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Senhores Vereadores,

Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa de Leis e apos 
deliberaqao do plenario para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado 
informe a esta Casa de Leis, se existe estudo ou projeto para ser implantado 
fonoaudiologo nas escolas, devido a fonoaudiologia e educagao andam juntas. 
O papel do profissional de fonoaudiologia vai alem de trabalhar com a 
entonagao de voz de uma crianga.

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente Requerimento, tendo em vista a importancia e a 
necessidade que algumas criangas tern de serem acompanhadas por esses 
profissionais.

A importancia reside em outros varies aspectos, que abrangem todos os 
caminhos que lidam com a fala, a audigao e a escrita. O processo de 
aprendizagem e uma etapa de profunda relevancia na vida de um individuo, 
sendo que a infancia e a fase mais determinate e decisiva, e aliar a 
fonoaudiologia a educagao pode ser um fator chave para o sucesso.

A Fonoaudiologia tern muito a oferecer a educagao das criangas, como 
parte integrate da equipe pedagogica, agregando conhecimentos sobre a 
comunicagao humana, que sao de sua competencia, assim como discutindo 
estrategias educacionais que possam favorecer o processo de ensino e 
aprendizagem.

E muito comum, no entanto, que criangas apresentem algum smal que 
necessite de um acompanhamento profissional. Mas para se chegar a esse 
quadro, e preciso que pais e professores possam notar as dificuldades (que 
relacionam a fluencia da fala e a capacidade da audigao) mostradas pelo 
pequeno e e o fonoaudiologo que tera toda a metodologia indicada para obter a 
solugao tao desejada em prol da crianga.

Sendo a educagao escolar um direito de todos, a Fonoaudiologia auxilia
a melhoria dopotencializagao de praticas pedagogicas que contribuam para 

processo de aprendizagem e, consequentemente, da qualidade da educagao 
brasileira.
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Dessa forma, em parceria com a Educagao, a Fonoaudiologia agrega 
conhecimentos de sua competencia e contribui para o aprimoramento dos 
processes educativos. Pois inserido no contexto educacional, o fonoaudiologo 
passa a ser corresponsavel, junto com os demais profissionais, pelo exito no 
processo de ensino-aprendizagem.
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Cajamar, 28 de abril de 2022.

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a Vossa Excelencia copias autenticas dos 
Requerimentos de n° 63/2022; 77/2022; 86/2022; 111/2022; 115/2022; 116/2022; 
117/2022; 118/2022; 120/2022; 121/2022; 122/2022 e 123/2022, de autoria dos 
nobres Vereadores: Adilson Aparecido Pinto; Alexandro Dias Martins; Cleber 
Candido Silva; Diogo de Carvalho Utsunomiya; Flavio Alves Ribeiro; Izelda 
Gongalves Carnauba Cintra; Jefferson Rodrigo Oliveira Silva; Luiz Fabiano 
Cordeiro Galvao; Manoel Pereira Filho; Marcelo da Rocha Santiago; Saulo 
Anderson Rodrigues e Tarcisio Moreira de Carvalho, apresentados e aprovados 
na 6a Sessao Ordinaria, realizada no dia 27 de abril de 2022.

Solicitamos que os requerimentos mencionados acima, atendam 
o art. 248 incisos XXVII, do regimento interno desta Casa de Leis e Resolugao n° 
213, de 14 de dezembro de 2006 conjugado com art. 86 incisos XXVII da Lei 
Organica do Municipio de Cajamar

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de 
elevada estima e distinta consideragao.
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DRIGUESSAULO AND

Excelentissimo Senhor,
DANILO BARBOSA MACHADO 
Prefeito Municipal
Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 
Centro - Cajamar/SP

■,; 10CABIN!

\
\

Por: A- nTT

AV. PROF. WALTER RIBAS DE ANDRADE, 555 - CEP: 07752-000 - CENTRO - CAJAMAR - SP 
Tel/Fax: 4446-6148 / 4446-6420 / 4446-6844 / 4446-6066

e-mail: cmdc@terra.com.brwww.camaracajamar.sp.gov.br

mailto:cmdc@terra.com.br
http://www.camaracajamar.sp.gov.br

