
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 

7419/2006 – PLANOS DE SAÚDE 

 

REQUERIMENTO Nº      2017 

(Deputado Odorico Monteiro) 

          

Solicita a realização de Audiência Pública com a finalidade 

de debater e aprofundar estudos acerca da situação atual dos 

planos e seguros de assistência à saúde em todo o território 

nacional. 

 Senhora Presidente, 

   Requeremos à Vossa Exa. nos termos do Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados (RICD), a realização de Audiência Pública com a finalidade de debater e aprofundar 

estudos acerca da situação atual dos planos e seguros de assistência à saúde em todo o território 

nacional, em data a ser acordada com Vossa Excelência. 

  Para debater com esse colegiado sugerimos convidar os representantes das 

organizações abaixo relacionadas. 

  - Ministério da Saúde (MS); 

  - Conselho Nacional de Saúde (CNS); 

  - Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS); 

  - Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS). 

  - Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO) 

  - Associação Brasileira de Medicina de Grupo (ABRAMGE)  

  - Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES)  

  - Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 

 

JUSTIFICATIVA 

 



  O projeto de lei em tela, visa alterar a Lei 9.656 de 3 de junho de 1998, que dispõe 

sobre Planos e Seguros privados de Assistência à Saúde em todo território nacional.  

  A proposta dessa audiência pública é debater os desafios do direito à saúde no âmbito 

da Câmara dos Deputados e aprofundar a discussão sobre a defesa do acesso universal à saúde e os 

desafios enfrentados para o cumprimento desta garantia. 

  As políticas públicas de saúde devem visar a melhoria das condições de vida de toda a 

população, seja por via pública ou por meio do acesso por planos e seguros privados. A luta é por 

uma manutenção ou melhoria dos serviços prestados e esta é a bandeira defendida por nosso 

mandato. 

  Tendo em vista a situação atual enfrentada pelo Sistema Único de Saúde brasileiro 

devido ao desfinanciamento produzido ano a ano, cada vez mais os planos privados de assistência à 

saúde estão sendo procurados pela população. O cerne dessa nossa discussão ronda acerca da 

qualidade dos serviços por eles prestados e de métodos que potencializem sua eficiência e eficácia. 

  Face ao exposto e visando compreender o destacado projeto de lei, seus objetivos 

principais e sua missão para a saúde pública brasileira é que propomos ouvir, em audiência pública, 

as entidades acima mencionadas, pois estamos certos da grande contribuição que será proporcionada 

por todas ao relatório final desta Comissão. 

  Neste sentido, solicito aos nobres parlamentares a apoio à aprovação deste 

Requerimento. 

 

Sala das Sessões,                          de fevereiro de 2017 

 

DEPUTADO ODORICO MONTEIRO 

 PROS/CE 


