
Exmª.  Srª. 
IVONE PORTELA 
DD. Presidente da Câmara Municipal  
Nesta. 

 

Laranjeiras do Sul, em 30 de Maio de 2014. 
   

Os Vereadores que o presente subscreve, usando de suas 
atribuições legais que o cargo lhe confere, vêm perante a presença de Vossa Excelência, 
para que após ouvido o Douto Plenário, em conformidade com a legislação vigente 
REQUERER o que segue: 

  REQUERIMENTO N.º  037/2014. 
 

EMENTA:  Requer do Poder Executivo Municipal: 
Informações gerais sobre o funcionamento da 
ASSISCOP - Associação Intermunicipal de Saúde do 
Centro Oeste do Paraná: 
a. Quanto (em reais) o Município de Laranjeiras do Sul repassa 
mensalmente à Assiscop; 
b. Quanto (em reais) os outros Municípios repassam mensalmente à 
Assiscop; 
c. Quantas consultas e quais modalidades são cedidas para o 
Município de Laranjeiras do Sul; 
d. Qual critério usado para a liberação e fornecimento das Consultas 
pela Secretaria Municipal de Saúde, bem como o acompanhamento 
do atendimento pela Assiscop; 
e. Quantos votos nas tomadas de decisão possui o Município de 
Laranjeiras do Sul; 
f. Relação de profissionais na área de saúde, diretores e funcionários; 
g. Valores totais com folha de pagamento dos Servidores da 
Assiscop, envolvendo: médicos, dentistas, especialistas e demais 
servidores; 
h. Se o Município de Laranjeiras do Sul possui algum débito com a 
Associação e como está a participação financeira dos outros 
municípios que fazem parte do consórcio; 
i. Na avaliação da Prefeitura Municipal e Secretaria de Saúde qual o 
custo/beneficio da Associação; 
j. Despesas extras com água, luz, aluguel e outras que tiverem; 
l. Se todos os municípios do Consorcio participam das compras da 
Associação como: material de manutenção, compra de carro e 
aparelhos locados pela Associação; 
m. Se todos os municípios do Consorcio participam da contratação e 
demissão de funcionários; 
n. Demais informações que acharem necessárias. 
 
Considerando a função legisladora e fiscalizadora que 

exercemos, e ainda, na condição de legítimos representantes da população, 
REQUEREMOS que o Poder Executivo de Laranjeiras do Sul nos envie as 
informações acima citadas. 

 
 
 
 
 
 
 



Certos de que seremos prontamente atendidos, desde já antecipamos nossos 
sinceros agradecimentos.   

Atenciosamente,  
 
 

 
DARCI MASSUQUETO    IVONE PORTELA 

Vereador PMDB        Vereadora PT 
 
 
 

JUNIOR GURTAT    ELTON RUTHS 
                                    Vereador PMDB   Vereador PPS 


