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DESPÀC Ø 
À Exma. Sr. P efeit 	unicipal 

(PRESIDENTE) 

Em 
	

21 NOV. 2019 

REQUERIMENTO N.°: 
	2456 

ASSUNTO: SOLICITA QUE A EXCELENTÍSSIMA 
SENHORA PREFEITA MUNICIPAL PRESTE 
INFORMAÇÕES SOBRE A POSSIBILIDADE DE 
FIRMAR CONVÊNIOS COM PROFISSIONAIS DA 
ÁREA DE EQUOTERAPIA PARA BENEFICIAR 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS OU 
NECESSIDADES ESPECIAIS. 

CONSIDERANDO que a equoterapia, também chamada 
de equiterapia ou hipoterapia, é um tipo de terapia com cavalos que serve para estimular 
o desenvolvimento da mente e do corpo. Ela serve para complementar o tratamento de 
indivíduos com deficiências ou necessidades especiais, como a síndrome de Down, 
paralisia cerebral, derrame, esclerose múltipla, hiperatividade, autismo, crianças muito 
agitadas ou com dificuldade de concentração, por exemplo. 

CONSIDERANDO que a Lei n° 13.830, de 13 de maio 
de 2019 que dispõe sobre a prática de equoterapia. 

CONSIDERANDO que a presente lei já esta em vigor, 
onde os planos de saúde não poderão mais negar este tipo de tratamento. 

CONSIDERANDO que a nova legislação determina que 
a prática de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de 
saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com 
deficiência, será exercida por uma equipe multiprofissional, integrada por médico, 
médico veterinário e profissionais como psicólogo, fisioterapeuta e da equitação. 

CONSIDERANDO que a equoterapia é um método 
terapêutico reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina, e que tem benefícios 
comprovados para reabilitação até nos casos mais severos. 
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CONSIDERANDO abaixo alguns benefícios da 

equoterapia, vejamos: 

• Desenvolvimento do afeto, devido ao contato da pessoa com o cavalo; 

• Estimulação da sensibilidade tátil, visual e auditiva; 

• Melhora da postura e do equilíbrio; 

• Aumenta a auto-estima e a auto-confiança, promovendo a sensação de bem-

estar; 
• Melhora o tônus muscular; 
• Permite o desenvolvimento da coordenação motora e percepção dos 

movimentos. 

CONSIDERANDO que tramita projeto de lei que visa 

obrigar o Sistema Único de Saúde (SUS) a fornecer equoterapia como recurso 
terapêutico quando houver prescrição médica. 

REQUEIRO à Mesa que, ouvido o Plenário, seja oficiada 
a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para que informe fundamentadamente, o 
que segue: 

10) Qual a possibilidade da Prefeitura Municipal firmar 
convênios com profissionais da área de Equoterapia para beneficiar pessoas com 
deficiências ou necessidades especiais? Caso positivo, informar detalhes? 

b) Caso negativo, por quê? 

REQUER-SE, p0  P  fim, 
plenamente respondido, com a indicação de to  o  os os 
a resposta seja encaminhada no prazo legal (A4t. 34, 
do RI). 	 / 

Sala das Sessões, 19 de novem 

que o presente requerimento seja 
etalhes possíveis, bem como que 
l°daLOMeArt. 104, §2°e3° 

rode 2019. 

FERNANDO DIM - VEREADOR- MDB 
PRESIDENTE DA CAMA MUNICIPAL DE SOROCABA 
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