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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

 

CPI PLANOS DE SAÚDE 

09.08.2017 

 

O SR. PRESIDENTE WELLINGTON MOURA – PRB – Sessão ordinária da 

Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de apurar eventuais 

irregularidades cometidas pelas operadoras de planos de saúde no estado de São Paulo, 

em que a conduta de tais empresa tenha como consequência violações aos direitos do 

consumidor, e eu registro com satisfação a presença dos deputados: Ramalho da 

Construção; Ed Thomas; Carlos Neder e Doutor Ulysses. E esse Presidente, deputado 

Wellington Moura. 

Eu solicito a secretária a leitura da Ata... 

 

O SR. - ... Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE WELLINGTON MOURA – PRB – ... Da reunião 

anterior. Pela ordem, deputado (ininteligível)... 

 

O SR. - ... A Ata é de conhecimento dos senhores deputados, solicitar a dispensa 

da leitura da Ata. 

 

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

pedido de V. Exa. e está dispensada a leitura da Ata anterior. Essa reunião foi 

convocada com a finalidade de apresentar, discutir e votar o relatório final dos trabalhos 

da CPI formulado pelo Sr. Deputado Ed Thomas, em discussão o relatório do relator. 

Está encerrada a discussão, em votação. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE WELLINGTON MOURA – PRB – Eu dei uma pausa, 

claro, deputado Carlos Neder.  
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O SR. CARLOS NEDER – PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE WELLINGTON MOURA – PRB – Com a palavra.  

 

O SR. CARLOS NEDER – PT - Em primeiro lugar eu quero dizer da minha 

estranheza de receber esse documento agora sem que sequer tenha tido um tempo para 

uma leitura cuidadosa. Essa CPI foi criada em dezembro e durante seis meses ela não se 

reuniu. Usou-se depois o expediente de aprovar aqui uma prorrogação por mais seis 

meses em razão de não ter feito as suas reuniões. 

E eu aceitei a condição de vice-presidente eleito aqui e agradeci aos colegas 

acreditando que aquele hall que eu propus seria observado ainda que em um prazo de 

seis meses e não de um ano, como nós poderíamos ter feito a investigação. E das 20 

reuniões convocadas, dez não tiveram quórum e cinco foram canceladas.  

E apenas cinco foram realizadas, sendo quatro relatadas aqui e essa de hoje. 

Então nós estamos falando de uma reunião que seria a quinta reunião, mas, na prática a 

maior parte das reuniões que fizemos e foram poucas, tiveram caráter burocrático e não 

propriamente de oitivas, de pessoas que poderiam ter contribuído para a discussão. 

Eu observando aqui e até pedi para a assessoria da Comissão, que me fornecesse 

o hall de anexos, porque sequer os documentos que eu apresentei que são os ofícios, o 

roteiro proposto de quem deveria ser ouvido, e consta desse anexo, é como se eu não 

tivesse feito sugestões por meio de ofícios a V. Exa. na condição de presidente e com 

cópia a todos os membros da CPI.  

E, causa e espécie para mim que também o secretário de estado da saúde, é o 

secretário de saúde do município de São Paulo que tem o maior contingente de pessoas 

vinculadas a esses planos privados de saúde, e não tenham se dignado a vir a 

Assembleia Legislativa em que pese eu tenha perguntado em duas ocasiões ao secretário 

David Uip, e ele tinha dito que achava importante a CPI que se disporia a vir 

contribuindo, dado que o gestor público e estadual tem responsabilidade também sobre 

os entes privados que atuam sejam em âmbito estadual ou na cidade de São Paulo. 

Eu não vou me estender aqui e eu não quero criar constrangimento para 

ninguém, mas, eu quero dizer a V. Exa. e não tome isso como uma coisa pessoal e nem 

os demais membros que eu me envergonho de ter feito parte dessa CPI porque, 

infelizmente, ela não merece o nome de uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Nesse 

sentido, eu quero deixar configurado aqui que eu estou renunciando à condição de vice-
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presidente dessa CPI e sem qualquer demérito para a atuação do relator e deputado Ed 

Thomas, eu me manifesto contrariamente a esse relatório e não permito a minha 

assinatura nesse relatório e procurarei das mais diferentes maneiras mostrar que essa 

CPI que eu chamei na tribuna várias vezes de CPI fantasma, é uma CPI que só foi criada 

para impedir que outras pudessem funcionar nesse mesmo período. 

Portanto, por mais que V. Exa. tenha procurado se esforçar para que as reuniões 

ocorressem com quórum, eu me sinto constrangido e depõem contra o meu currículo e a 

minha história ter participado de uma atividade como essa que se aproximou muito de 

uma farsa, que, propriamente foi de um trabalho que se espera do maior parlamento 

estadual do Brasil.  

 

O SR. ED THOMAS – PSB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE WELLINGTON MOURA – PRB – Pela ordem, com a 

palavra o deputado Ed Thomas. 

 

O SR. ED THOMAS – PSB - Em primeiro lugar, Sr. Presidente, o que nós 

colocamos no relatório foi o pouco ou nada que colhemos aqui e aí eu me somo sim as 

palavras do deputado Neder, por ele ser um grande deputado e pessoa de referência. Eu 

já participei com ele principalmente da CPI das Santas Casas, que foi proveitosa, certo, 

e pelo menos fizemos e realizamos a nossa parte.  

Eu tive a oportunidade também de ser relatora da CPI do Ecad, uma grande 

roubalheira de direitos autorais desse país que mesmo havendo a CPI continua da 

mesma forma e da mesma maneira manipulando compositores, músicas, números e 

muito dinheiro através de associações, algumas boas, outras ruins, recebi processos por 

isso, até por fazer um relatório contundente e acima de tudo, verdadeiro e quem sabe um 

pouquinho mais de conhecimento da minha área que a radio tem muito mais orgulho 

disso e tenha buscado um relatório mais aprofundado e mais detalhado. 

Mas, eu tive a oportunidade também de fazer parte ainda naquele período junto 

com o Simão Pedro, da CPI e do relatório da segurança alimentar e de defensivos que 

continuam em evidência da mesma forma e da mesma maneira, de participar também e 

de ajudar na CPI da telefonia, dos planos, das TVs por assinatura e empresas de 

telefonia, uma grande vergonha nesse país que continuamos sendo roubados, então, 

deputado Neder, eu quero primeiro compreender que isso vem de uma pessoa digna que 
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é de V. Exa. mas eu pediria ao senhor a compreensão de que eu procurei colher daquilo 

que recebemos ou do nada que recebemos ou do nada que pudemos inquerir, ou do nada 

que pudemos apresentar, e o nosso presidente fez as convocações, e nos desrespeitaram 

de uma forma geral. 

Não podemos nos desrespeitar, principalmente daqueles que esperam de nós 

uma resposta, porque em dado momento aqui no relatório eu digo que os planos estão 

em igualdade, ou seja, em uma vergonha sem tamanho, onde o consumidor tem que 

judicializar, foi o que nós pelo menos em princípio que conseguiu apurar que são os 

procedimentos, a jucialização dos procedimentos.  

E não conseguimos apurar a migração que era uma sensibilidade do Dr. Neder 

na vinda do secretário de saúde, e do secretário municipal Pollara e o Dr. David Uip. 

Ela ficou uma CPI infelizmente sem as informações que nós deputados mereceríamos 

ter e que não tivemos, e, que, de repente não tivemos a autoridade certo? Para intimar 

essas pessoas, embora reconhecendo que o Presidente tenha feito aquilo que dentro de 

uma documentação, dentro de um regimento, dentro de um estatuto possa realmente 

acontecer. 

Eu também sinto a mesma vergonha, deputado Neder, tenha certeza disso, 

porque também serei cobrado. Eu não fugir de apresentar, pedi ajuda da Casa dentro 

daquele conhecimento também que pude escrever e escrevi com sinceridade que não há 

proteção, de forma nenhuma, nem da Casa e nem daqueles que não vieram, mas uma 

satisfação às pessoas, e o que vemos nessa CPI o que aconteceu, é o que está 

acontecendo quando o cidadão que assina um contrato e contrata um desses planos e ele 

descobre que não tem direito a isso, que não tem direito aquilo, que cobre uma alergia 

aqui, um outro corte aqui. 

E que na real dificuldade essas pessoas estão sendo enganadas, nós estamos 

sendo enganados, que é um ranking que o PROCON nos apresentou, não é verdade? E 

que vende mais porque é fresquinho e é fresquinho porque vende mais, essa foi... Então 

é um ranking que eles alternam em que está atendendo menos a população e quem está 

atendendo mal a população, nós fomos desrespeitados, no geral, mas a CPI protocolada 

pelo nosso Presidente, eu já vivi essa situação e foi na CPI da Santa Casa que corremos 

contra o tempo, porque CPIs importantes nessa Casa parecem ser colocadas como o 

senhor o fez nas suas palavras, para preencher o papel. Não é verdade? 

Para que outros importantes não cheguem, mas essa era muito importante, então 

se ela era muito importante vamos adia-la, vamos postergar, vamos jogar para a frente. 
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E aí conversando com o nosso Presidente Wellington, não tivemos tempo o suficiente 

para isso, nos tomaram esse tempo, nos roubaram esse tempo e nos cercearam desse 

tempo e quando começamos, não havia mais tempo, já tinha sido desrespeitado e é por 

isso que não nos respeitaram, aqueles que não vieram, que foram convidados ou que 

foram convocados, né. 

Foi um desrespeito total, e é o que tem para agora, deputado Neder. Eu gostaria 

de apresentar algo com a tua experiência de dividir, dividir o que se nada tivemos? 

Então, compreendo a atitude de V. Exa. e com respeito a isso, eu pude fazer algumas 

sugestões para que essa Casa junto com a Comissão de direitos do consumidor 

possamos estar acompanhando e fazendo visitas junto com o PROCON junto com o 

Tribunal de Justiça, que, veja esses casos com maior rapidez já que está judicializado, 

para que se dê, uma resposta, enfim, e fomos sugestionando, foi mais um relatório de 

sugestão deputado. 

O senhor pode perceber isso, não de apuração, não de investigação, não de 

inquerir e falar, “a culpa está aqui”. Não tive essa resposta, não ouvimos, foi o que 

pudemos realmente escrever, né? E há em mim uma consciência muito tranquila de ter 

estado aqui, de ter vindo, como a do senhor, o Doutor Ulysses e do Ramalho, 

poderíamos ter mais, mas não tivemos do nosso Presidente que fez sempre o 

chamamento. E também, me somo ao senhor, tenha certeza disso, na minha função de 

relator, que fui designado e fico muito orgulhoso disso, e envergonhado da mesma 

forma. 

Mas, o que eu escrevi foi daquilo que eu vi, obrigado, Sr. Presidente.  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE WELLINGTON MOURA – PRB – Pela ordem, com a 

palavra o deputado Ramalho da Construção.  

 

O SR. RAMALHO DA CONSTRUÇÃO – PSDB – Sr. Presidente, também 

para fazer das minhas palavras, as palavras do Carlos Neder, do nobre deputado e 

relator, e, lamentável realmente que V. Exa. tem razão acabou sendo uma CPI fantasma, 

e que eu acho que é péssimo para todos nós, principalmente para a Casa. Para a 

Assembleia Legislativa, que eu acho que é uma responsabilidade da Casa.  
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E eu não sei se cabe a prorrogação por seis meses disso aqui, não cabe mais, 

deixar também aqui a minha opinião e somando aqui ao relator, que fez o que ele pode, 

estava dando uma olhada rápida aqui nas colocações dele, mas, que talvez a Casa que é 

a Assembleia Legislativa, a Casa de Leis, a Casa do povo, se preocupe um pouco mais 

com as outras CPIs, com as próximas CPIs, eu acho que isso denigre a imagem dos 

parlamentares, e, principalmente do Poder Legislativo, isso aqui é um poder. Se nós não 

caminhamos para fazer valer o poder, a representação nossa fica meio vaga quando o 

eleitor nos confia e está esperando em especial o consumidor, que são os mais afetados 

dessas coisas de planos de saúde. 

E V. Exa. que é médico e sabe como funciona, eu conheço um pouco disso, 

apesar de eu ser leigo, eu conheço um pouco mais de fazer obra e de fazer greve. Sou 

doutorado em fazer greve. Mas, eu conheço um pouquinho de obras, e falando agora 

com o Vanderlei, nós que temos um ambulatório, que acompanhamos o Seconci, e 

administramos quatro hospitais e 52 AMAS, e nós sabemos o quanto é difícil o 

problema da saúde no Brasil.  

E hoje mesmo o Vanderlei, que é o meu assessor vinha reclamando bravamente 

e o Vanderlei está comigo só há 46 anos, deputado, e conheço um pouco da área de 

administração da saúde e ele vinha realmente falando da dificuldade que passa hoje o 

plano de saúde. O outro companheiro nosso que nos assessora, eu acho que o plano de 

saúde da mulher dele saiu de uma para a outra de 300 reais para quanto?  

 

O SR. - 1.200. 

 

O SR. RAMALHO DA CONSTRUÇÃO – PSDB – 1.200, multiplica isso 

quatro vezes mais.  

 

O SR. - E o que também é uma vergonha, como a CPI. 

 

O SR. RAMALHO DA CONSTRUÇÃO – PSDB – Multiplica-se isso quatro 

vezes mais e o pior é que é isso.  

 

O SR. - Pior do que nós imaginamos. 
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O SR. RAMALHO DA CONSTRUÇÃO – PSDB – E o pior é que é isso, você 

nunca consegue, deputado Ed Thomas, um exame, ele nunca paga um exame, ele nunca 

consegue internação, e, quer dizer, é um faz de contas, e uma CPI que talvez tenha sido 

instalada para apurar isso acabou sendo realmente fantasma e eu deixaria aqui também a 

minha indignação, porque nós acompanhamos isso no dia a dia, ouvimos reclamações 

não só no gabinete, mas nas ruas por onde andamos, e que o consumidor imagina que o 

deputado está aqui para fiscalizar isso, e para ajudar a esclarecer o porquê dessa 

quadrilha toda que é montada não em todo o mundo, mas em especial nos planos de 

saúde.  

E, o que nós temos que lamentar agora é dizer que eu também como vocês e Vs. 

Exas. eu fico com vergonha de um resultado desses. Muito obrigado, Sr. Presidente.  

 

O SR. - Presidente, só para buscar o final, nós nos esbarramos na construção e 

escrevendo o relatório e o que eu pude perceber e eu coloquei isso no relatório, 

deputado Neder, o alcance dos poderes ou dos poderes de uma CPI nesses campos, que, 

são infelizmente limitados uma vez que grande parte da regulamentação e fiscalização 

está na órbita federal e sobre o encargo da agência nacional de saúde suplementar, ANS.  

E esse fato realmente eu vi que limita pelo menos no campo da legislação de 

regência e atuação do legislador estadual. E aí eles deitam e rolam, por que? Porque se 

dá um desplante, um outro ponto que me chamou a atenção, foi a questão dos 

cancelamentos dos planos de saúde e a negativação financeira desses usuários que 

cancelam os planos porque não tem condições para continuarem pagando. 

E aí o que acontece? As operadoras negativam no crédito essas pessoas, você 

não tem direito a desistir, você tem que continuar não sendo atendido, pagando e se 

você abandonar, e falar “eu não estou pagando”, você é negativado. Então, é um abuso 

de poder grandioso, só que deputado Neder, é a terceira CPI dos Planos de Saúde que 

acontece nessa Casa, Presidente Wellington.  

É a terceira e com certeza as outras não foram realmente diferentes, então é por 

isso que há esse descrédito, de uma população quanto a classe política, descrédito de 

outras autoridades que falam, “eu vou fazer o que lá? Aquilo não vai dar em nada e 

aquilo realmente é pizza”, mas, nós podemos dentro do relatório se não podemos 

legislar aqui sobre os contratos e índices, matérias derivadas do direito civil, que é da 

competência legislativa da união e se não podemos legislar sobrepondo o código de 

defesa do consumidor, que é abrangente, nos deixa a margem de grandes e sensíveis 
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suplementações aqui, e a vida vai seguindo os números que a doutora Marta nos passou, 

do PROCON, que são verdadeiros e eu creio que tenha sido a única coisa verdadeira a 

acontecer na CPI, que foram os números do PROCON, né, e falando dos 

procedimentos.  

E dos rankings de reclamações, mas, planos de saúde investem muito Dr. Neder, 

gastam muito, principalmente com mídia, e não há sequer um momento em que nós não 

liguemos o rádio e a televisão, os jornais, que não tenha lá uma grande foto, uma grande 

propaganda vendendo uma grande mentira e não há fiscalização realmente nisso, então, 

eu creio que é pior do que nós imaginamos, mas há aqui uma concordância de um 

mesmo respeito, a mesma admiração, eu vou buscar ajuda na hora em que precisar, 

principalmente em se tratando de saúde e eu vejo que o senhor foi, com certeza, o mais 

desrespeitado, junto com o Doutor Ulysses que também é médico e que também é 

doutor e que tem acima de tudo a responsabilidade maior de poder falar, de poder 

realmente se manifestar, foi o que esse relator pode fazer daquilo que colhemos. 

Nós não inventamos nada e buscamos dentro de uma legislação, e procuramos 

sugestionar para essa Casa, que é nossa obrigação e a nossa função, não só de fazer de 

leis, mas de fiscalizar e isso não aconteceu aqui, mas, que possa acontecer a partir daqui 

e que essa discussão, deputado Neder, não termine aqui e que continue lá no Plenário. 

Não é verdade? E que tenha eco, o que eu acho difícil, muito difícil, mas, eu quero aqui 

dizer do meu respeito e agradecer pela escolha e fiz com muita responsabilidade, eu vou 

falar dessa minha decepção a aqueles que nas redes sociais, àqueles que conversarem 

comigo, que é uma vergonha o que acontece com os planos de saúde. 

E como é uma vergonha com os planos de telefonia, como é vergonha com o que 

fazem com o consumidor, e a verdade é essa, nós chegamos a um ponto em que eles já 

não recorrem mais daquilo que você entrar com um processo, Doutor Ulysses, não 

recorrem, simplesmente pagam, porque não há o que alegar, porque é o reconhecimento 

do desrespeito, então, Sr. Presidente, é o que tinha e eu busquei no final nesse relatório, 

mais um aprendizado para todos nós, mas que não desistamos, que nós levemos isso 

para uma discussão maior, para a Comissão de Saúde e colocando a nossa indignação. 

Porque o dia que nós perdermos esse poder de nos indignarmos como fez o 

Neder e como estamos fazendo aqui, aí realmente encerrou, e acabou, que comecei um 

ciclo novo e nós possamos dentro de uma Comissão, se não for na CPI, juntarmos e 

irmos até o David Uip, e ir até o Pollara, e a ANS, enfim, cumprir com o nosso papel de 
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deputados e de legislador, era isso Sr. Presidente. Eu quero agradecer também ao 

senhor, Doutor Ulysses.  

 

O SR. DOUTOR ULYSSES – PV - Pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE WELLINGTON MOURA – PRB – Pela ordem, o 

Doutor Ulysses.  

 

O SR. DOUTOR ULYSSES – PV – Depois de tudo que foi dito aqui, nós 

temos a convicção de que apesar do esforço do Presidente e de todos que estiveram 

mais presentes nessa CPI, mas, realmente não chegou a atingir o objetivo necessário. 

Então, como uma CPI que não chegou ao seu objetivo e que não é uma CPI verdadeira, 

e que não reflete a realidade dos fatos, eu acho que nós nos colocamos em uma posição 

e podemos ser criticados e vamos ser com certeza, mas eu não vejo condições 

favoráveis para aprovarmos um relatório que achamos que não corresponde à realidade, 

certo? 

Essa é a posição que eu tomo, e eu participei de outras CPIs aqui, mas foi 

lamentável o comportamento realmente dos nossos colegas de plano em relação a essa 

CPI. O comparecimento e interesse, então eu acho que se nós acharmos que 

independentemente da nossa vontade, não atingimos o nosso objetivo, então eu não vejo 

razão para votarmos a aprovação desse relatório.  

 

O SR. - Sr. Presidente, como é que agiria nesse caso? 

 

O SR. PRESIDENTE WELLINGTON MOURA – PRB – Antes de nós 

entrarmos nessa discussão eu gostaria de deixar o meu, não só como Presidente, mas 

como membro, diante de tudo que aconteceu nessa CPI, eu fico com a minha 

consciência, deputado Carlos Neder e deputado Ed Thomas, Ramalho e Doutor Ulysses, 

em relação ao meu procedimento. Porque eu como Presidente, em curto tempo e prazo, 

que eu tive desde o momento em que eu assumi, que nós não assumimos e ficamos o 

tempo todo, porque ela foi instaurada e não foi colocado o Presidente, vice-presidente, 

e, a demora que foi para colocarmos o relator. 

O deputado Carlos Neder sabe disso, para poder dar quórum, como V. Exa. 

mesmo disse, deputado Carlos Neder, infelizmente foram várias sessões sem a presença 
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de deputados, então eu acho que isso não tem que ser cobrado de mim, e da V. Exa. e 

desse relator, os deputados Doutor Ulysses, e deputado Ramalho da Construção 

entraram dispostos a fazer com essa CPI ande, e os parabenizo também. 

Porém, quando Vs. Exas. entraram, o tempo foi realmente curto e entramos em 

recesso, e agora estamos entrando aí para votar o relatório, então, as Vs. Exas. não são 

nem culpadas disso, mas, os culpados infelizmente não estão aqui e nós não citamos 

nomes, mas de deputados que nós tivemos aqui presentes para poder fazer essa CPI 

andar.  

E quem sofre com isso? Nós sabemos, é a população, então, eu acho que tem 

que ficar notório em que a população tem que votar, é naqueles que estão presentes, 

naqueles que querem instaurar e punir os órgãos que são, que eram e que são 

competentes e que deveriam ser punidos hoje. Infelizmente, como o deputado Carlos 

Neder disse, a farsa realmente possa até ter acontecido, mas eu acredito que não foi de 

nós, deputado Carlos Neder, mas, sim daqueles que infelizmente não puderam estar 

presentes por uma outra razão e fizeram com que essa CPI andasse. 

Então, eu chamei o secretário David Uip, e eu chamei o secretário do estado e 

chamei também o secretário municipal Wilson Pollara, como V. Exa. apresentou aí o 

programa de trabalho, e muito bem elaborado falando nisso, e chamamos duas vezes, 

por exemplo, a defensoria que não deu quórum nem para ouvi-lo eu acho isso para mim 

uma falta de respeito com os órgãos, eu acho que essa é... Não tem mais palavras, 

porque eles estão aqui para poderem trazer à baila o que acontece. 

Ouvimos e eu posso dizer que por sorte o PROCON, porque deu tempo, eu acho 

que foi o único órgão que foi ouvido, e, um dia que nós temos que ainda ficar ligando 

para os deputados para poder dar quórum, para poderem terem ouvidos. Mas, ouvimos, 

e deixo aqui a minha satisfação pelos secretários não terem vindo e comparecido, e 

como os planos de saúde, por si só que é o papel deles fugir da raia, fugir do seu papel, 

e fugir com respeito até mesmo a nós deputados que fizemos o requerimento para poder 

convocar e deram diante desse tempo todo desculpas para poder não estar aqui, e nós 

temos limites, deputado Carlos Neder.  

Porque nessa hora nós queríamos ser também os promotores, queríamos ser os 

juízes para podermos fazer com que esses órgãos realmente pagassem pelo que eles têm 

feito a população, mas nós vamos continuar fazendo a nossa parte e eu como Presidente 

procurei fazer o meu papel, convocar e estar presente e poder reunir as Vs. Exas. para 

podermos apurar todos os fatos.  
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Então, eu deixo aqui também a minha insatisfação, essa CPI realmente acabou se 

tornando como o deputado disse, uma CPI fantasma ao meu ver e não por culpa dessa 

Presidência e nem por culpa do relator e de alguns deputados e de todos que estão aqui 

que dois entraram, posso dizer assim, no final, mas eu deixo também a minha 

insatisfação e a minha indignação diante de tudo isso. 

 

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, tendo recebido o documento no 

início da reunião foi impossível fazer uma leitura cuidadosa, e eu acabei fazendo uma 

leitura dinâmica, e o documento faz referência as quatro reuniões em que houve 

quórum, e nós estamos na quinta reunião das 20 em que houve quórum. Eu entendo que 

essa reunião é oficial da CPI. Portanto, eu quero fazer uma solicitação que as notas 

taquigráficas dessa última reunião sejam igualmente incorporadas como parte do anexo 

desse material, dessa CPI para que conste nos anais da Assembleia Legislativa. 

 

O SR. PRESIDENTE WELLINGTON MOURA – PRB – Havendo um 

consenso de todos os deputados. As notas taquigráficas ficam (ininteligível).  

 

O SR. CARLOS NEDER – PT – Haja vista da situação que temos aqui, eu 

peço apenas duas coisas, primeiro que fique registrada a minha renúncia e não como 

membro da CPI, mas a condição de vice, e em segundo lugar que nós façamos aqui a 

votação nominal de quem é favorável ou de quem não é ao relatório apresentado. 

 

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

oradores inscritos está encerrada a discussão. Então, entramos em votação nominal. 

Como vota o deputado Carlos Neder?  

 

O SR. CARLOS NEDER – PT – Eu tenho o maior carinho pelo deputado Ed 

Thomas, um grande respeito e gosto muito da maneira como ele atua, a sinceridade e 

franqueza, acima de divergências político-partidárias, e, portanto, o meu voto contrário 
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ao relatório não tem qualquer conotação de julgamento da atuação do deputado Ed 

Thomas que fez o possível nessas circunstâncias, mas o meu voto é contrário a esse 

relatório. 

 

O SR. PRESIDENTE WELLINGTON MOURA – PRB – Como vota o 

deputado, Doutor Ulysses?  

 

O SR. DOUTOR ULYSSES – PV – Também frisando que nada existe de 

conotação pessoal contra o relator, o deputado Ed Thomas lamentavelmente nós somos 

forçados a votar contra o relator.  

 

O SR. PRESIDENTE WELLINGTON MOURA – PRB – Como vota o 

deputado Ramalho da Construção? 

 

O SR. RAMALHO DA CONSTRUÇÃO – PSDB - Bom, com todo o respeito 

a esse nobre deputado, esse grande deputado e parlamentar atuante que reconhecemos 

que ele fez o que foi possível e colheu o que foi possível e não foi por culpa do relator, a 

culpa já foi colocada de quem são, e o que aconteceu, e eu também acompanhei os dois 

nobres deputados contra o relatório até para ficar como um exemplo isso para outras 

CPIs, que ela possa sofrer um pouco mais de atenção. 

E, deixando, registrado que em nenhum momento nós estamos reconhecendo 

alguma falha do nosso relator, ele fez o máximo que podia, e o Ed Thomas com toda a 

sua experiência e a sua capacidade ele chegou ao que foi possível, ele relatou o que 

aconteceu. Mas, eu acho que até para que se dê o exemplo que nós possamos mostrar 

para a sociedade, eu acompanho o voto do Doutor Ulysses, e do deputado Carlos Neder, 

dois médicos experientes que fizeram a criação das fundamentações e que isso... É um 

grande relator, eu sempre dei um exemplo para as próprias CPIs, e todos nós que 

viemos aqui, e V. Exa. teve esse trabalho inteiro de escrever isso aqui e perdeu um 

tempo enorme para não ter muito significado ou muita apuração. 

E, imagino que até hoje os responsáveis pelos planos de saúde estão 

comemorando essa falta de entrosamento que teve aqui no Poder Legislativo daqui do 

estado de São Paulo.  
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O SR. PRESIDENTE WELLINGTON MOURA – PRB – Como vota o 

deputado Ed Thomas? 

 

O SR. ED THOMAS – PSB - Eu escrevi o relatório, eu voto a favor desse 

relatório da mesma forma que o deputado Neder pediu o registro dessa sessão, que se 

registre bem a ausência daqueles que deveriam ter participado e cumprido com o seu 

mandato e não cumpriram, cumpriram com a sua autoridade de fiscalizar e não o 

fizeram, não é verdade?  

E mostra o descrédito não só da Assembleia Legislativa do estado de São Paulo, 

mas da classe política de uma forma geral, certo? E estamos sem direção e nos 

perdemos realmente na história e não há respeito de forma nenhuma, mas também se 

registre que o relator não criou fatos, não criou histórias, nós colocamos aquilo que 

ouvimos e que foi nada.  

Apenas alguns números e pudemos relatar aquilo que o país já conhece e que 

quem manda são grupos, são eles que realmente detém a autoridade de cuidar bem ou de 

cuidar mal da saúde da população e quem tem mais é melhor atendido, e quem não tem, 

não é atendido, e quem deseja ter alguma situação vai ser atendido um pouquinho e 

enganado no restante. E eu não levo isso como um demérito ao meu mandato de forma 

nenhuma, eu acho que precisa ser dessa forma. 

E eu poderia pedir um minuto para o Presidente e tentar buscar a chamada 

palavra acordo que é muito em moda, mas lá o político bem antigo diz que acordos 

foram feitos para serem quebrados e não para serem cumpridos. E eu poderia e parece 

que nessa votação fica aqui um relatório que foi mal feito e quando na realidade a CPI é 

que não existiu, é simplesmente isso que se registre dessa forma e dessa maneira, eu 

nunca vou fugir a responsabilidade minha de jeito nenhum, de forma nenhuma como me 

pautei nesses três mandatos.  

Mas, que tiveram pessoas que realmente levaram uma grande vantagem não 

foram poucas, e vida que segue, e é a cara realmente da política brasileira nessa reunião 

que fizemos aqui no dia de hoje, eu continuo com orgulho de participar, de estar político 

certo? De viver a política como o melhor instrumento para melhorar a vida das pessoas 

e isso não me decepciona.  

Nos chateia, nós ficamos realmente murchos com tudo isso, mas só se chateia, 

só realmente murcha quem trabalha com dignidade, porque aquele que não tem 

vergonha, sem vergonha é. Então que não coloque o meu trabalho como parte dessa 
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vergonha e dessa farsa. Ele foi muito mais bem feito e com muito respeito e não a Casa, 

não aos deputados, não a planos de saúde e não a mídia, certo? 

Mas, aquilo que o meu velho de 80 anos vive, que precisa de planos e já não é 

mais atendido porque está velho e tem que morrer, da minha velha do mesmo jeito, que 

tem 77. E de tantas e tantas outras crianças, nós somos uma vergonha, e que se registre 

que nós os bons estão misturados com os ruins e se não fizerem a diferença, estão na 

igualdade a bem da verdade é isso. Muito obrigado, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE WELLINGTON MOURA – PRB – E o voto desse 

Presidente, eu voto favorável ao voto do relator e por uma única questão, o relator não 

tem culpa do relatório que hoje apresenta. Eu acho que seria injustiça minha não votar a 

favor dele, e não votar a favor dele não, aliás, do relatório, porque o relator tentou 

transparecer tudo que foi falado.  

E o que foi falado? Absolutamente e praticamente nada, então a culpa não é do 

relator, a culpa é quem não estava presente nessa CPI, então diante do quadro do que foi 

apresentado pelo relatório, eu voto favorável, e não que eu sou favorável ao relatório 

que se encontra sendo apresentado e a culpa como eu acabo de expressar não é do 

relator, é que não tivemos quórum na maioria das CPIs que foram convocadas, e na 

maioria dos dias para poder o relator hoje apresentar um relatório muito mais elaborado, 

então esse é o meu voto. 

E eu deixo, eu acredito, eu quero deixar muito transparente também que eu só 

não concordo deputado, Ed Thomas, é claro que respeitando a V. Exa. que nós somos 

culpados, eu não sou culpado, senão quem é culpado é quem não aparece e não está aqui 

para votar ou não estava aqui durante a CPI. Deixar claro e registrado... 

 

O SR. ED THOMAS – PSB - ... Eu coloquei o nós do sistema e não o nós da 

CPI, de forma nenhuma. O nós do sistema da política de uma forma geral, não é isso? 

Retiro isso, ok?  

 

O SR. PRESIDENTE WELLINGTON MOURA – PRB – Perfeito. Então 

sendo três a dois, rejeitado o voto do relator. Eu gostaria de perguntar a Vs. Exas. se 

alguém gostaria de apresentar um relatório separado ou se vamos dar por continuidade 

que a CPI tem que acabar até sexta-feira porque o prazo dela é até domingo e não é dia 

e acaba-se então o prazo regimental. 
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Então, eu pergunto se alguma das Vs. Exas. queira apresentar algum relatório em 

separado ou então damos e vamos encerrar essa CPI sem ter o relatório do relator. 

Alguém gostaria? Não? Então estão encerrados os trabalhos dessa CPI.  

 

* * * 

 


