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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

CPI DOS PLANOS DE SAÚDE 

09.05.2017 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Declaramos aberta a 

segunda reunião ordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a 

finalidade de apurar as eventuais irregularidades cometidas pelas operadoras de planos 

de saúde no estado de São Paulo, e em que a conduta de tais empresas tenham como 

consequências violações aos direitos dos consumidores.  

Quero registrar a presença dos deputados, da deputada Célia Leão, obrigado por 

V. Exa. estar presente, é muito honrosa sua presença conosco. Deputado Dr. Ulisses, 

deputado Ed Thomas e do deputado Carlos Neder. Eu sempre confundo Carlos Neder 

com Carlos... Já ia errar de novo. 

Solicito ao secretário a leitura da ata. 

 

A SRA. CÉLIA LEÃO - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

deputada Célia Leão. 

 

A SRA. CÉLIA LEÃO - PSDB - Se houver concordância por parte dos nobres 

pares, que não seja feita a leitura da Ata por ser de conhecimento de todos. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - É regimental o 

pedido de Vossa Excelência. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) Aprovado.  

Ordem do dia, essa reunião foi convocada com a finalidade de apreciar a pauta em 

anexo. 

Item um: à data de 14/03/2017, deputado solicitante foi o Carlos Neder, com 

requerimento número dois que requer que seja feito o convite ao Exmo. Sr. secretário do 

estado, David Uip, para que ele preste esclarecimento acerca dos reflexos da migração 

dos usuários de planos privados de saúde para o sistema público de saúde e dos 

mecanismos de controle de que dispõe o gestor público. Em discussão. 
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A SRA. CÉLIA LEÃO - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

deputada Célia Leão. 

 

A SRA. CÉLIA LEÃO - PSDB - Eu queria solicitar a V. Exa. e sugerir aos 

demais nobres deputados, sabe o deputado Carlos Neder o carinho e respeito que tenho 

por V. Exa., não é uma questão pessoal, jamais será dentro desta Casa. Mas me parece 

que o tema aqui em tela neste momento, do convite, não é nem convocação, então não 

tem nenhum problema esta ordem. Mas que o convite feito ao Dr. David Uip, me parece 

que poderia, sem nenhum grande drama, nenhum grande problema e o próprio nome 

aqui diz no começo, que se tornasse requerimento. Porque me parece que o que está 

sendo solicitado, isso não tira do Dr. David Uip, do secretário, vir aqui, obviamente se é 

plano de saúde, ele é secretário do estado da saúde, em algum momento deverá estar 

conosco, não tenho a menor dúvida disso. Até a convite desta própria deputada.  

Mas, independentemente disso, me parece que este assunto neste momento ficaria 

muito mais, na minha visão, e pergunto aos deputados e a V. Exa., que pudéssemos 

transformar este requerimento, que o próprio nome diz requerimento, em requerimento 

à Secretaria de Saúde e ao próprio secretário. Se houver concordância por parte dos 

demais deputados, esta deputada agradece e agradece à Vossa Excelência. 

 

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 - Meus cumprimentos à deputada Célia Leão, por 

quem eu tenho também um grande carinho. Quando o secretário de estado da saúde 

esteve prestando contas à secretaria na Comissão de Saúde, eu perguntei a sua 

excelência, o secretário David Uip, como ele via a criação de uma CPI para investigar 

os planos privados de saúde. E o secretário disse que via com bons olhos. E ele próprio 

destacou esse aspecto de que vários planos de saúde vêm se inviabilizando, aumento do 

desemprego, de tal maneira que os usuários perdem também o direito ao plano, e que 
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isso vem sobrecarregando a rede pública. Então nós temos informação oficial do 

secretário dizendo que via com bons olhos essa CPI. Como se trata de uma convocação, 

um convite e ele é a autoridade maior da saúde no estado, eu acho que ele nos ajudaria 

muito a ter uma visão abrangente do problema, foi nesse sentido. 

 

A SRA. CÉLIA LEÃO - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

deputada Célia Leão. 

 

A SRA. CÉLIA LEÃO - PSDB - Com a manifestação do deputado Carlos 

Neder, obviamente ele tem maiores ou mais precisas informações do que eu neste 

momento, eu de fato não falei com o secretário, eu só fiz a leitura do requerimento de 

convite ao secretário, imaginei que pudesse vir de formam de requerimento. Mas se já 

teve essa conversa de V. Exa. com ele, assim como o estado e o governo têm interesse 

em resolver essa matéria também, então eu retiro a minha solicitação e deixo que fique à 

convite do secretário, obviamente, na agenda que lhe convir.  

 

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

deputado Carlos Neder. 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Apenas a título de precisão, não se tratou de 

uma conversa entre ele e eu, foi uma reunião oficial da Comissão de Saúde, isso consta, 

inclusive, da Ata da reunião das notas taquigráficas a manifestação do secretário.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Só gostaria de 

registrar a presença do deputado Jooji Hato que também faz parte desta CPI, sempre 

esteve presente conosco. Deputado Ramalho da Construção, muito obrigado também a 

presença de V. Exa. e do deputado Marcos Martins que se encontra também presente 

aqui no plenário. 

 

O SR. JOOJI HATO - PMDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Pela ordem, 

deputado Jooji Hato. 

 

O SR. JOOJI HATO - PMDB - Eu gostaria de perguntar à V. Exa. e aos nobres 

pares, se há um outro convite a outras pessoas nessa CPI. Foram formulados outros 

convites? 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Não. Até o presente 

momento é o que está na pauta. 

 

O SR. JOOJI HATO - PMDB - Ninguém da parte dos convênios? 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Ninguém. O 

terceiro item, deputado Jooji Hato, é uma proposta de roteiro de trabalho para que nós 

pudéssemos seguir e assim chamarmos, de uma forma organizada todas as entidades, 

todos os planos de saúde, todos os órgãos. 

 

O SR. JOOJI HATO - PMDB - Eu só queria deixar aqui registrado o seguinte: 

eu preferia, na verdade, ouvir primeiro aqueles que compõe os convênios, aqueles que 

tem maiores reclamações, para depois chamar o secretário, que aí nós estaríamos 

munidos de mais informações. Esse é o meu pensamento. 

 

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 - Presidente, o deputado Ed Thomas, 

conversando aqui comigo, nos lembra que até agora nós não temos a designação de um 

relator dessa CPI. Por outro lado, nós sabemos que o prazo de funcionamento desta CPI 

se esgota agora no próximo dia 19 de maio. E para que ela funcione além do dia 19 de 

maio, é preciso que seja aprovado um requerimento por escrito, um requerimento não 

verbal, por escrito, que deve ser apresentado previamente e submetido a voto dos 
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membros da CPI. Regimento da Assembleia não permite a votação de requerimentos 

verbais.  

Foi exatamente por isso que eu tomei a precaução de encaminhar os 

requerimentos à V. Exa. para que nós pudéssemos apreciar sendo distribuídos 

previamente aos membros da comissão. Então a proposta de um convite ao secretário de 

estado, ao secretário de saúde da capital, porque são os dois ambientes em que há um 

maior percentual de pessoas vinculadas a planos privados de saúde. E uma proposta de 

roteiro que contempla a preocupação do deputado Jooji Hato que é a questão de nós 

ouvirmos órgãos de defesa do consumidor, as próprias prestadoras de serviço e assim 

por diante. Que eu creio que tenha sido encaminhado aos deputados. 

 

O SR. RAMALHO DA CONSTRUÇÃO - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

deputado Ramalho da Construção.  

 

O SR. RAMALHO DA CONSTRUÇÃO - PSDB - Sr. Presidente, demais 

deputados, seguindo aqui as colocações do Jooji Hato, médico, eu também quero fazer 

quórum. Além de parlamentar, eu presido um sindicato que tem um ambulatório e 

também nós temos acerto no Seconci, que é o Serviço Social da Indústria da Construção 

Civil, aonde tem hoje um pouco mais de sete mil e 500 médicos, são 15 mil 

funcionários, 350 dentistas. E as reclamações nas linhas de plano de saúde são uma 

coisa de calamidade pública. Eu acho muito importante que nós propuséssemos aqui e 

afinar para ouvir muito mesmo essa situação dos planos de saúde. Eu tenho conversado 

com David, acho que ele é contra isso, mas acho que tem momento que nós temos que ir 

ao encontro da sociedade, encontro daqueles que pagam, pagam caro.  

Estou vendo aqui o Ed Thomas concordando comigo, porque pagam uma fortuna 

e o atendimento dos planos de saúde são horríveis. Quer dizer, muitas pessoas na hora 

de ser atendidas, eles são obrigados a pagar do bolso para entrar na justiça para requerer 

isso de volta, então coisas que nós precisávamos observar. A minha mestre Célia Leão, 

com muito carinho, porque em todas as situações eu quero estar sempre do lado do 

povo, das pessoas mais pobres. 

Ontem fui convidado pelo prefeito de São Paulo, pelo Jorge Dória, depois de 

alguns bate bocas meus com ele. E afinamos uma série de coisas. E uma das coisas que 
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eu coloquei para ele que muito me preocupa é realmente essa área da saúde, porque é a 

área onde as pessoas pobres chegam no dirigente sindical e eu acho que chega também, 

todos nossos companheiros e amigos deputados, um problema de Brasil. Até acho, 

presidente, São Paulo é privilegiado. Até outro dia no jantar com David Uip eu disse 

para ele que eu considero o ministro da saúde, porque passa tudo por aqui, é atendido 

tudo. Mas mesmo assim, a saúde no Brasil precisa que nós possamos, principalmente, 

que somos representantes do povo. Olhar isso com muito carinho, com muito cuidado 

para que possamos fazer valer o sacrifício que às vezes a pessoa faz, que é deixar de 

comprar comida para a casa para pagar um plano de saúde com olhar realmente na 

prevenção e os planos de saúde, não todos, porque em todos os lugares precisamos 

observar que existe os bons e os ruins. Mas na maioria é uma verdadeira especulação de 

dinheiro e exploração daqueles que sonham com uma saúde melhor. Porque obrigado, 

presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Obrigado, deputado 

Ramalho. Com certeza as palavras que V. Exa. disse são verdadeiras. Diante do quadro 

que temos visto hoje, tantas reclamações, que foram noticiários hoje na “Folha de S. 

Paulo”, noticiários no “Estadão”, vemos que realmente esta CPI tem que apurar e nós 

temos que, realmente tomar providências. Quero até deixar bem importante frisado para 

os deputados, o prazo será até 18 de agosto que nós temos para poder fazer todas as 

apurações, apresentar todos os requerimentos e convocar todos os planos de saúde, os 

órgãos de defesa do consumidor. 

 

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

porque na verdade não houve um requerimento por escrito. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Houve um 

requerimento. 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Foi escrito? 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Sim, foi no dia que 

nós tomamos posse. O deputado Fernando Cury apresentou o requerimento um de 2017.  
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O SR. CARLOS NEDER - PT - Eu me recordo que ele foi votado, então ele foi 

entregue escrito. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Foi entregue 

escrito. 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Ok. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Está em mãos aqui. 

E todas as assinaturas dos deputados atrás aqui. Qualquer coisa repassamos para que os 

deputados possam estar cientes disso. 

 

A SRA. CÉLIA LEÃO - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

deputada.  

 

A SRA. CÉLIA LEÃO - PSDB - Só ainda nesse tema, pela oportunidade, 

obviamente temos aí até 18 de agosto, aparentemente um prazo bastante largo para os 

trabalhos, mas temos que lembrar que julho, temos um recesso, quer dizer, um mês a 

menos para trabalharmos. E levando em conta que depois entra a LDO, enfim, nós 

temos um final de junho de muito trabalho. Então só para agilizarmos, principalmente o 

que disse o deputado Ramalho e o deputado Jooji Hato, também o convite, a 

convocação, seja o que for, dos planos de saúde nessa direção. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Perfeito, deputada, 

concordo. E por isso que nós iremos todas as semanas agora, a partir de hoje do 

quórum, vamos dar continuidade a essa CPI para que possamos ter aí, encurtar o tempo, 

que o tempo já está curto. Aliás, encurtar não, tentarmos aumentar o tempo. E se for 

possível, diante do acordo com todos os deputados, se for o caso de algumas semanas 

fazermos terça e quarta, vai da votação, se os deputados concordarem fazemos duas 

reuniões. 
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A SRA. CÉLIA LEÃO - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. Só pela 

oportunidade, eu tenho só uma preocupação, é minha, pessoal, não tem nada a ver com 

a CPI nem com todos os deputados. Eu não sei os outros deputados, mas certamente 

também tem compromisso de comissões, mas de terças e quartas tenho comissões que 

são 14 e 30. A de quarta eu presido, inclusive. Então enfim, se eu não puder eu fico até 

o tempo possível, depois vem o substituto. Mas só para deixar claro aos deputados que 

se eu tiver que me ausentar, tem uma justificativa. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Com certeza, 

deputada. Nós vamos, com certeza, ponderar todo o pedido da V. Exa. e também de 

outros deputados. Acredito que é uma coisa que nós até temos que ver essa questão do 

horário, definirmos um horário que ainda não definimos na primeira reunião. E vamos 

apresentar hoje também o relatório. Vamos entrar em discussão. Não havendo oradores 

inscritos está encerrada a discussão. Em votação, os deputados que forem favoráveis 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) Item um aprovado.  

Item dois: data de 14/03, o deputado Carlos Neder, requerimento número três, que 

requer que seja feito o convite ao Exmo. Sr. secretário municipal da saúde, Dr. Wilson 

Modesto Polara, para que preste esclarecimentos acerca dos reflexos da migração dos 

usuários de plano de saúde privado de saúde para o sistema público de saúde do 

mecanismo de controle de que dispõe o gestor público. Em discussão. Não havendo 

oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. Os deputados que forem 

favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado.  

Item três: solicitante também foi o deputado Carlos Neder, 14/03, com a proposta 

de roteiro de trabalho. Eu acredito que todos os senhores tenham recebido essa proposta 

de roteiro de trabalho... 

 

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

 

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

deputado Carlos Neder. Pode trazer os esclarecimentos. 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Eu acho que seria muito interessante, até em 

atenção... 

 



9 
 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Eu gostaria que o 

pessoal do som olhasse o som, por gentileza. A microfonia que está dando. 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Em atenção a preocupação demonstrada por 

vários Srs. Deputados e Sras. Deputadas, que pudéssemos ter cópia em mãos para saber 

se esse roteiro atende a expectativa de todos. Porque eu fazê-lo eu tentei imaginar como 

que nós poderíamos trazer aqui os prestadores, quem faz a regulação dos planos de 

saúde... 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - ...deputado, só um 

minutinho. O pessoal do som, por gentileza, algum microfone está dando microfonia. 

Acredito que vocês estão mexendo. Alô. Não é o meu microfone, continua microfonia. 

Alô. Som. Voltou. Muito obrigado, deputado, pode continuar. 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Então a sugestão ali é que nós tenhamos em 

algum momento a presença dos prestadores, das empresas, da agência nacional de saúde 

suplementar, das entidades que cuidam dos direitos dos cidadãos, dos consumidores. 

Então acho que seria interessante ter em mãos a proposta de roteiro para saber se ele não 

está incompleto. Ou então que alguém possa, depois, pensar maneiras de nós 

avançarmos, inclusive com novos adendos. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Poderemos então, 

se V. Exa. e todos os deputados concordarem, o item três nós deixamos para a próxima 

pauta da próxima semana. E todos os deputados recebem essa pauta. Se todos 

concordarem assim. Então perfeito. Vou dar mais ou menos uma explicação para o 

senhores e senhoras que estão presentes, primeiro a definição da relatoria que vamos 

hoje definir. Segundo, solicitar o apoio da procuradoria da Alesp. Terceiro, é agendar as 

oitivas de autoridades, os órgãos de controle e grupos de interesse, se possível, na 

seguinte ordem:  

Item A: poder público, que é a Secretaria do Estado da Saúde, Secretaria 

Municipal da Saúde, que é o que acabamos de aprovar no requerimento. 

Item B: as agências reguladoras, é onde entraremos com a Agência Nacional da 

Saúde Suplementar, ANS e o Cross de São Paulo.  
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Item C: sindicatos e conselhos profissionais da área de saúde que são Fórum de 

Conselho Profissionais do Estado de São Paulo, o Sindicato dos Médicos, Cirurgiões 

Dentistas, Enfermeiros e outros.  

Item D: órgãos de defesa dos consumidores, o Instituto Brasileiro de Defesa do 

Consumidor, o Idec, Programa de Orientação e Proteção ao Consumidor, o Procon, 

delegacia do consumidor, Decon e outros.  

Item E: que são empresas prestadoras. Está aqui Qualicorp, empresa segundo 

ranking de reclamações.  

Item F: órgãos de controle e de representação, Ministério Público Estadual, 

Ministério Público do Trabalho, Tribunal de Contas do Estado, Conselheiro Estadual de 

Saúde, Associação Paulista de Medicina, APM, o Conselho de Secretários Municipais 

de Saúde, o Conasems, e outros. 

Item G: agenda das reuniões de cronograma do trabalho.  

Vamos passar, então, depois essa pauta para todos os deputados e aprovarmos, 

então, o item três na próxima semana. Se todos estiverem de acordo. Então só o que o 

secretário da CPI está me passando, que acho de suma importância passar para todos 

nós, nós temos no período mais ou menos dez reuniões, a contar da próxima semana, 

para poder fazer esse cronograma de trabalho se todos os deputados assim decidirem. 

Então só para deixar o relato para todas vossas excelências. Tem a cópia? 

 

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

 

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

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Informalmente nós providenciamos cópia para 

que os deputados possam conhecer a proposta. Eu queria perguntar a V. Exa. em que 

momento nós faríamos a escolha da relatora ou do relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Hoje, escolheremos 

hoje. Faríamos hoje para já poder dar o primeiro passo.  

Item quatro: ofício da Câmara Municipal de Instância Balneária de Praia Grande, 

encaminho cópia de moção de apoio a esta CPI.  



11 
 

Item cinco: ofício do deputado Carlos Neder, endereçado ao Presidente desta 

Casa, solicitando providências quanto ao andamento da CPI. Cópias enviadas aos 

membros. 

 

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 - A respeito da CPI que eu encaminhei ao 

presidente Cauê Macris, ali nós apresentávamos uma série de preocupações, é muito 

importante que em uma CPI nós possamos contar com a procuradoria da Assembleia, 

porque nós imaginamos uma CPI tranquila, mas de repente ela pode evoluir para algum 

tipo de denúncia que chegue até aqui, que exija um posicionamento da área jurídica. Eu 

gostaria de pedir a V. Exa. a cópia do encaminhamento feito pela presidência ao 

presidente da comissão, para saber em que termos o presidente Cauê Macris se 

pronunciou a respeito desse requerimento. 

 

O SR. RAMALHO DA CONSTRUÇÃO - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

Ramalho da Construção. Só respondendo, ainda não enviei nenhum ofício, nenhum 

documento da presidência desta Casa. Vamos hoje, até mesmo aproveitando essa 

oportunidade, posso dizer, entre aspas, dar uma cobrada ao nosso presidente para que 

possa trazer esse ofício e possamos apresentar aos Srs. Deputados. 

 

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

 

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

Primeiro o deputado Ramalho da Construção. 

 

O SR. RAMALHO DA CONSTRUÇÃO - PSDB - Pode deixar o deputado. 
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O SR. CARLOS NEDER - PT - Agradeço ao deputado pela oportunidade. Nós 

entramos em contato com a Presidência e fomos informados de que houve um despacho 

dirigido à Presidência da comissão. Portanto ele deve estar a caminho e seria importante 

para sabermos a orientação vinda da presidência. 

 

A SRA. CÉLIA LEÃO - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Eu estou só ouvindo 

as orientações do secretariado dessa CPI. Se V. Exa. me permitisse, deputada Célia, só 

para poder explicar. 

 

A SRA. CÉLIA LEÃO - PSDB - Claro, por favor. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - De todos os 

requerimentos que foram apresentados ao presidente, o que o presidente trouxe de 

esclarecimento, que o secretariado está me passando, foi a questão das faltas dos 

deputados que justificaram e as outras não estão na competência da secretaria da 

comissão de poder, no caso, receber.  

 

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

entender: quer dizer então que chegou uma resposta da, da presidência. O que eu estou 

solicitando é uma cópia dessa resposta do presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Não, aí que está. Eu 

dei uma entendida. De todos os pedidos que foram feitos, não foi um, foram vários que 

V. Exa. havia pedido, o que está na competência desta secretaria, aliás, dessa comissão, 

do secretariado desta comissão, foi onde tem um retorno, que é a respeito das presenças, 

as convocações dos membros, a nomeação. Então a parte que vem da presidência, das 

explicações da presidência, ainda não chegaou a esta comissão.  

 

A SRA. CÉLIA LEÃO - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. Se o deputado 

Ramalho me permite. 
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O SR. RAMALHO DA CONSTRUÇÃO - PSDB - Com todo o prazer, 

deputada. 

 

A SRA. CÉLIA LEÃO - PSDB - Obrigada. Só para perguntar a V. Exa.: quando 

foi instalada esta CPI? 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Ela foi instalada, 

deputada, no dia 10/12/2016. 

 

A SRA. CÉLIA LEÃO - PSDB - 10/12. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - 10/12. 

 

A SRA. CÉLIA LEÃO - PSDB - E depois já foi o recesso. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Houve o recesso e 

ela passou a funcionar, onde foi a primeira reunião que deu quórum e foi escolhida a 

presidência, foi em fevereiro, deputada Célia. Se não estou enganado foi em fevereiro. 

Oito de março de 2017. 

 

A SRA. CÉLIA LEÃO - PSDB - Ela se instalou. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Ela se instalou. 

 

A SRA. CÉLIA LEÃO - PSDB - Se instalou em dezembro, mas de qualquer 

forma começou o trabalho... 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Começou os 

trabalhos e foi a questão de não ter dado quórum, nós fomos convocando as CPIs, não 

foi dando quórum. Foram nove reuniões nas quais não foram dando quórum. 

 

A SRA. CÉLIA LEÃO - PSDB - Eu só estou perguntando à Vossa Excelência... 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Hoje foi a primeira 

reunião. 

 

A SRA. CÉLIA LEÃO - PSDB - Porque, na verdade, eu tenho assento nesta CPI 

a partir de hoje, eu não fazia parte dela. Eu não soube nem quem era o deputado que 

estava do PSDB e estou entrando no lugar de algum deles. Então eu não tenho 

conhecimento de todos os detalhes, por isso que eu estou perguntando à V. Exa. essa 

questão. E talvez eu tenha que me inteirar, mesmo não tenho reuniões, essa é a primeira 

com quórum. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Exatamente. 

 

A SRA. CÉLIA LEÃO - PSDB - Quais os outros requerimentos que foram 

feitos, ou pelo deputado Carlos Neder. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Não tem nenhum, 

deputado, até o prezado momento. Esses são os primeiros requerimentos desta CPI que 

estão sendo votados.  

 

A SRA. CÉLIA LEÃO - PSDB - E esse roteiro que o deputado Carlos Neder 

apresentou também é o primeiro roteiro. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - É o primeiro roteiro 

que foi apresentado. Se V. Exa. também tiver uma indicação, um roteiro que a senhora 

deseja apresenta a esta comissão, será de suma avalia, sem dúvida. 

 

A SRA. CÉLIA LEÃO - PSDB - Está bem. Muito obrigada. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - E a presença de 

V.Exa. abrilhanta esta CPI. Sabemos pela sua capacidade, a competência de V. Exa., o 

trabalho que tem apresentado em todas as comissões na qual V. Exa. faz parte e na qual 

V. Exa. preside aqui, a CCJ, parabéns. 
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A SRA. CÉLIA LEÃO - PSDB - Muito obrigada, deputado. Obrigada, 

presidente. 

 

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

da Construção com a palavra. 

 

O SR. RAMALHO DA CONSTRUÇÃO - PSDB - Presidente, muito embora eu 

sei que a atribuição da relatoria é da presidência, eu gostaria de pedir a V. Exa. para que 

deixemos para encaminhar e indicar isso na próxima reunião da comissão, que nós 

pudéssemos conversar um pouco com todos os pares, qual seria o nome. Às vezes 

muitos deputados nem querem muito assumir essas coisas, mas que pudéssemos discutir 

isso porque não foi discutido isso. Não é isso, deputada Célia Leão? 

 

A SRA. CÉLIA LEÃO - PSDB - Na verdade, eu quero fazer coro se me permite, 

deputado. 

 

O SR. RAMALHO DA CONSTRUÇÃO - PSDB - Fique à vontade, deputada. 

 

A SRA. CÉLIA LEÃO - PSDB - Eu tenho certeza absoluta de que esta CPI não 

tem conotação nem de situação nem de oposição, não é esse o espírito da CPI. Muito 

pelo contrário, todos nós somos vítimas, independentemente de cor, raça, religião, 

credo, da questão dos planos de saúde. E não quero aqui generalizar porque certamente 

cometeria grande equívocos e injustiças, não tenho a menor dúvida disso. Mas nós 

sabemos que é corriqueiro o número de reclamações que acontecem diariamente por 

diversos planos, por diversos clientes, enfim. Então a Assembleia precisa ter esse papel, 

como nós temos, V. Exa. presidindo e os deputados de vários partidos aqui. Então eu 

não vejo nenhum problema de que seja uma CPI, tem que ter maioria da situação da 

oposição, não tem isso, eu afirmo que não tem. 

Mas, de qualquer forma, eu estou chegando aqui, não posso atrasar e atrapalhar a 

vida dos demais. Mas como V. Exa. me explicou que estávamos aqui chegando com um 

trabalho mais efetivo a partir de hoje, sobretudo hoje, se não tiver problema por parte 

dos deputados, eu não tenho dificuldade que nenhum dos deputados seja relator, 

nenhum, nenhum partido e nenhum deputado, nenhum. Muito pelo contrário, o Carlos 

Neder, o Ed Thomas, o Dr. Jooji Hato, Dr. Ulisses, Ramalho, todos. Mas eu gostaria de 
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que tivesse um tempo só para conversarmos um pouquinho e já voltaríamos. Porque 

pode ser na mesma sessão, ou faríamos duas. Porque tem um que é só para votação para 

relator, mas acho que para relator não tem problema. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Não, para relator é 

mais indicação, deputada. 

 

A SRA. CÉLIA LEÃO - PSDB - Ótimo, então poderíamos fazer isso no 

primeiro momento da próxima reunião, se houver concordância, para conversarmos um 

pouquinho e depois já passamos para o debate desse plano de trabalho. Enfim, é só uma 

sugestão, não tem nenhum grande drama. 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Pela ordem. 

 

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

deputado Carlos Neder. 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Sr. Presidente, com a aprovação dos dois 

requerimentos, eu gostaria de sugerir a V. Exa. que fosses expedidos os convites já com 

bastante antecedência aos dois secretários. E, se possível, já sugerindo uma data. E até 

esta data, eu acho que nós deveríamos fazer uma outra reunião de trabalho de tal forma 

que essa consulta sobre o nome, o relator, possa ser feita entre os membros da CPI. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Srs. Deputados, 

concordo com V. Exas., tenho um respeito e um carinho muito grande por qualquer 

pedido de qualquer deputado que está fazendo parte dessa CPI pelo trabalho e por 

todos... Eu acredito só uma coisa, nós não podemos mais demorar. Como vocês mesmo 

receberam, 16/05, 23/05, 30/05, 06/06, 13/06, 20/06, 27/06, 01/08, 08/08, 15/08. É onde 

15/08 teríamos que apresentar a relatoria. Temos aí dez dias. Aliás, dez semanas. E seria 

então, no caso, dez reuniões. Seria importante que escolhêssemos logo o relator, mas a 

pedido de V. Exas. nós adiamos para a próxima semana, para mim não há problema 

nenhum.  

O que nós queremos é que esta CPI realmente aconteça e que os trabalhos andem. 

Eu acho importante. Eu acho que é uma satisfação que temos que agora dar para a 
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população. Temos que dar uma satisfação. Tem que sair desta Casa: “olha, fizemos isso 

e tomamos as providências cabíveis”. Então, sendo assim, não havendo mais nenhum 

deputado que queira falar... 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Nós vamos decidir 

na próxima semana. 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - É possível já nos dizer quando será a próxima 

reunião? 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Vamos marcar na 

próxima. 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - A Comissão de Saúde se reúne às terças uma e 

45, 13 e 45, então somos obrigados a fazer uma ginástica de participar da Comissão de 

Saúde e logo em seguida... 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Pode terminar. 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Não, eu gostaria que V. Exa. pudesse nos avisar 

com alguma antecedência a próxima reunião. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Foi até uma boa 

lembrança. Só registrar a presença do deputado José Américo e do deputado Ricardo 

Massafera. Deputado, acho importante, acredito hoje, se quisermos entrar em votação 

sobre isso, dia e horário, coisas que ainda não foram votadas e não foram decididas 

nesta CPI. Se V. Exas. concordarem que permaneça no mesmo dia e na mesma hora, 

para mim não há problema nenhum. Ou querem que seja mais cedo, uma e meia. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Pela ordem. 
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O SR. CARLOS NEDER - PT - O problema é o seguinte: nós estamos tratando 

de um tema que é o tema da saúde e a Comissão de Saúde se reúne às terças-feiras às 13 

e 45. E tendo quórum, como aconteceu aí na sala ao lado, ela se estende até 14 e 30. 

Então talvez se esta reunião fosse chamada par 14 e 15, um pouco mais, 14 e 30, porque 

aí não haveria coincidência com a Comissão de Saúde que também ocorre às terças. 

 

A SRA. CÉLIA LEÃO - PSDB - Pela ordem. Perdão, pensei que V. Exa. tivesse 

terminado. 

 

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

deputada Célia Leão.  

 

A SRA. CÉLIA LEÃO - PSDB - Eu estou querendo me encaixar no horário, é 

um pouco de egoísmo no sentido de poder fazer um trabalho conjunto com os nobres 

deputados. Obviamente que a maioria sempre tem a prerrogativa de determinar. Mas eu 

queria sugerir, porque se a Comissão de Saúde começa 15 pras duas e certamente nunca 

é um tema que em meia hora se resolva, com algumas exceções. Quer dizer, até às três 

ela ainda está trabalhando, imagino se não tiver um convidado que se alonga, mas é uma 

exceção. Antes fica mais complicado por causa do horário de almoço, dos 

compromissos que os deputados têm, muitas vezes de trabalho no próprio horário de 

almoço, além de almoçar que é um direito também. E para uma hora nós morreríamos 

meio na praia, até uma e 45 porque já começaria a outra. 

Só vou sugerir presidente, podemos pensar ainda para votar... Não é nem questão 

de votar, da maioria pensar o que é melhor. Se fizéssemos das 15 horas às 16 e 30. 

Porque teríamos uma hora e meia. Claro, depois se tem plenário, tem todo esse 

problema, mas a Casa sempre teve, não é hoje que vai ser diferente. Pelo menos nós 

ficaríamos na Comissão de Saúde com um pouco mais de fôlego, entraríamos às 15 das 

16 e 30. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Poderia dar uma 

sugestão, se a senhora permitisse. 

 

A SRA. CÉLIA LEÃO - PSDB - Claro. 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Nós poderíamos, na 

próxima reunião... Vai começar agora uma comissão que já deveria ter começado, 

estamos aqui. Nós escolhemos o relator, já escolhemos o horário, conversamos entre 

nós para saber o horário que fica melhor para os deputados e o dia. Pode ser assim, Srs. 

Deputados? Levando em consideração, sem dúvida, a sugestão da deputada Célia Leão. 

 

A SRA. CÉLIA LEÃO - PSDB - Está bem, muito obrigada. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Não havendo mais 

nada a falar, está encerrada esta comissão. 

 

* * * 


