
Câmara Municipal de Roseira
Rua Dom Epaminondas, n° 08 -  Centro -  Tel.: (12) 3646-2328/2888 

CEP 12.580-013 -  Roseira -  Estado de São Paulo
cmroseira@camararoseira.sp.gov.br

PROJETO DE LEI N° 15/2022 DE 28 DE SETEMBRO DE 2022.

Institui no âmbito do município de Roseira 
o Programa Municipal de Equoterapia, 
voltado para crianças, adolescentes e 
adultos portadores de deficiência física 
e/ou mental, altas habilidades ou de 
distúrbios comportamentais e a vítimas de 
acidentes e dá outras providências.

Art. 1o Fica instituído, na forma estabelecida nesta Lei, o Programa Municipal de 
Equoterapia, voltado para crianças, adolescentes e adultos portadores de 
deficiência física e/ou mental, altas habilidades ou de distúrbios 
comportamentais e a vítimas de acidentes no âmbito do município de Roseira.

Art. 2° O Programa de que trata esta Lei consiste em método terapêutico e 
educacional, utilizando o equino como instrumento interdisciplinar nas áreas de 
saúde, educação e equitação.

Art. 3o O Programa Municipal de Equoterapia será coordenado por órgão a ser 
indicado pelo Poder Executivo.

Parágrafo Único. São consideradas pessoas com deficiência aquelas que têm 
impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, 
o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação 
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 
pessoas, e são consideradas distúrbios comportamentais a agressividade e a 
hiperatividade.

Art. 4o Para implantação do Programa Municipal de Equoterapia será necessário 
o seguinte profissional: Auxiliar Guia, Auxiliares Laterais, Equitador, 
Fisioterapeuta e/ou Terapeuta Ocupacional, Fonoaudiólogo e Psicólogo.

Art. 5o O Poder Executivo poderá firmar convénio e/ou parcerias com instituições 
públicas e/ou privadas visando à implantação do Programa Municipal de 
Equoterapia.

Art. 6Ô As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 7o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Plenário João Caltabiano, 28 de setembro de 2022.

Vereador Adr Santana
Autor do Projeto de Lei
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JUSTIFICATIVA

Estimular o desenvolvimento da mente e o corpo por meio dos cavalos: 
este é o objetivo básico da equoterapia, também conhecida como hipnoterapia, 
que em todo mundo vem ganhando adeptos. Suas atividades consistem em 
complementar o tratamento de indivíduos com deficiência e/ou necessidades 
especiais, tais como síndrome de Down, paralisia cerebral, derrame, esclerose 
múltipla e autismo. A especialidade é também indicada para crianças muito 
agitadas ou com dificuldade de concentração, proporcionando excelentes 
resultados.

Para fazer um tratamento desta natureza, é preciso encontrar um local 
específico com profissionais capacitados, além da presença de um terapeuta ou 
psicomotricista ou fonoaudiólogo. O cavalo precisa ser dócil, manso e bem 
treinado para que o tratamento seja eficaz.

As sessões costumam durar aproximadamente cerca de 30 minutos e são 
realizadas uma vez por semana.

A equoterapia também pode ser muito útil na fisioterapia, ao promover 
impulsos ritmados para as pernas e para o tronco do paciente. O cavalo, ao se 
mover, pode ainda estimular uma série de reações no corpo do paciente. Isso 
faz com que ele esteja sempre em busca do seu propno equilíbrio, podendo 
ajudar com o tratamento de pacientes com autismo, porque melhora a interação 
social, a linguagem e a área emocional. A criança passa, portanto, a aprender 
superar alguns medos, melhora a expressão facial, olha nos olhos e busca fazer 
amizade com os que estão presente nas sessões.

Tendo em vista o grande número de portadores de deficiência, mobilidade 
reduzida, distúrbios comportamentais e casos de vítimas de acidentes no 
município de Roseira, entendo ser muito importante a implantação deste 
Programa para melhor atender este público alvo.

Por derradeiro e pelas razões expostas, solicito o apoio dos nobres 
vereadores para a aprovação do Projeto de Lei que institui o Programa Municipal 
de Equoterapia voltado para crianças, adolescentes e adultos portadores de 
deficiência física e/ou mental, altas habilidades ou de distúrbios 
comportamentais e a vítimas de acidentes em nosso município.

Plenário João Caltabiano, 28 de setembro de 2022.

Vereador Adriaho-Léão Santana 
Autor do Projeto de Lei
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