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Substitutivo n.º ao Projeto de Lei 1/2010.  
Institui o programa municipal de equoterapia como opção terapêutica de saúde 
pública para pessoas com deficiência e/ou com mobilidade reduzida e/ou outras 
necessidades específicas no âmbito da Cidade de São Paulo, e da outras 
providências.”  
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO decreta:  
Art. 1º - A Equoterapia é um método terapêutico e educacional que utiliza os 
recursos do cavalo, dentro de uma abordagem interdisciplinar, nas áreas de Saúde, 
Educação e Esportes, buscando o desenvolvimento físico, psíquico e social de 
pessoas com deficiência, autismo, e/ou doenças com outras necessidades 
específicas.  
Art. 2º - Fica instituído o programa municipal de EQUOTERAPIA, como opção de 
tratamento de saúde pública para as pessoas com deficiência e/ou com mobilidade 
reduzida e/ou com autismo e/ou doenças com outras necessidades específicas no 
âmbito da Cidade de São Paulo.  
Art. 3º - O programa municipal de equoterapia consiste no atendimento à saúde e 
educação às pessoas com necessidades específicas; na área de habilitação, 
reabiIitação e social, sendo indicada também às pessoas com distúrbios evolutivos 
e/ou comportamentais.  
Parágrafo único: A Equoterapia mencionada no caput deste artigo é reconhecida 
pelo Conselho Federal de Medicina como modo terapêutico (parecer 06/1997 
aprovado em sessão plenária de 09/04/1997).  
Art. 4º - As instalações para a execução do programa, bem como o corpo técnico, 
obrigatoriamente deverão ser compostas por uma equipe de profissionais 
interdisciplinares, tendo como instrumento de trabalho os animais adequados, 
adestrados e capacitados para o tratamento:  
I- No local deverá ter um consultório para a avaliação do paciente, sendo este 
acessível para todos.  
II- O local onde será ministrado a terapia consiste em um picadeiro coberto, 
devendo conter abrigo para os animais, como cocheira. Os cavalos receberão 
alimentação e cuidados de tratadores.  
III- A equipe de profissionais deverá ser composta de no mínimo três profissionais 
(fisioterapeuta, psicólogo e instrutor de equitação), com habilitação em Equoterapia 
(Hipoterapia), com experiência mínima de 1 ano.  
§ 1º O atendimento em Equoterapia somente atingirá a sua eficácia plena se 
houver outros profissionais, como o terapeuta ocupacional, pedagogo, 
fonoaudiólogo, professor de educação física, entre outros com formação na área 
clínica e educacional, incluindo o condutor que deverá fazer parte da equipe.  
§ 2º. Todos os profissionais de saúde e educação envolvidos, deverão ter a 
formação em Equoterapia (Hipoterapia).  
Art. 5º As despesas decorrentes da execução da lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessárias.  
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  
Sala das sessões.  
Alfredinho  
Vereador  
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PARECER CONJUNTO Nº 970/2012 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA; SAÚDE, 
PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E MULHER; E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O SUBSTITUTIVO Nº 1 APRESENTANDO EM PLENÁRIO AO PROJETO 
DE LEI Nº 0001/10.  
Trata-se de substitutivo nº 1 apresentado em Plenário ao projeto de lei nº 0001/10, 
de autoria do nobre Vereador Alfredinho, que institui o programa de equoterapia e 
terapias assistidas por animais como opção terapêutica de saúde pública para 
pessoas com necessidades especiais no âmbito da Cidade de São Paulo.  
O substitutivo apresentado, em suma, amplia os beneficiários do programa que a 
propositura pretende instituir, define em que consiste o método da equoterapia, e 
prevê que todos os profissionais de saúde e educação envolvidos tenham formação 
em equoterapia. O substitutivo pode prosperar, como veremos a seguir, pois 
aprimora o projeto original.  
De início, deve ser registrado que versa 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 substitutivo pode prosseguir em tramitação, já que 
elaborado no regular exercício da competência legislativa desta Casa, para editar 
normas relativas à proteção das pessoas com 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 com 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 com 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 com 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 auxilia 
na área da educação para pessoas com necessidades educacionais especiais.  
Destaque-se, por fim, que a equoterapia 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 
matéria em pauta.  
Pelo exposto, somos pela LEGALIDADE.  
Quanto ao mérito, a Comissão de Saúde entende inegável o interesse público do 
substitutivo proposto, razão pela qual se manifesta  
FAVORAVELMENTE ao Substitutivo.  
Quanto aos aspectos financeiros a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a 
opor, vez que as despesas têm adequação orçamentária.  
FAVORÁVEL, portanto, o parecer.  
Sala das Comissões Reunidas, 20/06/12  
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA  



Arselino Tatto – PT  
Adolfo Quintas – PSDB  
Edir Sales – PSD  
José Américo – PT  
Quito Formiga – PR  
COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E MULHER  
Cláudio Prado - PDT  
José Rolim – PSDB  
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
Milton Leite - DEM  
Paulo Frange - PTB  
Anibal de Freitas -PSDB  
Donato - PT  
Roberto Tripoli – PV  
Wadih Mutran – PP  
 


