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Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Lei do Legislativo – PLL – nº 178/21, de autoria do
Vereador Leonel Radde, que “Institui o Programa Municipal de Uso de Cannabis para Fins Medicinais”.

A referida proposição legislativa indica pretende “promover a pesquisa sobre os usos de uma planta que
possui uma série de estigmas e tensionamentos a seu respeito. Cannabis é um gênero de plantas que tem, em
sua família, espécies como a maconha e o cânhamo. A maconha ainda é considerada uma droga ilícita no
Brasil, pelo teor de tetrahidrocanabinol (THC), visto como o elemento psicoativo da planta. Contudo, são
muitos os estudos científicos que comprovam a eficácia da substância no tratamento de diversas doenças,
como um produto economicamente valioso e como uma propriedade valorosa de promoção da reparação
social e histórica.”

A proposta legislativa, ora analisada, que pretende instituir no município uma Política de fomento à pesquisa,
bem como identificar regramentos para o Fornecimento de Produtos Medicinais à Base de Cannabis. A
proposta é meritória, considerando que o uso de produtos medicinais à base de Cannabis já é autorizado pela
ANVISA e tem decisões de Tribunais Superiores autorizando a utilização e plantio da Cannabis. Desta
forma, é fundamental ao município que organize a pesquisa e regulamente o uso e distribuição de
medicamentos, sob riscos de prejuízos futuros.

A Resolução RDC nº 660/22 - Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância
Sanitária/Diretoria Colegiada, define os critérios e os procedimentos para a importação de Produto derivado
de Cannabis, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado,
para tratamento de saúde. Logo, se entende que a utilização de produtos derivados da Cannabis, para fins
medicinais, já é uma realidade no Brasil.

Inclusive, segundo a Anvisa e a Associação Brasileira da Industria de Canabinoides, houve um aumento de
importação de produtos à base de Cannabis medicinal em 110% de 2020 para 2021, seguindo os regramentos
da agencia do Ministério da Saúde. Entre os fatores que contribuem para o avanço das importações estão os
investimentos das empresas do setor em educação médica continuada e as autorizações sanitárias que
permitiram a chegada de novos produtos nas farmácias, o que aumenta a confiança de médicos e pacientes.

Ainda, há de se apontar, neste estudo, a decisão da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que
concedeu, por unanimidade, salvo-conduto para garantir a três pessoas que possam cultivar Cannabis
sativa (maconha) com a finalidade de extrair óleo medicinal para uso próprio, sem o risco de sofrerem
qualquer repressão por parte da polícia e do Judiciário. No Recurso em Habeas Corpus - RHC Nº 147169 –
SP, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) cita, inclusive, o art. 2º, § único, da Lei Federal nº 11.343/06, que
prevê a possibilidade de regulamentação do plantio para fins medicinais, conforme já fez a Anvisa;

O Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em outra ação judicial, concluiu
que a produção artesanal do óleo com fins terapêuticos não representa risco de lesão à saúde pública ou a
qualquer outro bem jurídico protegido pela legislação antidrogas. Ainda, na mesma decisão, Schietti



destacou que, embora a legislação brasileira possibilite, há mais de 40 anos, que as autoridades competentes
autorizem a cultura de Cannabis exclusivamente para fins medicinais ou científicos, a matéria ainda não tem
regulamentação específica.

A proposta legislativa, ao ser analisada pela Comissão de Urbanização, Transportes e Habitação (Cuthab)
desta Legislativo, recebeu proposta de emenda de relator, que pretende alterar o nome do Programa para
adequar-se melhor à política pública que hoje existe no país e suprimir os artigos 2º e 5º para retirar a
inconstitucionalidade do projeto.

Desta feita, com base nos argumentos acima esposados, considerando os regramentos do Ministério da Saúde
e dos Tribunais Superiores Nacionais, me manifesto pela aprovação do Projeto de Lei e da Emenda nº 01. 

 

Sala de Reuniões, 28 de Julho de 2022.

 

Documento assinado eletronicamente por Bruna Liege da Silva Rodrigues, Vereador(a), em
02/08/2022, às 08:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0420289 e o código CRC 43256743.

Referência: Processo nº 208.00139/2021-51 SEI nº 0420289

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 122/22 - CEFOR con�do no doc 0420289 (SEI nº 208.00139/2021-51 – Proc.
nº 0472/2021 - PLL nº 178), de autoria da vereadora Bruna Rodrigues restou EMPATADO através do
Sistema de Deliberação Remota, com votação encerrada em 09 de setembro de 2022, tendo ob�do
01 votos FAVORÁVEIS, 01 voto CONTRÁRIO e 01 ABSTENÇÃO, conforme Relatório de Votação abaixo:

 

CONCLUSÃO DO PARECER: pela APROVAÇÃO do Projeto e da Emenda nº 01.

  Vereador João Bosco Vaz – Presidente: Não votou

  Vereadora Mari Pimentel – Vice-Presidente: CONTRÁRIO

  Vereador Airto Ferronato: ABSTENÇÃO

  Vereador Bruna Rodrigues: FAVORÁVEL

  Vereador Moisés Barboza:  Não votou

 

Documento assinado eletronicamente por Ta�ana Caroline Manica Schapke, Assistente Legisla�vo,
em 12/09/2022, às 09:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0437978 e o código CRC CE17E7CE.

Referência: Processo nº 208.00139/2021-51 SEI nº 0437978

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

