
 

 
 

 OFICIO CRFa 8ªR/GAPRE/Nº  0005/2022. 

                                      Fortaleza, 04 de janeiro de 2022. 

 
Exmo. Sr. Othelino Neto 
Deputado Estadual Presidente da Assembléia Legislativa do Maranhão 

 
O CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA OITAVA REGIÃO – CRFa 8ªR, Autarquia Federal 

Especial, com jurisdição nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí e Maranhão, por sua 
Presidente, a Fga.ROSANA IORIO FERREIRA, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com as 
disposições insertas na Lei Federal n.º6.965/81, com o propósito de prevenir responsabilidades e 
salvaguardar direitos, vem, respeitosamente, diante de Vossa Excelência, expor para ao final requerer: 

 
O Edital ALEMA/CEPERJ n.º01/2021, de 20 de dezembro de 2021 oferece vagas e contempla 

diversos cursos da área da saúde, entretanto, observamos o tratamento desuniforme junto à profissão do 
Fonoaudiólogo, uma vez que não recepcionou a Fonoaudiologia. 

  
Resta oportuno, levarmos ao conhecimento de Vossa Excelência, clamando pela sensatez para 

que seja incluído no Certame Vagas para profissionais da Fonoaudiologia, senão vejamos: 
 
 Somos cônscios da legitimidade e respeitabilidade das entidades envolvidas no processo seletivo, 

todavia, cumpre-nos informar a titulo de subsídio que a falta do Fonoaudiólogo na equipe 
multiprofissional, trará um prejuízo de grande relevo para a sociedade, pois as atribuições do 
Fonoaudiólogo, junto ao conteúdo abordado: 

Considerando a Lei nº 6.965/81 que determina ser competência do Sistema CFFa/CRFa´s fiscalizar e 
orientar o profissional fonoaudiólogo;  

Considerando a necessidade de garantir a qualidade nos serviços prestados na área de deficiência 
auditiva; 

Considerando o Parecer CFFa nº 003/98, que dispõe sobre a competência do fonoaudiólogo que atua na 
área da audiologia; 

Considerando o Parecer CFFa nº 004/99, que dispõe sobre a competência do fonoaudiólogo no processo 
de aquisição de linguagem, habilidade de comunicação e intervenção educacional do portador de 
deficiência auditiva; 

Considerando a Lei nº 10.436/02, que dispõe sobre a LIBRAS e dá outras providências; 

Considerando que compete aos Conselhos Regionais “fiscalizar o exercício profissional na área de sua 
jurisdição representando, inclusive, às autoridades competentes, sobre os fatos que apurar e cuja solução 
ou repressão não seja de sua alçada”;(Art.12, inciso X, da Lei 6.965/81) 

Considerando que por força normativa expressa é também da competência dos Conselhos Regionais 
“estimular a exação no exercício da profissão, velando pelo prestígio e bom conceito dos que a exercem” 
(Art.12, inciso IX, da Lei 6.965/81); 
  



 

 
 

 Ante ao exposto, requer de Vossa Excelência, com o devido respeito, primando pela sensibilidade 
e pelo principio da legalidade que reconsidere o Edital ALEMA/CEPERJ n.º01/2021, incluindo a guisa de 
um aditivo, os profissionais Fonoaudiólogos, oferecendo no mínimo o número de vagas convencionadas 
pelo Ministério da Saúde. 
 
                        Sem mais no momento, renovamos a Vossa Excelência, votos de estima e apreço. 
 

  
Respeitosamente, 
 
 

 
ROSANA IORIO FERREIRA 

Presidente CRFa 8ªR 
 

 


