
Projeto para Instalação 
de Elevador de Acessibilidade

PEDIDO DE PATROCÍNIO



RESUMO

O projeto prevê a instalação de elevador de acessibilidade no Centro
Cultural 25 de Julho de Porto Alegre, que leva do piso térreo ao subsolo e
primeiro andar, com espaço para um cadeirante mais duas pessoas.
 
OBJETIVO GERAL

Complementar as exigências legais de acessibilidade no Centro Cultural
25 de Julho, contidas no Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei Federal
nº 13.146/15 e na Lei da Acessibilidade, nº 10.098/00, com projeto e
instalação de elevador para melhorar o acesso a pessoas com deficiência,
com dificuldades e idosos, que leve do piso térreo ao subsolo e primeiro
andar, com espaço para um cadeirante mais duas pessoas.
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Integrar o Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre às casas de
realização de eventos culturais acessíveis a público com deficiência e com
mobilidade reduzida.

Habilitar o Centro Cultural 25 de Julho, com sua área de cerca de 2 mil m²,
ante às exigências de segurança, acessibilidade e às Leis de Incentivo à
Cultura, exigentes quanto à acessibilidade.

Possibilitar ao Centro Cultural a realização de maior número de eventos
culturais no seu salão de eventos, para público de até 700 pessoas e
demais salas existentes no subsolo e primeiro andar.

Aumentar a possibilidade de aluguel do principal espaço da casa para
outros eventos externos, tais como festas, casamentos e formaturas,
incrementando importante fonte de renda para a manutenção do Centro
Cultural e suas atividades culturais.



JUSTIFICATIVA

O Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre completa 70
anos de história em 2021, em que se destacam o cultivo e
ensino da música, o canto coral, a dança folclórica e a cultura
teuto-brasileira em geral, tratando-se de importante
representante da herança cultural dos imigrantes alemães na
capital do estado do RS.
 
O “25” é entidade cultural sem fins lucrativos e tem sua
sustentação nas contribuições mensais dos componentes
dos grupos e de associados simpatizantes da sua trajetória,
no aluguel de espaços para eventos externos e nos
patrocínios através das leis de incentivo à cultura.
 
Entre as ações que buscam ampliar o diálogo do Centro
Cultural 25 de Julho com a comunidade de Porto Alegre, até
exterior, de forma contemporânea e alinhada com os atuais
conceitos de acessibilidade, segurança e democratização de
acesso, está o presente projeto de instalação de um elevador
destinado a cadeirantes, pessoas com mobilidade reduzida e
idosos, para o quê necessita buscar recurso de fora de seu
orçamento, pequeno ante suas demandas de manutenção e
quadro de funcionários.
 
O prédio do Centro Cultural já conta com rampa de acesso a
cadeirantes, bem como banheiros acessíveis, nos seus três
andares destinados a eventos públicos.
 
Segundo a última pesquisa do IBGE, o percentual de
brasileiros com dificuldades de subir uma escada é de 2,7%.
Atualmente um público médio de 15.000 pessoas circula,
anualmente, pela sede do Centro Cultural 25 de Julho Essas
pessoas utilizam necessariamente a escada principal, de dois
lances, para acessar o salão principal, dificultando a presença
de pessoas deficientes e inviabilizando eventos que definem,
em suas exigências, a existência de elevador de
acessibilidade.



DADOS DO PROJETO

Coordenação Geral: Susana Fröhlich -  Produtora Cultural e
Diretora Cultural do CC 25 de Julho

Arquiteto Responsável: Jonas Badermann de Lemos -
Arquiteto e Vice-Presidente do CC 25 de Julho

Supervisor da execução do projeto: Walter Sille Krause -
Presidente do CC 25 de Julho

Título no sistema Salic: Acessibilidade - Centro Cultural 25 de
Julho de Porto Alegre

Pronac 185655 – Art. 26 MinC – Lei 8313/91 - Art. 26.  
O doador ou patrocinador poderá deduzir do imposto devido na
declaração do Imposto sobre a Renda os valores efetivamente
contribuídos em favor de projetos culturais aprovados de acordo com
os dispositivos desta Lei, tendo como base os seguintes percentuais:               
I - no caso das pessoas físicas, oitenta por cento das doações e
sessenta por cento dos patrocínios;
II - no caso das pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real,
quarenta por cento das doações e trinta por cento dos patrocínios.

§ 1o  A pessoa jurídica tributada com base no lucro real poderá abater
as doações patrocínios como despesa operacional.

Valor aprovado: R$ 206.940,40
Já captados: R$ 20.000,00

Importante: O valor patrocinado pode concretizar-se por meio
de materiais e serviços, podendo vir a ser o próprio elevador e
sua instalação, sendo tais custos recuperados na isenção de
imposto devido pela empresa, dentro dos percentuais citados
acima.
   
Conta para captação de Recursos:
Banco do Brasil
Agência 3527-0
Conta: 27055-5
Titular: Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre
CNPJ 92.911.270/0001-72



Fixação de placa metálica no saguão do Centro Cultural 25 de
Julho, em local visível, próximo ao elevador, com
agradecimento e destaque à(s) empresa(s) patrocinadora(s) do
elevador de acessibilidade.

Cedência, sem custo de aluguel, do espaço do salão de festas
para realização de evento da empresa patrocinadora.

Divulgação da logomarca da empresa nos eventos do 70º
Aniversário do Centro Cultural, pelo prazo de um ano, nas
páginas do Centro Cultural 25 de Julho nas redes sociais e
informativos da casa.

Outras contrapartidas de interesse da empresa poderão

CONTRAPARTIDAS À EMPRESA PATROCINADORA

ser negociadas.



CONTATO

Susana Fröhlich

Coordenadora geral do projeto junto à Secretaria Especial da

Cultura/ Diretora Cultural do Centro Cultural 25 de Julho

sufrohlich@gmail.com

51 981865808 e 51 3207.8875


