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MOÇÃO Nº 17/2022

Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Campos Novos

Os Vereadores que a presente subscrevem, componentes do Poder Legislativo, com assento
nesta Casa, membros titulares da Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, no uso das
prerrogativas legais que lhe são atribuídas e amparados no artigo 137 e 138  do  Regimento
Interno, e após ouvido o plenário desta Casa, seja oficiado aos responsáveis e interessados a
seguinte... 

"MOÇÃO  DE  REPÚDIO"

O poder Legislativo de Campos Novos – SC vem, por meio de um de seus representantes
legais, o Vereador Marciano Dalmolin REPUDIAR o PL 3.703/21 em tramitação na Comissão de
Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados.

Este PL é um retrocesso à atenção e cuidado com a saúde visual no Brasil, se aprovado
garante apenas uma privatividade infundada e irresponsável, que prejudica toda a população,
ferindo a efetividade e equidade do sistema de políticas públicas em saúde preconizadas no Brasil e
em todo o mundo, com um claro desrespeito ao já decidido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF
131), às atribuições e competências do profissional Optometrista e de várias outras profissões que já
foram alvo do corporativismo médico quando da votação da chamada “Lei do Ato Médico”
(12.842/13).

Diante do exposto, esperamos que parlamentares reafirmem seus compromissos com o
Brasil e com a População Brasileira, votem NÃO ao PL 3.703/2021 e o espirito de coletividade
sejam considerados prioridade em mais esta decisão.

Sala das Sessões, em 02/08/2022.

Marciano Dalmolin Celina Maria Manfroi Cassiano Barros
Vereador PSD Presidente da Mesa - PSD

Darcy Rodrigo Pedroso Florindo Rogerio Cordeiro dos Santos
1º Secretário - MDB Vereador PL
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Continuação moção n. 17/2022....

Irineu A. Osório Júnior João Batista Ramos de Almeida
Vereador PP Vereador UNIÃO

João Nilso de Oliveira José Tadeu Guzatti
2º Secretário - PSD Vereador MDB

Rui Jorge Tomazoni
Vice-Presidente
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