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Requerimento nº 164/13
64/13
REINALDO NUNES – PORTUGUÊS (PT)
REQUER INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO E FUNDAÇÃO
ASSISENSE
DE
CULTURA
SOBRE
OS
RECURSOS
PROVENIENTES DE LOCAÇÃO DO CINEMA MUNICIPAL
"PIRACAIA" NOS ANOS DE 2011 E 2012

Considerando que uma das poucas opções
culturais no município de Assis é a exibição de filmes no Cinema Municipal Piracaia,
administrado pela Fundação Assisense de Cultura;
Considerando que o prédio administrado pela
Fundação Assisense de Cultura passa por dificuldades para manter sua estrutura física,
sendo necessária uma completa remodelação no mesmo;
Considerando a insuficiência de recursos
repassados no Orçamento da Fundação Assisense de Cultura para manutenção de suas
unidades;
Considerando que o Cinema Municipal consegue
se manter graças à receita de exibição dos filmes e locação do espaço para eventos;
Considerando que o espaço geralmente é locado
para pessoas físicas e jurídicas, muitas vezes interessadas em promover eventos com
claro caráter empresarial, ou seja visando lucro;
Requeiro à Mesa, ouvido Plenário na forma
regimental, que seja oficiado o Prefeito Municipal, Sr. Ricardo Pinheiro Santana, para
que mesmo preste, após consulta à direção da Fundação Assisense de Cultura,
informações a essa Casa de Leis sobre os recursos provenientes de locação do Cinema
Municipal Piracaia nos anos de 2011 e 2012, informando, detalhadamente, nome do
locador, data da locação, finalidade da locação, valor cobrado pela locação, como era
feito o pagamento e se havia comprovante do pagamento da locação e ainda, por
último, se há alguma taxa de locação que ainda não foi paga e que providências foram
tomadas para cobrar o débito, informando, em caso de resposta positiva, os devedores e
respectivos valores devidos.
SALA DAS SESSÕES, em 25 de fevereiro de 2013.
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