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PARECER N° 1748/2018 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 325/2018. 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre vereador Eliseu Gabriel, altera a lei nº 
14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir o Dia do Fonoaudiólogo, a ser comemorado 
anualmente, no dia 9 de dezembro e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer de 
Legalidade nos termos de substitutivo, a fim de adaptar o texto às regras de técnica legislativa. 

A presente propositura visa instituir no Calendário de Eventos Oficiais do Município de 
São Paulo, o "Dia do Fonoaudiólogo", evento a se comemorado, anualmente, no dia 9 de 
dezembro, no âmbito do município de São Paulo. 

Segundo a justificativa do autor, o Conselho Regional de Fonoaudiologia define o 
fonoaudiólogo como profissional de Saúde, com graduação plena em Fonoaudiologia, que atua 
de forma autônoma e independente nos setores público e privado. É o responsável pela 
promoção da saúde, prevenção, avaliação e diagnóstico, orientação, terapia (habilitação e 
reabilitação) e aperfeiçoamento dos aspectos fonoaudiológicos da função auditiva periférica e 
central, da função vestibular, da linguagem oral e escrita, da voz, da fluência, da articulação da 
fala e dos sistemas miofuncional, orofacial, cervical e de deglutição. Exercem também 
atividades de ensino, pesquisa e de gestão. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende 
que a propositura é meritória e deve prosperar, sendo favorável o parecer, nos termos do 
substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 07/11/2018. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 09/11/2018, p. 104 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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