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PARECER N° 1895/2015 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N° 164/2015. 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Netinho de Paula, altera a Lei 
nº. 14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir o Dia da Voz, a ser comemorado anualmente no 
dia 16 de Abril, e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer de 
legalidade, na forma de substitutivo. 

A Comissão de Administração Pública emitiu parecer favorável nos termos do 
substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Trata-se de projeto que visa incluir no Calendário Oficial de Datas e Eventos da cidade 
de São Paulo, na data de 16 de Abril, o Dia da Voz, que através da Secretaria Municipal da 
Saúde deverá promover campanhas de conscientização acerca da importância e ações 
preventivas para os cuidados com a voz. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em sua análise, entende que a 
propositura traz elementos importantes de reflexão sobre a saúde pública e deve prosperar eis 
que chama a atenção para um sério problema, que no entender do proponente é desconhecido 
por parcela gigantesca da população, em sua justificativa para defender a proposta 
apresentada o mesmo argumenta que a Sociedade Brasileira de Laringologia e Voz (SBLV) 
tem chamado a atenção para os altos índices de incidência de câncer de laringe no Brasil. A 
desinformação ainda é um dos grandes vilões da alta incidência de casos, nas grandes 
metrópoles, como São Paulo, a poluição e o estresse predispõem a população cada vez mais a 
problemas de voz. 

Em face ao exposto, entende-se que a propositura é meritória e deve prosperar, 
portanto, favorável é o parecer na forma do substitutivo apresentado pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 21.10.15. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 22/10/2015, p. 102 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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