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A arte se dissemina em Prado Ferreira pelo novo Centro Cultural
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Postado em: 14/10/2020

Os cerca de 4.000 habitantes de Prado Ferreira, um dos 25 Municípios da Região Metropolitana de
Londrina, terão um local de referência para o setor artístico, com a construção do Centro Cultural,
que já está com 45% da obra concluída. O projeto, aprovado pela Secretaria do Desenvolvimento
Urbano e de Obras Públicas (SEDU), com operação do Serviço Social Autônomo (Paranacidade,
vinculado à SEDU), foi viabilizado com a liberação de R$ 738.938,14, do Sistema de Financiamento
aos Municípios (SFM).

Os cerca de 4.000 habitantes de Prado Ferreira, um dos 25 Municípios da Região Metropolitana de
Londrina, terão um local de referência para o setor artístico, com a construção do Centro Cultural,
que já está com 45% da obra concluída. O projeto, aprovado pela Secretaria do Desenvolvimento
Urbano e de Obras Públicas (SEDU), com operação do Serviço Social Autônomo (Paranacidade,
vinculado à SEDU), foi viabilizado com a liberação de R$ 738.938,14, do Sistema de Financiamento
aos Municípios (SFM). "Os Centros Culturais garantem a preservação das tradições, da história e
da cultura locais, além de oferecer entretenimento, a possibilidade de eventos e de apoio aos
artistas e à produção artística, em especial à local. São verdadeiras fontes de referência para o
Município e para as cidades vizinhas", disse o secretário da Pasta, João Carlos Ortega. A unidade
terá palco, área para plateia, dois camarins com um banheiro cada, depósito, cozinha, lavanderia,
espaço para circulação, dois banheiros para o público, banheiro adaptado, sala multiuso, pátios
coberto e descoberto. A Prefeitura de Prado Ferreira tem, ainda, outros três projetos aprovados
pela SEDU. Um deles, para a implantação e pavimentação de vias marginal e interseção em nível
com a PR 170, no valor de R$ 1.163.590,51, já está em execução. O segundo, para a aquisição e
instalação de equipamentos e mobiliário para Parque Infantil, no valor de R$ 73.720,98, teve a
autorização para Licitação dos fornecedores emitida e entregue. O terceiro, no valor de R$
49.000,00, viabilizou a aquisição de um automóvel.

http://www.paranacidade.org.br
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