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Salvador/BA., 03 de dezembro de 2015. 

OFÍCIO N° 68/2015 

Exmo. Sr. Dr. Inaldo da Paixão 

DD Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado 

PROCESSO TCE/009513/2015 - EXERCÍCIO 2015 

Senhor Presidente. 

Cumprimentando-o cordialmente e em resposta ao Processo em epígrafe, sirvo-me do presente para 

encaminhar a V.Exa os esclarecimentos anexos, no ponto em que houve inconsistência, quanto as conclusões 

da auditoria realizada por esse Tribunal de Contas, apontadas no Relatório de Auditoria de 

Acompanhamento de Licitação, Contratos e Convênios - período 01.01,2015 a 31.05,2015. 

Permita-me ponderar que a despeito dos esclarecimentos solicitados não terem sido enviados no prazo 

fixado de 15 (quinze) dias, tal se deve à gama de serviços que a Assembleia vem realizando, notadamente 

em relação aos Relatórios inerentes aos anos de 2012, 2013 e 2014. Com a devida vênia, não se tratando 

de prazo peremptório há de convir V.Exa e a Eminente Conselheira Relatora que nenhum prejuízo resulta 

para apreciação do assunto. 

Ademais, como a maioria dos prazos de que somos notificados são superiores a 15 (quinze) dias, tal 

circunstância contribuiu para inobservância apontada. 

Reitero a V.Exa e à Conselheira Relatora protestos de elevada consideração. 

Presidente da ali ia 
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ESCLARECIMENTOS E JUSTIFICATIVAS AO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E 

CONVÊNIOS 

PROCESSO TCE/009513/2015 - EXERCÍCIO 2015 

De posse do dito Relatório epigrafado, a Assembleia Legislativa da Bahia - ALBA, 
passa a prestar as devidas justificativas e manifestações sobre os itens ali constantes, os quais 
fazem referência aos trabalhos realizados pela 4a Coordenadoria de Controle Externo -
Gerência 4D do Egrégio Tribunal de Contas do Estado da Bahia, consoante o que agora relata, 

Como visto e detalhadamente explicitado pelos Auditores do TCE, estes ao realizarem 
os trabalhos de auditagem inerente ao período de Io de janeiro a 31 de maio do ano corrente, 
constataram que o Poder Legislativo Estadual vem cumprindo fielmente com suas obrigações 
em todos os pontos averiguados, especialemente no que tange as licitações, aos contratos e 
convênios celebrados, vez que, depois de uma profunda análise, cloncluiram que a ALBA 
atendeu "as regras licitatórias afetas a as modalidades" e constatou que a celebração dos 
contratos e convênios estão em "consonância com as regras previstas na Lei de Licitação e 
Contratoso que, como já dito, comprova que a Assembleia Legislativa da Bahia, atua de 
forma legal com os itens apurados. 

Todavia, apenas e tão somente em um sub-ítem, o de Subvenções Sociais, os diligentes 
Auditores apontaram a exceção no quanto inspecionado, ou seja, nas "transferências de 
recursos para a Associação do Servidores da Assembleia Legislativa (ASSALBA) ", para as 
quais apresentamos as manifestações e justificativas abaixo descritas. 

No todo e em especial a este item, a Assembleia vem provando a adoção de ações no 
intuito de para cada exercício aprimorar seus atos de forma a atender as determinações legais 
e as orientações dos Órgãos de Controle, incluindo o Tribunal de Contas do Estado. 

Em exercícios anteriores, especialmente o ponto aqui debatido era questionado pela 
"ausência de celebração de convênio entre a Assembleia e a Associação dos Servidores da 
Assembleia Legislativa da Baltia - ASSALBAo que já não mais acontece, vez que fora 
celebrado o exigido pacto entre as duas entidades, atendendo desta forma o quanto exigido 
pelo TCE. 

Colocado uma pá de cal com aquela pendência, passou o Tribunal em outros exercícios 
pretéritos, a questionar o repasse para a entidade de classe alegando uma Norma interna da 
ALBA que vedava a dita transferência, o que, de igual forma ao parágrafo anterior, o 
Legislativo provou que a invocada Regra interna não estava mais vigente, logo não era 
impedimento para o repasse com o fim de assumir parte das despesas com o plano de saúde 
dos servidores da Casa. 
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Com estes questionamentos solucionados, essa Egrégia Casa de Controle passou a 
pontuar a possível ilegalidade na transferência de recursos, alegando o quanto disposto na 
alínea "h" do Art. 9o do Decreto n° 9266/2004, do Executivo Estadual. 

Como se observa, repetidamente falando, a Assembleia vem corrigindo possíveis falhas 
encontradas em exercícios de outrora e por fim se discute no momento se este impedimento 
arguido pelos diligentes técnicos da Corte de Contas realmente atinge no âmbito do Poder 
Legislativo, em razão de que o mencionado Decreto regulamenta atos a serem praticados 
exclusivamente por entes do poder Executivo e não em outras esferas, como é o nosso caso. 

Este Tribunal em decisões já adotadas, muito embora aponte ressalvas quanto ao tema 
em baila, também decide que a ALBA adote "Plano de Ação" com o fim de sanar o ponto aqui 
em tela, inclusive a Douta Conselheira Carolina Costa, igualmente Relatora do Processo em 
epígrafe, no Acordão n°l69/01 em seu Voto fez alusão ao tema que transcrevemos: 

(...) 
De igual modo, nas prestações de contas atinentes aos exercícios 
subsequentes cujos julgamentos ocorreram até o advento do 
exercício sub examine (2010), nenhuma alteração fora promovida no 
panorama jurisprudência/ desta Corte a respeito do tema. Vale dizer, 
a transferência de subvenções sociais à ASSA LBA para viabilizar o 
pagamento de planos de saúde dos servidores da Casa Legislativa 
estadual não foi objeto de qualquer ressalva especifica ou mesmo de 
recomendação ou determinação para que a Assembleia suspendesse 
os repasses. 

(...) 
Em outros termos, as decisões desta Corte de Contas que deixaram 
de considerar irregular a transferência de recursos à ASSALBA para 
pagamento de plano de saúde dos servidores da Assembleia 
Legislativa - questão, frise-se, levantada pela auditoria em diversos 
processos e submetida ao contraditório - geraram no gestor público 
uma expectativa de que a referida conduta administrativa, sob a ótica 
do órgão externo, não estaria em desconformidade com a ordem 
jurídica. Assim, não nos parece razoável que os atos e 
comportamentos administrativos praticados com respaldo em tais 
precedentes possam ensejar, de per si, a formação de juizo 
reprovativo sobre as contas do gestor; só pena de violação ao 
princípio da proteção à confiança, enquanto aspecto subjetivo da 
segurança jurídica (...). 

Acatando a trilha de "Plano de Ação", determinado por esta Corte, a ALBA, além de 
resolver os antigos questionamentos, acima relatado, adotou práticas com o objetivo de 
resolver finalmente a questão aqui debatida e criou, como já é do saber do TCE, inclusive 
descrito no Relatório ora respondido, mediante o Ato n° 43.496/2014 (vigente até a presente 
data, diante da última prorrogação que foi feita pelo Ato de n°47021/2015 - anexos) a Comissão 
Técnica sobre Plano de Saúde, com o fim de "realizar estudo, levantamento de dados e 
apresentar proposição para implantação de novas normas e procedimentos relativos a 
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transferências para viabilizar parte do custeio de plano de saúde dos servidores e 
Deputadoscujos trabalhos da Comissão vem sendo realizados estando prestes a concluir 
seu objetivo, quando será encaminhado a esta Corte para conhecimento. 

De início a Comissão constatou a real necessidade de adotar na ALBA novas práticas e 
legislação que atendesse as determinações do Tribunal de Contas do Estado, e durante este 
tempo de estudo, ela apresentou realidades existentes em diversos órgãos que compõem o 
Executivo Estadual, o Tribunal de Justiça do Estado, Ministério Público Estadual e nos 
Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios, assim como em outros Legislativos, os quais 
serviram de base e orientação para os trabalhos da referida Comissão, inclusive visita "in 
loco", a exemplo da Câmara dos Deputados, Senado Federal e Assembleias Legislativa de 
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco e Pará, dentre outras, onde foram conhecidas as 
práticas adotadas nas ditas Casas Legislativas, Também estão sendo ouvidos pela Comissão, 
técnicos de empresas prestadores de serviços de planos de saúde no país, como especialistas 
na área. Logo. se vê que a Comissão está em plena atuação e prestes a chegar a uma 
conclusão. 

Além da atuação da Comissão, a ALBA apresentou ao TCE em 24 de setembro de 2014 
o Ofício n° 043/2014, tombado sob processo n° TCE/009706/2014, questionando a este 
Colendo Tribunal, posicionamento definitivo sobre o item aqui narrado, vez que há 
divergências de entendimento entre o TCE e a Assembleia no que tange a esta questão e até a 
presente data permanecemos no aguardo do Parecer requerido, inclusive o Relatório que aqui 
respondemos menciona o seguinte: 

"De tudo exposto, entendeu a 4a Coordenadoria ser inequívoco 
afirmar que o expediente que originou o documento 
TCE/009706/2014, qual seja, o Ofício OE N°043/20J4 carece de 
reposta..." 

"Por tudo isso fez a 4a Coordenadoria de Controle Externo 
retornar em 18 de março de 2015 o referido Documento ao 
Gabinete da Presidência, para, se assim entender, deliberar sobre 
o questionamento suscitado pelo Presidente da ALBA..." 

"Resta-nos informar que em consulta realizada no sistema 
PROInfo deste TCE/BA em 07.10.2015, o Documento 
TCE/009706/2014 encontra-se na ATEJ, desde 21.05.2015, não 
havendo, ainda, por parte desta Corte de Contas, manifestação 
sobre os questionamentos formulados pela ALBA." 

Se não bastassem todos estes questionamentos, divergências e ações praticadas, todas 
elas legais e fáticas que deva ser cuidadosamente analisadas, há dc salientar um fato 
relevante sobre o tema. Trata-se de vidas de pessoas humanas que estamos para decidir, 
onde muitas delas estão em situações de gravidade a sua saúde e faixa etária elevada e de 
servidores/dependentes/pacientes submetidos aos diversos tratamentos em condição dc 
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internamento hospitalar e/ou domiciliar, portadores de doenças crônicos, tratamento 
oncoiógico, renais crônicos, hemodiátise, insuficiência respiratória, dentre outros, para 
os quais devam ser preservados seus direitos e cuidados com seus estados de saúde e vida 

Diante do aqui narrado, prova a ALBA, mais uma vez, que ações estão sendo adotadas 
no intuito de resolver a questão de transferência de recursos para ASSALBA, aguardando, 
dentre estas providências, a resposta a Carta Consulta apresentada ao TCE acima relatada e 
ora juntada cópia, além da conclusão dos feitos que a Comissão haverá de apresentar em 
breves dias, salientando, desde já, que diante das novas regras instituídas ao Plano de 
Assistência de Saúde ao Servidor Público Estadual - PLANSERV, poderá a Assembleia e seus 
servidores aderirem ao dito plano. 

Por fim, espera a ALBA que quando da conclusão dos trabalhos de auditoria referente 
ao exercício 2015, este ponto estará sanado, como muitos outros que a ALBA vem atendendo 
as determinações e sugestões da Egrégia Corte de Contas. 

Esperando ter apresentado esclarecimentos solicitados e necessários ao deslinde da 
questão arguida por essa Corte de Contas, ao tempo em que a ALBA se coloca à inteira 
disposição para novas informações que necessárias se fizerem nos assuntos concernentes a sua 
alçada, pugnando, desde já pela Aprovação das Contas da Assembleia Legislativa do Estado 
da.Bahia. referente ao período de 01.01 a 31.05.2015. sem ressalvas. 

Nestes termos, 
P. deferimento. 

Salvador - BA, 26 de novembro de 2015. 

De 

Presidente da As o ia 
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O Crê ocire Ollcial da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA, em 
eonl'ürmld»dc I»m 1 l.ci Enuduil n*9 J33*0,1. u Leis Kcdtnil n*|Ü.J20/02 c 666^3. e 
dlíjwilviSíi dn F-UíipU <te PreijJo Crcicudnl n*0IH 0̂l*, Proceüo nNOI-̂ OU. qut lern como 
objeio a euotrawjSu de cmptane eipecwliiuda ria prnUvto dc »«n.Hço» cuntinuadoi de 
uiilitínciu lícnka. muiiuiençío preventivo « «cwretlv» cnin lubiiltulfio de peçai «m (IK (altol 
ele\adorei elêiricot de pmutfeirOí. mures "OTIS". decidiu pela critério de julgamento de 
menor preçu. deelaror Mer«rdora bem eumo adjudicai o objeto do certame t emprenn ENUEI. 
1TCJI ÜMOF.S-IIAK1A F.M LLLVADORíü u ESCADAS ROÎ NTF.S L7PA. C.N.PJ.: 
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SAU1DOK ÍDTM-W7RA, 9DE<xnum OnOK-AHOC-tF 21.794 

ATOS ADMINISTRATIVOS 

A T O n 4 48.960/2015 
O PRESIDENTE DA A S S E M B L E I A LEGISLATIVA D O E S T A D O OA 
BAHIA, no ueo ()o ivns atribuiçOc» e con»W*rando o Ato o" 4 J.524f2014. de 
03.07.2014, publicado r» OlàíW Ofaiat da EstsOo de M.07.2Q14. Uo 
Horrwtoaaçáo do Resulta do do Concurto PúWk» Assembleia 
UpisWiva. roatzado »ttavé*do Edital B* 001/2014 25 02JüV; 

R E S O L V E 
Nwnesr CINTH1A VIEIRA SOARCS SILVA paro o earço <Jo Títcnir» do Nivoi 
Supoiior. Crtogofto Funcional Redação e Ro«is*o legatmwB, OmirTiCíiçâo I 
HaüiHaçâo em Letras, AHS, C I B W « l, «t«l 1, Quadro de Peaeooi 
Eletiva d oito Potícr. pw haver atdo haMlflífo, oom clasilfiesçfic em 2* 
1u[jaf, com lolflçío na Supeiiríefiiffcicw de AM uns» Parlamentares. 
GABINETE DO PRESIDENTE OA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DA BAHIA, om 06 do outubro de 2015. 

A T O n° 4S.961/2015 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA OO ESTADO OA 
BAHIA, no uso Bb suat asiibuiçoeí e coraterandaoAlo n*«3.S24í20l4,do 
03>.07.2014. publicado no Diário Oficia! do Estado de 04,07.2014. de 
Homologação do Resultado do Concurso Púbfíw desta Assembfeio 
LeuHIatlva roataodo ouavftj do Edil*) n* 001/2014 de 25 02.2014; 

R E S O L V E 

Ncxnear VANILDO DA Sn.VA GUIMARÃES JÚNIOR para o cnrg» de 
Técnico Ofi Ntve) SvpCflOf. Cotegoris Funcional Aniüje <f« Stitomn» / 
IntCMTMVtttji / Tecrotooiíi d» Informação. ANS, Claoc» t, Nrrel 1. do Quadro 

pwuoel Eíçiivo desta Poder, por haw afcJ» habitado, wti clBaitficBçao 
cm 5® logot. com totaçio na Dltalooa de T«enotog« da InVfMaçlo. 

GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 60 
ESTADO DA BAHIA, em 00 de outubro de 2015, 

MARCE 
PreiWHrt» 
O PKRKI1ÍENTC DA ASSEM RI. ElA LKCISLATI VA IK) KSTAIK) DA BAHIA, 
mi u«>iíc »sa> swíNiKvVj; 
RKSOLV1L-
ATOS; 
V. -17.013/2013 • Euwictm OU.V1HO JOS»; l)E OLIVK1RA J1WOR, da íiinfím 
ctmittianad» dc Scífciíiw PajlmimUi ICwnú&i íí rínjiiçoi. Orçamítilo, 
livi-ali/afk» t- Controlo). Nnvl SP-1 » jwríirde OJMOIOlí. 
y , ^.PUttOU • AvWílíat a tWsUr»,-» <k nisíl v IvÛ Sp <>? Srernário JV lamentar 
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tjf íê aniía a quinu-1'riia dü OíhJOmin ii l IfiJOrnin <• dJK W6 à« I7h.'r»nun e na> «xl»>-
fcims. dii OShJOmteBKÍ H I IhJftnlT. on, »tei\ éí 0o cnclcr<*o tletrOnko cptfeli^.N c^ N 
Saliídcr. OS de outúhm dr »I5. MARtXIS ANIÒXIO CAIRUS AKAÚJ'"> - lletwíirv 
Oticlnl, 

AV fSí) 1)K UC1TACÀO 
O PBi;XfOi:iRÍ> I>A ASSIiMÜUaA LrtirSIAllVA DO KSTAIXJ OA IIWIIA, d«ii«nvla prtn tf 
í!•5191000. tomi púbico pan coalmimattp dos {««restadn çac fta&ra.-J na ub d» CrrnÍMi? 
PrenvmeTur dr lieitoção. Ala B.-cvbtotn 3, iht Pili-n,! Deputado PÀt^rít MtfiTHÒcv cm 
plWíirS. (cnfponí tu Ediul it t mftüiwt conlirftt «íabílícida» as l^i 
htiíflu il ü-f j 1} tl5. Istifradi j-cilí Ldi 9 Sí SW í • Un C««plrn>ci<ar »i» 123.-0*. Lei 
lVOftl! i/l O.í 2ti 01 r í̂ i rxdrral fiófiíS mi que í« pctmoac. 

Mi)dnbiWr j N'/ | fftjrtfi n»t MofiLfi,, 
| AqwíKiorfc tteettça ln!>ríig& c Crranc ií i í h 

htsrwül j j Cfaui. 
I > S t!:í ĉ roatsa-ic ru ijJa dtCnntílio PcrTTunzzitr de Lhllhtfco. H.sub̂ Ŵ A Luiz 
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

R^Hfc GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

Salvador/BA, 24 de setembro de 2014. 

OF. N° 043/2014 

EXMO. SENHOR 
CONSELHEIRO INALDO ARAÚJO 
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA - TCE 
NESTA 

Senhor Presidente, 

Ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para 
encaminhar a V. Exa., esclarecimentos sobre questionamentos originado dessa 
Corte de Contas, acerca de repasse financeiro para custeio parcial do Plano de 
Saúde dos Deputados e Servidores deste Poder Legislativo. 

Esta Casa Legislativa, atendendo orientação desse Colendo Tribunal de 
Contas, celebrou Convênio com a ASSALBA, publicado no Diário do Legislativo de 
12 e 13 de janeiro de 2013, com vistas a atender ao quanto recomendado, e 
editou ainda, Resolução n° 113/2012 que revogou a Resolução da Mesa Diretora 
de n° 72/2006, que vedava a transferência em questão, estando assim, quanto a 
estes pontos regular nos termos da aludida recomendação. 

Cabe aqui lembrar, que esse Egrégio Tribunal de Contas ao longo dos 
exercícios anteriores, aprovou as Contas da Assembleia sem qualquer ressalva 
específica ou mesmo recomendação a esses procedimentos. Prova disso, foi o 
luminoso voto do Ilustre Conselheiro França Teixeira de saudosa memória, relator 
do processo de prestação de contas da Assembleia Legislativa do exercício de 
1 999, fragmento abaixo transcrito; 

( . . . ) 

Todavia, a matéria da forma em que tratada não conduz 
à reprovação das contas, sobretudo porque não se 
vislumbra onde residiria o bis in idem, considerando a 
natureza facultativa do PLANSERV, como de resto já 
proclamado pelo STF. 

Ao Final, o Tribunal Pleno, por unanimidade de votos, aprovou as contas 
dos ordenadores de despesa sem qualquer ressalva ou ncamandacao 
(Acórdão n°. 169/01, gerando a suposição de que o procedimento 
adotado pela Assembleia Leòrelativa estaria em conformidade com o 
ordenamento jurídico pátrio.-AJy 



Ainda sobre o assunto, a Ilustre Conselheira Carolina Costa, em trecho 
do seu Douto Voto, fez alusão ao tema que transcrevemos; 

( . . . ) 
De igual modo, nas prestações de contas atinentes aos exercícios 
subsequentes cujos julgamentos ocorreram até o advento do exercício 
sub examine (2010), nenhuma alteração fora promovida no panorama 
jurisprudencial desta Corte a respeito do tema. Vale dizer, a transferência 
de subvenções sociais à ASSALBA para viabilizar o pagamento de planos 
de saúde dos servidores da Casa Legislativa estadual não foi objeto de 
qualquer ressalva específica ou mesmo de recomendação ou. deter-
minação para que a Assembleia suspendesse os repasses. 

Em outros termos, as decisões desta Corte de Contas que deixaram de 
considerar irregular a transferência de recursos à ASSALB para pagamento 
de plano de saúde dos servidores da Assembleia Legislativa - questão, 
frise-se, levantada pela auditoria em diversos processos e submetida ao 
contraditório - geraram no gestor público uma expectativa de que a 
referida conduta administrativa, sob a ótica do órgão externo, não estaria 
em desconformidade com a ordem jurídica. Assim, não nos parece 
razoável que os atos e comportamentos administrativos praticados com 
respaldo em tais precedentes possam ensejar, de per si, a formação de 
juízo reprovativo sobre as contas do gestor, só pena de violação ao 
princípio da proteção à confiança, enquanto aspecto subjetivo da 
segurança jurídica (. ..). 

Sobre o Princípio da Proteção da Confiança, não teceremos maiores 
comentários por entender redundante e desnecessário. 

Apesar dessas referências, a Ilustre Conselheira Carolfna Costa, expediu 
orientação à Secretaria Geral dessa Corte de Contas, solicitando deste Poder 
Legislativo a execução de um Plano de Ação com vistas a encerrar os repasses à 
ASSALBA. 

Em resposta a essa solicitação a Assembleia Legislativa, criou, através 
dos Atos de n°. 43.496/2014, que tiveram seus prazos prorrogados pelos Atos de 
n°. 43.642/2014 e n° 43.887/2014, publicado no DOE, a Comissão Técnica sobre 
Plano de Saúde que tem como fim "fazer estudo, levantamento de dados e 
apresentar proposição para implantação de novas normas e procedimentos 
relativos a transferências para viabilizar parte do custeio de plano de saúde dos 
Servidores e Deputados desta Casa Legislativa". 

Esta Casa, na medida do possível tem adotado todas as recomendações 
e orientações desse TCE, todavia, nesse particular tem feito um esforço hercúleo, 
para não interromper os repasses que custeia parte do Plano de Saúde dos 
servidores e deputados, por entender se tratar de benefício com grande 
repercussão social, notadamente para servidores inativos que percebem salários 
muito baixos e que tem demonstrado preocupação com a possibilidade de perda 
desse benefício. 

Para se ter uma idéia, o referido Plano de Saúde atende 
aproximadamente 700(setecentas vidas), sendo servidores, Deputados e seus 
dependentes, dos quais cerca de 111 Vftlas encontram-se na faixa etária de 59 à 
69 anos e 84 vidas acima de 70 anosJk/ 



Existe ainda, 28 pacientes submetidos a diversos tratamentos, em 
situação de internamento hospitalar e domiciliar (home care); e outros 32 
pacientes portadores de doenças crônicas como; (diabetes, patologia cardíaca, 
hipertensão arterial); 11 em tratamento oncológico; 19 Renais Crônico em 
tratamento com hemodiálise além de pacientes com insuficiência respiratória, 
conseqüência da idade avançada de muitos deles. 

A situação sócio econômica da expressiva maioria dos beneficiários não 
os permitem assumir integralmente o custo total de outro plano de saúde, além do 
fato de ífuè, historicamente já contam com o benefício hoje existente na Casa. 
AdemaisV .üíría possível adesão a. outros planos, inclusive o PLANSERV, sistema de 
saúde desíírtadò^à Servidores Públicos Estaduais, terá que ser cumprida carência 
além de ser submetida a CPT - Cobertura Parcial Temporária, de 24 meses, para 
pacientes com patologias pré existentes, nos termos da Lei Federal n° 9656/98 -
ANS. Essa exigência por si só, traria sério comprometimento à vida de muitos 
servidores, principalmente daqueles de faixa etária elevada, e em tratamento. 

Vale reportar, que a Comissão acima referenciada, em levantamento 
preliminar, já identificou sistemas semelhantes de Plano de Saúde destinado à 
Servidores, Deputados e seus dependentes de forma regular e não questionável 
em outras Casas Legislativas no país, como na Câmara dos Deputados e Senado 
Federal, e também em outras Assembleias, como as dos Estados de Minas Cerais, 
Pará, Pernambuco, Alagoas, Amapá, Rio de Janeiro e Espírito Santo, dentre outros. 

Por fim, vem a Assembleia Legislativa suscitar questionamento sobre os 
procedimentos que poderão ser adotados por esta Casa doravante, visando 
solucionar a questão e por conseqüência cessar tais notificações. 

: Na expectativa' de ter aqui prestados os" esclarecimentos sobre a 
matéria, despeço-me com votos de elevada estima e consideração ao tempo em 
que aguardamos um posicionamento dessa Corte de Contas. 

Atenciosamente, 

D E P U T A D ^ Í Í R € E L O N ILO 
S Í D E N T E 


