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PARECER Nº  
PROCESSO Nº 208.00142/2021-74
INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 208.00142/2021-74

  

 Cria o Projeto de Promoção e Incentivo a Pesquisas
Sobre o Desenvolvimento e os Usos de Cannabis.

  

Vem a esta Comissão Conjunta, para exame e parecer, o encaminhamento da Vereador Leonel Radde, do
Projeto de Lei que Cria o Programa que Incentiva a Pesquisas Sobre o Desenvolvimento e os Usos
farmacêutico, medicinal e industrial da cannabis. 

Posto em pauta o feito em 18 de março de 2022, cumprindo a 2ª Sessão de Pauta durante a 31ª Sessão
Ordinária da 2ª Sessão Legislava Ordinária da XVIII Legislatura, realizada no dia 20 de abril de 2022. 

Encaminhado às Comissões Conjuntas. 

Designado este vereador que subscreve. 

É o breve relato. 

 

Trata-se de Projeto de Lei que visa de instituir um Programa de Incentivo a Pesquisa sobre o
Desenvolvimento e os usos da Cannabis. Primeiramente há que mencionar que o debate sobre o tema possui
amplo interesse nacional, sendo necessário, também, pautar este tema no âmbito do município de Porto
Alegre. 

Nessa mesma linha, diversos municípios e estados possuem projetos similares, que visam autorizar e/ou
incentivar o fomento da pesquisa sobre cannabis para fins medicinais e científicos. Indo mais além, alguns
município e Estados já possuem regulamentação aprovada sobre o tema, como é o caso de Campos do
Goytacazes e Alagoas, respectivamente. 

Outro fator que determina a importância do debate do tema são as diversas lacunas nas poucas leis que
tratam sobre o assunto, o que obriga o Poder Judiciário a tomar frente da situação. Aliás, o próprio Superior
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Tribunal de Justiça, já pacificou entendimento quanto a autorização e cultivo de cannabis para fins
medicinais, verbis:

 

(...) Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para expedir salvo-conduto em benefício do
paciente, para que as autoridades responsáveis pelo combate ao tráfico de drogas, inclusive da forma
transnacional, abstenham-se de promover qualquer medida de restrição de liberdade, bem como de apreensão
e/ou destruição dos materiais destinados ao tratamento da saúde do paciente, dentro dos limites da prescrição
médica, incluindo a possibilidade de transporte das plantas, partes ou preparados dela, em embalagens
lacradas, ao Laboratório de Toxicologia da Universidade de Brasília, ou a qualquer outra instituição dedicada
à pesquisa, para análise do material. Parecer ministerial pela concessão da ordem. Precedentes.

 

    Assim sendo, observa-se que o presente expediente busca apenas criar programa que incentiva a pesquisa
sobre o referido tema, de modo que não nenhuma ilegalidade presente no Projeto de Lei. 

Em um segundo momento, no que tange ao mérito, o projeto é fundamental.

Explico.

Já há diversos estudos internacionais que compravam a eficácia dos usos da cannabis em diversas patologias,
sobretudo nas doenças neurológicas e psiquiátricas, a exemplo, Esclerose Lateral Amiotrófica, Síndrome de
Dravet, Síndrome de Tourette, Doença de Crohn, Doença de Huntington, Epilepsia Refratária, Transtorno do
Espectro Autista, Ansiedade, e diversas outras. 

Dessa forma, o incentivo a pesquisa do medicamento é de extrema valia, visto que auxiliará o entendimento
mais aprofundado sobre a matéria, ajudando a saúde da população. Também se verifica a importância do
presente projeto na medida que gerará à população um maior entendimento, reduzindo o preconceito que é
gerado em volta do assunto.

 

Assim, CONCLUO, no mérito, pela aprovação da presente proposição pelos fatos e fundamentos acima
delineados. 

 

Aldacir Oliboni (PT)

Documento assinado eletronicamente por Aldacir Jose Oliboni, Vereador, em 30/11/2022, às 10:44,
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 0472875 e o código CRC A2B5F23B.

Referência: Processo nº 208.00142/2021-74 SEI nº 0472875

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 Conjunto nº 103/22 – CEFOR/CECE/COSMAM con�do no doc 0472875 (SEI
nº 208.00142/2021-74 – Proc. nº 0489/21 - PLL 186), de autoria do vereador Aldacir Oliboni,
foi APROVADO em votação nominal durante Reunião Conjunta Extraordinária da Comissão de Economia,
Finanças, Orçamento e do Mercosul, Comissão de Educação, Cultura, Esportes e Juventude e Comissão de
Saúde e Meio Ambiente, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota com votação encerrada em 30 de
novembro de 2022.

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para tramitação do Projeto e,
quanto ao mérito, pela aprovação do Projeto.

 

 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E DO MERCOSUL

Vereador João Bosco Vaz - Presidente: NÃO VOTOU

Vereadora Mari Pimentel – Vice-Presidente: CONTRÁRIO

Vereador Airto Ferronato: FAVORÁVEL

Vereadora Bruna Rodrigues: FAVORÁVEL

Vereador Moisés Barboza: FAVORÁVEL

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE

Vereador Roberto Robaina – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Jonas Reis  – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Daiana Santos: FAVORÁVEL

Vereador Gilson Padeiro: CONTRÁRIO

Vereador Giovane Byl: FAVORÁVEL
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COMISSÃO DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Vereadora Cláudia Araújo – Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Lourdes Sprenger – Vice-Presidente: NÃO VOTOU

Vereador Aldacir Oliboni: FAVORÁVEL

Vereador José Freitas CONTRÁRIO

Vereadora Mônica Leal: CONTRÁRIO

Vereadora Psicóloga Tanise Sabino: CONTRÁRIO

Documento assinado eletronicamente por Lisie Ane dos Santos, Assistente Legisla�vo IV, em
01/12/2022, às 12:20, 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 0473803 e o código CRC E7BB80E1.

Referência: Processo nº 208.00142/2021-74 SEI nº 0473803

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

