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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

CPI - PLANOS DE SAÚDE 

14.03.2017 

 

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 
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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.  

 

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. 

 

* * * 


