo com que a 

esmagadora maioria use o leito da PR-495 para fazê-lo, o que se torna 

inapropriado e por vezes inseguro, visto a larga trafegabilidade no 

trecho.  

A pré-existência de um estacionamento lateral, 

porém de dimensões reduzidas fará com que o trabalho seja 

minimizado, exigindo tão somente um alargamento e pavimentação do 

local, esta atitude fará com que as aproximadas 20 vagas sejam 

acrescidas em pelo menos 50%. A fluidez nas manobras poderá ser 

otimizada com a adoção de medida simples, porém de grande valia, 

uma delas é a adoção da circundação do prédio para que haja uma 

entrada e uma saída, havendo ainda a possibilidade de direcionar o 

fluxo de saída para a rua Guarapuava. Com a adoção da medida 
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anterior, haverá mais um benefício significativo, que se trata da 

possibilidade de embarque e desembarque de pessoas, por ocasião de 

eventos de gala ou chuvas fortes, pela ala lateral norte do centro 

cultural, estrutura pensada para este fim, porém sem o devido acesso. 

Da mesma forma como na parte externa, 

internamente são requeridas pequenas melhorias, de cunho prioritário. 

A primeira trata-se do isolamento termoacústico do teto do palco, onde 

a temperatura em dias de sol torna-se crítica, bem como a acústica 

seria melhorada com a adoção de forro no local, a mesma ação é 

esperada pela equipe que coordena o coral e instrumentais, onde existe 

uma sala específica para gravações, a qual não conta com forração 

acústica e necessitaria de um ar condicionado para uma melhor 

ambientação.  

 

Por fim, a indicação ora proposta visa melhorar as 

condições de acessibilidade, estacionamento e isolamento 

termoacústico de nosso principal ponto de encontro para atividades 

culturais, valorizando nossa receptividade aos nossos visitantes e 

munícipes.  

              

                           Nestes Termos 

             Pede Deferimento 

                       Sala de Sessões, 22 de Maio de 2017. 
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Vereador 


