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PARECER Nº 1435/2010 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0001/10.  
Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Alfredinho, que visa 
instituir o Programa de Equoterapia e Terapias Assistidas por Animais como opção 
de tratamento de saúde pública para pessoas com necessidades especiais no 
âmbito da cidade de São Paulo.  
De acordo com a justificativa, além da prática terapêutica, a propositura visa à 
formação de vários profissionais que terão aplicabilidade funcional para as quais 
não existem escolas formais, tais como: tratadores de cavalos, ferradores, auxiliar 
de veterinários, picadores, tosadores, banhistas e treinadores.  
A proposta merece prosperar, como veremos a seguir.  
De início, deve ser registrado que versa a propositura sobre serviços públicos, 
matéria para a qual a Lei Orgânica do Município não mais prevê a iniciativa 
privativa ao Prefeito para apresentação de projetos de lei, como, aliás, não poderia 
deixar de ser, posto que tal previsão não encontrava respaldo na Constituição 
Federal.  
Dessa forma, o presente projeto pode prosseguir em tramitação, já que elaborado 
no regular exercício da competência legislativa desta Casa, para editar normas 
relativas à proteção das pessoas portadoras de deficiência, especialmente no que 
se refere a sua saúde, educação e inclusão social no âmbito do Município.  
Com efeito, especificamente com relação à proteção e a integração social das 
pessoas portadoras de deficiência, a Constituição Federal determina que podem 
legislar concorrentemente sobre o assunto a União, os Estados, o Distrito Federal e 
também os Municípios, para suplementar a legislação federal e estadual, dentro dos 
limites do predominante interesse local (arts. 24, inciso XIV c/c art. 30, incisos I e 
II, da Constituição Federal).  
O art. 2º, da Lei Federal nº 7.853/89, por sua vez, dispõe competir ao Poder 
Público e seus órgãos assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno 
exercício de seus direitos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, 
ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros 
que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, 
social e econômico.  
Também nossa Lei Orgânica, no art. 226, determina que o Município buscará 
garantir à pessoa portadora de deficiência sua inserção na vida social e econômica, 
através de programas que visem o desenvolvimento de suas potencialidades, o que 
poderá efetivamente ser alcançado na medida em que o Programa de Equoterapia e 
Terapias Assistidas por Animais auxilia na área da educação para pessoas com 
necessidades educacionais especiais.  
Destaque-se, por fim, que o Programa de Equoterapia e Terapias Assistidas por 
Animais é atualmente reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina como método 
terapêutico (parecer 06/1997 aprovado em sessão plenária em 09/04/1997), o que 
reforça, ainda mais, a importância da presente proposta.  
Pelo exposto, somos PELA LEGALIDADE.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
01/12/2010.  
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