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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

CPI - PLANOS DE SAÚDE 

14.03.2017 

 

O SR. PRESIDENTE - PEDRO TOBIAS - PSDB - Bom dia para todos. Como 

tem número regimental de deputados presentes - Carlos Neder; Jooji Hato; Wellington 

Moura; Fernando Cury... Tem mais alguém? E eu -, declaro aberto o trabalho de reunião 

especial para eleição de presidente e vice-presidente da Comissão Parlamentar de 

Inquérito, construída pelo Ato nº 81 de 2016, com a finalidade de apurar eventuais 

irregularidades cometidas por operadores de plano de saúde no estado de São Paulo. 

Tais empresas têm como consequência a violação dos direitos do consumidor.  

Considero a sessão aberta. Como a finalidade é eleger presidente e vice-

presidente, vejo se alguém tem interesse de ser candidato à presidente.  

 

O SR. JOOJI HATO - PMDB - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - PEDRO TOBIAS - PSDB - Com a palavra, Jooji. 

 

O SR. JOOJI HATO - PMDB - Nós indicamos o nobre deputado Wellington 

Moura para a Presidência.  

 

O SR. PRESIDENTE - PEDRO TOBIAS - PSDB - Registrado. Tem outro 

candidato? 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - PEDRO TOBIAS - PSDB - Faz favor.  

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Sr. Presidente, hoje é seu aniversário e nós 

gostaríamos de cumprimentá-lo pelos 70 anos. Isso é mais importante nesse momento... 

 

O SR. PRESIDENTE - PEDRO TOBIAS - PSDB - Se você me xingou, tudo 

bem.  
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O SR. CARLOS NEDER - PT - Isso é mais importante nesse momento, V. Exa. 

está muito bem e saudável. Esperamos chegar à mesma idade com a mesma vitalidade.  

 

O SR. PRESIDENTE - PEDRO TOBIAS - PSDB - Obrigado. Uma palavra, 

como fala... Idade e cabeça, idade é idade também, esse papo de só cabeça é papo 

furado. Vamos lá, tem algum outro candidato? Olha, eleito por aclamação. Precisa fazer 

votação? Bom, a assessoria falou que não pode ser por aclamação, tem que ter votação.  

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. Poderia interromper 

durante dois minutos? 

 

O SR. PRESIDENTE - PEDRO TOBIAS - PSDB - Pode. 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Suspender a sessão, pode ser? Eu precisaria 

consultar o deputado Wellington Moura sobre uma questão.  

 

O SR. PRESIDENTE - PEDRO TOBIAS - PSDB - Pode, dois minutos. Esse 

conchavo eu não gosto muito. Acertado o conchavo ou deixa dois minutos? Bom, 

vamos na chamada. Favor, deputado fala favorável; contra fala contra. Carlos Neder? 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Eu aprovo, sou favorável ao nome do deputado 

Wellington Moura para ser presidente da CPI.  

 

O SR. PRESIDENTE - PEDRO TOBIAS - PSDB - Segundo presente, Jooji 

Hato.  

 

O SR. JOOJI HATO - PMDB - É nossa indicação, eu fico feliz de ele aceitar a 

Presidência, e fará uma grande CPI para que possa ajudar a população, que está 

sofrendo muito em termos da saúde, com essa mensalidade e outras coisas a mais.  

 

O SR. PRESIDENTE - PEDRO TOBIAS - PSDB - Terceiro, Fernando Cury. 

Meu patrício de Botucatu. 
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O SR. FERNANDO CURY - PPS - Bom dia, Presidente. Queria em primeiro 

lugar cumprimentá-lo, nós que somos praticamente da mesma região e somos patrícios. 

O deputado Pedro é amigo do meu pai e do meu irmão João. Parabéns meu querido, que 

Deus o abençoe. Eu queria também votar favorável à Presidência dessa Comissão ao 

deputado Wellington Moura.  

 

O SR. PRESIDENTE - PEDRO TOBIAS - PSDB - Bom, meu voto como 

presidente para desempatar é para o deputado Moura. Seu voto? 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Eu voto para mim mesmo.  

 

O SR. PRESIDENTE - PEDRO TOBIAS - PSDB - Foi eleito por unanimidade, 

parabéns. Eu acho que pegar uma Comissão, CPI, muitas vezes fazemos tanto barulho 

para montar, e depois para terminar vira um problema. Sempre falei aqui que o 

Legislativo muitas vezes não está acostumado para apurar, mas vamos tocar para frente. 

Terá todo nosso apoio. Esse é o momento, chamo você para assumir a Presidência e 

eleger o vice-presidente. A partir desse momento você é presidente de fato, eleito por 

unanimidade, você merece vir a essa cadeira. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Wellington Moura. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB – Primeiramente, 

obrigado a todos os deputados que nos apoiaram para assumirmos a Presidência dessa 

CPI. Uma CPI que digo a todos que é de suma importância para a população, e com 

certeza para nós deputados. Nós vemos como essa CPI vai trazer benefícios à nossa 

população no estado de São Paulo. Nós vamos apurar todas as irregularidades que 

vemos hoje que se encontram em nosso estado. 

Vamos dar início, continuar, aliás. Passamos a eleição para o vice-presidente. 

Alguém se manifesta para ser vice-presidente? Pela ordem, deputado Pedro Tobias. 
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O SR. PEDRO TOBIAS - PSDB - Vou indicar, acho que teve acordo aqui... 

Meu patrício Carlos Neder, você imagina presidente de PSDB deputado do PT. As 

coisas mudam com o tempo. Nosso candidato é o deputado Carlos Neder, colega 

médico.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Então coloco em 

votação o nome do deputado Carlos Neder como vice-presidente. Alguém? Vamos lá, 

aprovado. Aliás, vamos chamar nominalmente. Então, deputado Pedro Tobias, o Sr. 

vota em quem para vice? 

 

O SR. PEDRO TOBIAS - PSDB - Carlos Neder. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Carlos Neder. 

Deputado Jooji Hato. 

 

O SR. JOOJI HATO - PMDB - Desejando um trabalho importante e que tenha 

muita sorte, voto no Carlos Neder. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Deputado Fernando 

Cury? 

 

O SR. FERNANDO CURY - PPS - Voto também na indicação do deputado 

Carlos Neder. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Deputado Carlos 

Neder? 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Eu agradeço a indicação e, com muito orgulho, 

trabalharemos juntos para que essa CPI cumpra suas finalidades. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Então fica eleito o 

deputado Carlos Neder como vice dessa CPI. Parabéns, tenho certeza de que atuaremos 

juntos a favor da população, para que essa CPI realmente possa andar e caminhar da 

forma correta. 
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Bem, sobre a relatoria nós vamos antes... Depois precisamos marcar outro dia para 

escolher o relator, mas antes de dar por encerrada a reunião, eu convoco V. Exas. para 

uma reunião a ser realizada um minuto após o término desta, com a finalidade de 

apreciar o requerimento do deputado Fernando Cury. 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Pela ordem. 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Sr. Presidente, eu havia feito um ofício ao 

deputado e Presidente da Assembleia, Fernando Capez, e outro ao presidente até então, 

por ser o mais idoso, deputado Pedro Tobias para que se pronunciassem sobre o prazo 

dessa CPI. E ambas as respostas - uma assinada pelo diretor do Departamento de 

Comissões Agnaldo de Jesus Almeida, e outra assinada pelo deputado Pedro Tobias - 

convergem em entendimento de que o prazo final de trabalhos dessa CPI é dia 19 de 

maio. 

Como nós estamos hoje no dia 14 de março, nós teríamos um prazo muito curto 

de trabalho nessa CPI, o que nos obrigaria pensar na prorrogação prevista em 

Regimento Interno. Então, pergunto a V. Exa. se esse assunto será tratado em breve, 

para que possamos planejar o tempo de trabalho da CPI. É seu requerimento? Ótimo. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Eu acredito que 

havendo consenso de todos os deputados, poderíamos...  

 

O SR. PEDRO TOBIAS - PSDB - O prazo de prorrogação é de sessenta ou 90 

dias? 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - sessenta dias. 

Podemos colocar, deputados? Então colocada em discussão. 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. Desculpe, mas em 

sessenta dias significa que iríamos até que dia nessa CPI? 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Deputado Carlos 

Neder, o requerimento vamos aprovar daqui um minuto após o encerramento desse 

trabalho. 

 

O SR. JOOJI HATO - PMDB - Estou na dúvida, pela ordem. O deputado Carlos 

Neder quer saber o seguinte: tem o tempo regimental que o presidente acabou de dizer... 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Até dia 14 de maio. 

 

O SR. JOOJI HATO - PMDB - Aí depois mais sessenta dias? Isso que ele 

perguntou, quando é o prazo final já com a prorrogação? 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - É, sessenta dias a contar de 19 de maio, 

segundo a resposta da Presidência.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Julho é recesso, 

então...  

 

O SR. - 19 de julho fica o prazo como prorrogação. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Suspende e vai para 

agosto. 

 

O SR. - Suspende no recesso? 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Suspende no 

recesso.  

 

O SR. - Então vai até julho, mas com o recesso, volta em agosto. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Volta em agosto, 

termina em agosto. A data nós vemos direito para passar a todos os senhores. Perfeito, 

deputados? Então está encerrada a sessão. Daqui um minuto eu retorno.  
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Havendo número regimental, declaro aberta a 1ª Reunião Extraordinária da CPI 

constituída com a finalidade de apurar as eventuais irregularidades cometidas pelas 

operadoras de planos de saúde no estado de São Paulo, em que a conduta de tais 

empresas tenha como consequência violações dos direitos dos consumidores. O objetivo 

da reunião é apreciar o requerimento do deputado Fernando Cury. O requerimento diz: 

“Requeiro nos termos regimentais a prorrogação por 60 dias dos trabalhos da Comissão 

Parlamentar de Inquérito, constituída pelo ato do Presidente nº 69 de quatro de outubro 

de 2016, com a finalidade de no prazo de 120 dias apurar as eventuais irregularidades 

cometidas pelas operadoras de planos de saúde no estado de São Paulo, em que a 

conduta de tais empresas tenha como consequência violações dos direitos dos 

consumidores”. 

Em discussão, os oradores que não estiverem inscritos... Está encerrada a 

discussão. Em votação, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se 

encontram. (Pausa). Aprovado. 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Pela ordem, 

deputado Carlos Neder. 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Sr. Presidente, nós precisaríamos discutir qual é 

o procedimento que será adotado no sentido de convites ou convocações. Eu só queria 

mencionar o seguinte: o secretário David Uip, quando esteve aqui recentemente, em 

audiência na Comissão de Saúde, foi perguntado por mim como ele via a possibilidade 

da instalação dessa CPI. Ele disse que achava bem interessante que a Assembleia se 

debruçasse sobre esse tema, uma vez que os planos de saúde vêm perdendo um número 

expressivo de clientes, o que tem sobrecarregado as redes estadual e municipais.  

Eu acho que seria interessante que, na abertura dos nossos trabalhos, pudéssemos 

fazer um convite ao secretário estadual de Saúde, bem como ao secretário municipal de 

Saúde, como dirigentes máximos do SUS no Estado e no Município, para sabermos de 

que maneira esses problemas identificados pelo deputado Luiz Fernando Machado têm 

sobrecarregado a rede pública.  
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Então vamos fazer 

o seguinte. 

 

O SR. PEDRO TOBIAS - PSDB – Um aparte.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Por gentileza, 

deputado. 

 

O SR. PEDRO TOBIAS - PSDB - Deputado, todos nós sabemos, por causa da 

crise que está passando o País, 12 milhões de desempregados, e tem gente que... Está 

caindo a arrecadação e está largando plano de saúde e migrando para o SUS. Um 

problema muito sério para nós, mas vale a pena... Sou favorável que convide o David 

Uip e o Polara para esclarecer quantos aumentou o nível de consulta, internação, de que 

estava em plano de saúde e migrou para o SUS.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Todos os deputados 

que tiverem requerimentos, seria importante fazermos todos por escrito e já apresentar 

na próxima reunião, deputado Carlos Neder, para que possamos saber como se 

organizar diante dos requerimentos que vão chegando. Então, conforme for chegando, 

vamos saber diante das demandas como vamos conduzir essa CPI. Está certo, 

deputados?  

Mais algum deputado gostaria de falar? Então, nada mais havendo a tratar, está 

encerrada a reunião. 

 

* * * 


