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RETIFICAÇÃO  
Na publicação havida no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, de 18/09/2015, 

PL 164/2015, página 109, Coluna 3ª 

LEIA-SE COMO SEGUE E NÃO COMO CONSTOU: 

 

PARECER Nº 1574/2015 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 164/15 

O Projeto de Lei 164/2015, de autoria do nobre Vereador Netinho de Paula (PDT), 
pretende alterar a Lei 14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir o Dia da Voz, a ser 
comemorado anualmente no dia 16 de abril. 

Na justificativa apresentada, o autor ressalta que a data já faz parte do Calendário 
Brasileiro e é reconhecida também internacionalmente - o dia 16 de abril tem sido comemorado 
em diversos países como o "Dia da Voz". Destaca a importância de se conscientizar a 
população sobre os riscos de câncer de laringe e, ainda, aponta estimativa de que há de 5 a 
8% da população possui alguma dificuldade vocal que pode afetar a comunicação, ocorrência 
aumentada nos casos de profissionais da voz. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Participação Legislativa votou Legalidade da 
matéria, nos termos de um texto substitutivo com a finalidade de adequar o texto à técnica de 
elaboração legislativa. 

Tendo em vista que o projeto em pauta é oportuno e se reveste de interesse público, 
esta Comissão é de parecer favorável, nos termos do substitutivo da Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Administração Pública, em 09/09/2015. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 23/09/2015, p. 69 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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