
EXPECTATIVA

Em obra desde o 
início desse ano, a re-
forma interna do anfi-
teatro do Centro Cul-
tural Pedro Alberto 
Tayano Filho está em 
sua fase final, restando 
agora somente alguns 
acabamentos para ser 
entregue à população 
tangaraense. Após a 
solenidade de lança-
mento do livro Memó-
ria (matérias na pági-
nas 04 e 05), o prefeito 
Fábio Martins Junquei-
ra (PMDB) aproveitou 
sua ida até o local para 
abrir as portas da obra 
e apresentá-la às auto-
ridades locais presen-
tes.

De acordo com o 
chefe do Executivo, a 
obra deverá ser finali-
zada ainda nesse ano. 
“Acredito que conse-
guiremos reinaugu-
rar o nosso anfiteatro 
no mês de dezembro. 
Atualmente estamos 
com obras nos banhei-

ros, adequando eles 
para termos acessibili-
dade no local. A parte 
de mobília já foi toda 
concluída, e nos pró-
ximos dias a empresa 
responsável irá entre-
gar as novas poltronas 
que adquirimos. Pode-
mos assegurar que fica-
rá um anfiteatro muito 
bonito e agravável”, 
relatou Junqueira, ao 
destacar que a admi-
nistração municipal 
planejou a reforma do 
anfiteatro há aproxi-
madamente três anos.

Segundo o Chefe do 
Departamento de Cul-
tura, Anselmo Parabá, 
a empresa responsável 
pela reestruturação 
do espaço está traba-
lhando assiduamente 
para  entregar a obra 
o mais breve possível 
para a população. “Es-
tamos com uma gran-
de movimentação em 
torno dessa reforma. 
Será um espaço bonito 
e mais moderno”, co-
mentou o responsável. 
Ao final da reforma, o 
anfiteatro contará com 

uma nova recepção, 
rampa de acesso, novo 
forro, reforma do piso, 
pintura geral e adequa-
ções de acessibilidade. 
Conforme o Diário da 

Serra já veiculou em 
edições anteriores, a 
obra conta com um in-
vestimento total de R$ 
109.227,57, sendo essa 
a primeira reforma de 

readequação geral no 
anfiteatro do Centro 
Cultural. “Será uma 
nova etapa para a cul-
tura tangaraense. O lo-
cal que já foi palco de 

diversos espetáculos, 
diversas montagens e 
festivais, voltará a ser 
usado para esse fim e 
também outros even-
tos”, finalizou Parabá.
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Anfiteatro do Centro Cultural será 
reinaugurado no próximo mês

Obra deve ser entregue até o final do ano
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