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Apresentação
Caro (a) Leitor(a)

Temos o prazer de apresentar este relatório que descreve as atividades da Frente 
Parlamentar em Defesa da Cannabis Medicinal e do Cânhamo Industrial, da 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no período de novembro de 2021 a 
julho de 2022.
Convidamos você a compartilhar da trajetória da Frente, especialmente pela forma 
colaborativa e intensa que as instituições, especialistas e comunidade participaram. 
Como a primeira Frente Parlamentar sobre esse tema no país, temos muito orgulho 
de ter aberto um espaço rico para trocas, discussões e difusão de conhecimento. 
Agradecemos a participação de todos os deputados, especialistas que contribuíram 
tão relevante para as audiências, assim como a Secretaria Executiva da Frente, 
realizada pelo Instituto de Pesquisas Sociais e Econômicas da Cannabis.

Sérgio Victor

Coordenador
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São Paulo, 12 de agosto de 2022.

O Ipsec - Instituto de Pesquisas Sociais e Econômicas da Cannabis foi criado com 
o firme propósito de contribuir para uma mudança real no cenário da cannabis no 
Brasil. Somos uma think tank que nasceu com a missão de debater a regulação da 
cannabis no Brasil, por meio de conteúdos acessíveis e de qualidade. 
Com foco em encontrar soluções para os problemas regulatórios da cannabis no 
país, mobilizamos o Poder Público, a iniciativa privada e a sociedade civil para 
participar de debates que contribuam para quebrar paradigmas e romper barreiras 
que atrasam o desenvolvimento e distanciam nosso país de um mercado que 
cresce a passos largos em vários países pelo mundo afora. Para isso, informação 
baseada em fatos e dados, com respaldo científico, é o principal remédio contra a 
demonização da planta. 
Ao longo dos últimos cem anos, temos visto informações distorcidas sobre a 
cannabis serem livremente disseminadas, seja por ignorância ou por má-fé. A 
cultura de combate às drogas com foco na violência e repressão, especialmente, 
sobre a população negra faz com que boa parcela da sociedade brasileira 
mantenha uma visão estereotipada a respeito da planta, apesar de tantas 
evidências de suas propriedades benéficas, tanto do ponto de vista medicinal 
quanto industrial. Com sua missão de apoiar o debate público, o Ipsec tem o 
papel de educar através de conteúdo técnico apoiado em dados e informações 
especializadas. 
Enquanto aguardamos o lento desenrolar do Projeto de Lei nº 399/2015, ainda 
parado no Congresso Nacional, assistimos com satisfação às iniciativas em prol da 
cannabis e do cânhamo nas casas legislativas estaduais e municipais, que avançam 
na luta diária pela disseminação do conhecimento e desmistificação da planta. O 
número de pacientes em busca do uso medicinal da cannabis vem aumentando, 
pressionando o Poder Público a garantir o fornecimento dos produtos à população. 
Isso leva à necessidade de se ter um espaço institucional para que todas e todos 
possam sentar à mesa para debater este tema. 
Aqui entra a importância da Frente Parlamentar em Defesa da Cannabis Medicinal 
e do Cânhamo Industrial, a primeira do Brasil. Gestada na Assembleia Legislativa 
do maior estado da federação, essa frente suprapartidária uniu representantes 
de mais de dez diferentes partidos para levar adiante discussões em torno da 
cannabis no Estado de São Paulo. Durante a condução desta Frente Parlamentar, 
avançou a tramitação do Projeto de Lei nº 1.180/2019, que visa criar mecanismos 
para a distribuição de produtos à base de cannabis pelo SUS. É a prova de que, 
passo a passo, é possível avançar, juntos, em busca de acesso à saúde de milhares 
de pacientes, independentemente de sua posição política. 
A Frente Parlamentar em Defesa da Cannabis Medicinal e do Cânhamo Industrial 
do Brasil promove o diálogo com importantes atores envolvidos no tema. Por 
meio de audiências públicas com profissionais da saúde, pacientes, associações, 
governos, universidades parlamentos, agências reguladoras, grandes empresas, 
startups, representantes do Judiciário, entre outros, a Frente garante visibilidade 
a essa importante pauta para a sociedade, que permite que todos os interessados 
tenham direito a voz ativa. 
Espaços como o da Frente Parlamentar devem se expandir por todo o país 
e chegar ao Congresso Nacional para que toda a sociedade brasileira seja 
constantemente ouvida sobre a regulação da cannabis no Brasil. É preciso que 
pacientes e seus responsáveis legais sejam sempre recebidos para trazer seus 



relatos sobre como uma planta medicinal trouxe a saúde de volta a seus lares. 
Profissionais de saúde e pesquisadores devem ter espaço para trazer as novidades 
dos inúmeros estudos científicos promovidos com a cannabis ao redor do mundo, 
relatando a tomadores de decisão seus benefícios e resultados encontrados.  
Os legisladores precisam estar atentos para as inovações que surgem nesse setor, 
que motivam a atuação de startups que pavimentam o caminho para a construção 
de uma cadeia de produção e distribuição sustentável da planta e seus produtos. 
Investimentos em negócios ao redor da planta podem gerar novos empregos 
e desenvolvimento econômico, principalmente na área agrícola, que pode se 
beneficiar com as vantagens ambientais da cannabis.
Por isso, o debate da cannabis deve alcançar a todos, da pequena à grande 
empresa, da cooperativa ao agronegócio brasileiro, do paciente que pratica o 
auto-cultivo à empresa autorizada pela ANVISA a fabricar produtos de cannabis. 
Esse foi o foco do trabalho, que esta Frente Parlamentar promoveu durante os 
meses de sua tramitação. A criação desta Frente é um pequeno grande passo em 
direção à discussão madura e objetiva deste tema tão relevante do ponto de vista 
econômico, social e de saúde pública. 
Eleitos democraticamente pelo povo, representando anseios e legítimos 
interesses de toda a sociedade, os parlamentares de todas as esferas federativas, 
independentemente de sua matriz ideológica, são fundamentais para o avanço 
da discussão em alto nível sobre a cannabis e o cânhamo e seus reais benefícios 
para a nação. Ouvindo a toda a sociedade brasileira e permitindo o debate franco 
e pautado em ideias, será possível combater a desinformação e avançar com a 
regulação da cannabis no Brasil. 

Cordialmente,

Bruno Pegoraro 
Presidente do IPSEC - Instituto de Pesquisas, Sociais e Econômicas da Cannabis



1. A FRENTE
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Pilares e Objetivos

Diálogo e engajamento

Realização de audiências públicas mensalmente para promover diálogo entre os 
diversos atores envolvidos no tema (pacientes, agências reguladoras, profissionais 
da saúde, associações, indústria, governos e parlamentos, setor jurídico);  
Combater preconceitos ao compartilhar informações e angariar apoios;    
Melhor compreensão dos benefícios e entraves políticos.

Regulatório

Facilitar o acesso aos medicamentos e à produção de cânhamo;    
Aprovar o PL 1.180/2019, projeto que facilita o fornecimento de medicamentos à 
base de cannabis pelo SUS no estado de São Paulo, trazendo economia de recurso 
público e previsibilidade;  
Acompanhamento de novas oportunidades.

Inovação

Fomentar iniciativas inovadoras e disruptivas para o mercado de Cannabis medicinal 
e Cânhamo industrial, assim como incentivar a difusão de projetos que se adequem 
ao Marco Legal das Startups;  
Maior aproximação com as universidades para fomentar pesquisas que fortaleçam 
as evidências sobre o tema;    
Propor um Sandbox regulatório, um ambiente experimental que permite testar 
inovação por um período controlado de tempo.
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Estatísticas
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ASSISTA AQUI!

33Audiênc ias 
públicas  

Visualizações 
das audiências 
no Youtube

Especialistas
ouvidos8

Participantes  +300 3.400

30 Reuniões com atores 
do Ecossistema

https://www.youtube.com/watch?v=KqkJ4qpun2k


A primeira Frente Parlamentar em Defesa da Cannabis Medicinal e do Cânhamo 
Industrial foi lançada no dia 20 de outubro de 2021, ocasião na qual foi apresentado 
o plano de ação e agenda. O evento reuniu mães de pacientes, empresários do setor, 
representante de associações, além dos deputados membros da Frente, Caio França 
(PSB), Paulo Fiorilo (PT) e Professor Walter Vicioni (MDB).
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2. AS  AUDIÊNCIAS
1ª Medicina e Ciência Canabinoide – 23/11/2021
O evento teve como objetivo realizar um levantamento sobre as dificuldades que 
a medicina e a ciência enfrentam para obter avanços sobre o assunto. Além disso 
colaborou no combate ao preconceito em relação à cannabis medicinal, por meio do 
fornecimento de informações técnicas para a sociedade.

Renato Filev

Coordenador científico na Plataforma 
Brasileira de Política de Drogas. Foi 
pesquisador no Centro Brasileiro de 
informação sobre drogas Psicotrópicas 
(CEBRID).

Alessandra Bastos Soares 

Formada em farmácia, foi diretora da 
ANVISA nas áreas de medicamentos e 
produtos biológicos, alimentos e portos, 
aeroportos e fronteiras. Participou da 
gerência de medicamentos específicos na 
ANVISA, dos estudos para a elaboração, 
publicação e implementação da norma que 
regulamenta a autorização sanitária de 
produtos à base de cannabis no território 
Brasileiro.
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Dra. Maria Teresa

Pós- Graduada em Endocanabinologia, 
Cannabis e Cannabinoides pela Universidade 
de Rosário, Argentina. Membro da Society of 
Cannabis Clinicians (SCC) e da International 
Association for Canabinoid Medicines 
(IACM). Especialização em Cannabis 
Medicinal e Saúde na Universidade do 
Colorado, Cannabis Medicinal no Uruguai.

Dra. Paula Dall’Stella

Médica, Ultrassonografista geral pelo 
Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da USP (HCFMUSP). É fundadora 
da plataforma online com foco em educação 
médica em Endocanabinologia, Cannabis e 
Cannabinoides, Sativa Global Education.

Dr. Flávio Geraldes Alves

Mestre em Ciência da Saúde pela FMABC, 
onde permaneceu como Médico Assistente 
da Disciplina de Neurologia. Hoje atua em 
neuropediatria no CEC Medical, clínica 
médica do Centro de Excelência Canabinoide.
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A Frente Parlamentar prestou uma homenagem póstuma e agradecimento ao 
Professor Doutor Elisaldo Luiz de Araujo Carlini por seu trabalho visionário, 
reconhecido internacionalmente, nas pesquisas científicas sobre os fins terapêuticos 
da cannabis e por sua luta incansável e valente pelo fim do preconceito em torno da 
planta que estudou por mais de 50 anos.

Demandas 

• Projeto de fomento à pesquisa — possibilidade de apresentação pelo SV. 
Possibilidade de atuação da frente: propiciar que as pesquisas sejam feitas 
e algum fomento à extensão universitária (possibilidade de conexão com a 
FAPESP). Como cultivo é proibido, o acesso à planta para pesquisa é dificultado;

• Necessidade de educação dos médicos e possibilidade de criação de um núcleo 
piloto no SUS (um grupo de médicos para democratizar prescrição, debater etc);

• Falta medicina canabinoide na faculdade — Só 2% dos médicos receitam/sabem 
receitar.

Homenagem Dr. Elisaldo Carlini 
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2ª Pacientes – 08/02/2022

O objetivo da audiência foi discutir sobre as diversas experiências de cultivo de 
Cannabis para fi ns  medicinais e industriais no Brasil, mapeando as boas práticas e 
as principais dificuldades para o  desenvolvimento do cultivo no país. 

Márcia Guerra 

Psicóloga aposentada e ativista na questão 
da Cannabis Medicinal, associada à Cultive. 
Faz uso de medicamento à base de cannabis 
pelo diagnóstico de Artrite Reumatoide 
(desde os 16 anos) e Síndrome de Sjogren 
com quadro epiléptico. 
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ASSISTA AQUI!

https://www.youtube.com/watch?v=rL54MHYgBD8&t=2s


Bruno Taioli Jr.

Teólogo e Educador Social no Instituto 
Humanitas360, pastor na Igreja 
Presbiteriana em Alphaville e Capelão 
Prisional. Esposo de Patricia Taioli, que faz 
uso de medicamento à base de cannabis pelo 
diagnóstico de Trombociteumia Essencial 
e pelos efeitos da quimioterapia diária. Pai 
da Anna, de 9 anos, que está no espectro 
autista e também faz uso de medicação à 
base de CBD. 

Patrícia Boscatto 

Administradora, acolhe famílias no 
tratamento com Cannabis Medicinal e é 
mãe da Isadora, de 13 anos, que faz uso 
de medicamento à base de Cannabis 
pelos diagnósticos de Síndrome de Down, 
TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção 
e Hiperatividade) impulsivo agressivo, 
TOD (Transtorno Opositor Desafiador) e 
Autismo. Filha e sobrinha de pacientes que 
fazem uso de medicação à base de CBD. 

Ana Cristina P. Neves 

Economista pela Unicamp, é mestre em 
economia pelas Universidades de Cambridge 
e UFRJ. Professora e tradutora, tem dores 
crônicas há 15 anos, com diagnóstico de 
endometriose em 2009 e fibromialgia 
em 2015. Iniciou o tratamento com 
cannabis medicinal em setembro de 2020, 
possibilitando a interrupção do uso contínuo 
de opiáceos em fevereiro de 2021. 

Participação Marcelo Tas

Marcelo Tas participou da audiência através 
de um vídeo enviado à Frente. O jornalista 
contou que, por conta de um acidente 
sofrido há cerca de 30 anos, passou a ter 
dores crônicas, que se tornaram mais fortes 
com o passar do tempo, portanto, passou a 
consumir remédios à base de Cannabis para 
amenizar as dores. Porém, Tas afirmou que, 
no Brasil, ainda é muito difícil ter acesso a 
esses medicamentos.
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Demandas

• Necessidade de regulamentar o autocultivo, com o objetido de 
individualização da cepa. 
• Diminuição do preço dos remédios, com a possibilidade de farmácias 
públicas 

3ª Cultivo – 16/03/2022

Discutir sobre as diversas experiências de cultivo de Cannabis para fins medicinais e 
industriais no Brasil, mapeando as boas práticas e as principais dificuldades para o 
desenvolvimento do cultivo no país.
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ASSISTA AQUI!

https://www.youtube.com/watch?v=gYGYvgaWgok&t=1583s


Lorenzo Rolim

Presidente em exercício da Associação 
Latino-Americana de Cânhamo Industrial 
(laiha.org) e trabalha como Diretor de 
Desenvolvimento de Produção na TANGHO 
Green. Engenheiro Agrônomo, é responsável 
pela maior área de produção de Cânhamo 
Industrial da América Latina, localizada no 
Paraguai, onde já forem produzidos cerca 
de 4000 hectares desde 2019. Consultor 
independente e associado da Rhizo Sciences, 
empresa de consultoria para projetos de 
produção de cannabis medicinal e cânhamo 
industrial.

Sérgio Rocha

Diretor executivo e fundador da ADWA 
Cannabis Pesquisa e Desenvolvimento 
LTDA., empresa de melhoramento genético 
de Cannabis. Engenheiro Agrônomo (UFV); 
Geógrafo (PUCMinas); Especialista em 
Agroecologia (IFSudeste MG); Mestrando 
na área de Genética e Melhoramento 
de Plantas, com foco no melhoramento 
genético de Cannabis, pelo Programa de 
Pós-Graduação em Fitotecnia da UFV; 
Cofundador e membro do Grupo Brasileiro 
de Estudos sobre a Cannabis sativa L.; Autor 
do primeiro Zoneamento Agroclimático para 
o cultivo de Cannabis para uso Medicinal e 
Industrial no Brasil. 

Cidinha Carvalho

É mãe de Clarian, diagnosticada com 
síndrome de Dravet e paciente de Cannabis 
terapêutica. Bancária, é presidente da 
Cultive Associação de Cannabis e Saúde e 
membro da PBPD - Plataforma Brasileira de 
Políticas de Drogas.
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Demandas

• Investir em laboratórios (nos EUA não é via parceria, é com licença cedida pelo 
Estado)

• Lutar por cenários regulatórios e leis que permitam que a indústria local tenha 
competitividade global.

4ª Indústria de Canabinoides – 13/04/2021

O objetivo do evento foi conhecer os entraves do setor para propor eventuais medidas 
de desburocratização.
Discutir sobre a indústria, tema amplo que envolve as empresas que desenvolvem, 
produzem e distribuem insumos e produtos à base de cannabis com fins farmacêuticos 
tanto para uso médico quanto para uso veterinário. 
Esse é um mercado importante no país: A estimativa da Kaya Mind é de que a 
movimentação em 2021 foi de aproximadamente R$ 90 milhões (contando venda de 
produtos nas farmácias (RDC 327) e as importações (RDC 335)).  
O potencial econômico com a regulamentação da cannabis medicinal é estimado em 
R$9,5 bilhões. Sem regulamentação adequada estamos perdendo tempo, deixando 
de gerar mais empregos e de facilitar o acesso dos pacientes aos produtos.   

17

ASSISTA AQUI!

https://www.youtube.com/watch?v=NpOG-VomPvE&t=14s


Martim Prado Mattos

Martim Prado Mattos é economista e 
administrador de empresas, foi CFO da 
Hypermarcas (atual Hypera) entre os anos 
de 2010 a 2017, sendo um dos mais jovens 
executivos brasileiros a ocupar uma posição 
C’Level em um grupo empresarial de grande 
relevância no país. Atualmente, é CEO da 
GreenCare, uma das mais importantes 
empresas especializadas no mercado de 
produtos à base de canabinoides para fins 
medicinais no país, e Managing Partner do 
Greenfield Global Opportunities, um dos 
maiores fundos de investimentos globais 
focados na indústria da Cannabis.

Tarso Araújo

Tarso Araujo é presidente da Diretoria-
Executiva da BRCann, Associação Brasileira 
da Indústria de Canabinoides. Como 
jornalista e documentarista, produziu 
conteúdo sobre políticas de drogas e 
Cannabis por mais de uma década. Em 
2014, criou campanhas de comunicação e 
documentários sobre cannabis medicinal 
que pela primeira vez pautaram a imprensa 
brasileira sobre o assunto – como o longa-
metragem “Ilegal - A Vida Não Espera”. Antes 
da BRCann, também atuou no setor como 
executivo e consultor de novos negócios e de 
comunicação.

Dr. José Almeida

Médico e mestrando em Comportamento 
do Consumidor, tem 25 anos de experiência 
na indústria farmacêutica, tanto nas áreas 
médicas quanto em áreas de marketing. 
Atualmente é CEO da NuNature Labs, 
empresa de canabidiol verticalmente 
integrada que consiste em uma fazenda de 
cânhamo feminizado industrial orgânica e 
laboratório de pesquisa.

Thereza Denes

Farmacêutica com Habilitação em Indústria 
pela UFPR é pós-graduada em Acupuntura. 
Começou sua carreira profissional em 
2001 como farmacêutica em Manipulação 
Humana e atuou na dispensação e na 
consultoria técnica para Farmácias de 
Manipulação Humana. Desde 2009 trabalha 
na primeira Farmácia de Manipulação 
Veterinária do Brasil (DrogaVET), onde 
trabalha até hoje como Gestora de Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação, desenvolvendo 
material técnico-científico e produtos da 
linha magistral veterinária.



Carolina Sellani

Formada em Relações Internacionais 
pela Universidade de São Paulo, atua na 
articulação governamental das ações do 
Projeto Setorial Brazilian Pharma & Health, 
realizado em parceria com a Agência 
Brasileira de Promoção de Exportações e 
Investimentos (ApexBrasil), e no contato 
estratégico com as empresas do setor 
de saúde. Coordena desde 2019 o Grupo 
de Trabalho de Insumos de Cannabis da 
Abiquifi, que tem como objetivo discutir 
assuntos regulatórios e legislativos sobre 
o tema, com o intuito de viabilizar a cadeia 
completa de produção dos medicamentos à 
base de Cannabis no Brasil.

Demandas

• Ampliar acesso à informação e acesso à educação para médicos, pacientes, 
profissionais de saúde, acadêmicos e legisladores. 

• Promoção de conhecimento pela indústria, a partir do investimento em pesquisas 
científicas.
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5ª Setor Jurídico - 17/05/2022
Objetivo era debater sobre os aspectos legais envolvendo os cultivadores de 
cannabis para fins medicinais, ampliando o debate jurídico para a sociedade civil e 
conscientizando membros do Poder Judiciário, Ministério Público e Polícias.   
Colocou em pauta como o poder judiciário vem se posicionando perante as aplicações 
da cannabis no Brasil.  

ASSISTA AQUI!

https://www.youtube.com/watch?v=VkdaZECgxMo&t=6867s


Cecilia Galicio

Advogada, formada pela Faculdade de Direito 
de São Bernardo (2005), mestre em Direito 
Internacional Público pela Universidade de 
Lisboa. É Conselheira Suplente do Conselho 
Estadual de Política sobre Drogas de São 
Paulo - CONED/SP, Vice-Presidente do 
Conselho Municipal de Políticas Públicas de 
Drogas e Álcool - COMUDA. Integra a Rede 
Jurídica pela Reforma da Política de Drogas 
- Rede Reforma, é membra do Núcleo de 
Álcool, Outras Drogas e Saúde Mental da 
Comissão de Direitos Humanos da OAB/SP, é 
voluntária na Accura – Associação Cannabis 
Cura, e integrante da RENFA - Rede Nacional 
de Feministas Antiproibicionistas. Ministra 
aulas em cursos livres e de pós-graduação.

Cristiano Maronna

Sócio-fundador de MSM Advogados, 
mestre e doutor em Direito Penal pela 
Universidade de São Paulo (USP) e diretor 
da Plataforma Justa.org.br. É especialista 
em direito internacional (Universidade de 
Hiroshima) e em direito penal (Universidade 
de Salamanca). Ex-Conselheiro Seccional da 
OABSP (2019/21), ex-Secretário Executivo 
da Plataforma Brasileira de Política de 
Drogas (2014/21) e ex-Presidente do 
Instituto Brasileiro de Ciências Criminais 
(2017/18). Atualmente representa a OAB-
SP no Conselho Municipal de Políticas sobre 
Drogas da Cidade de São Paulo (Comuda).

Leonardo Sobral Navarro

Advogado em São Paulo, titular do escritório 
Sobral Navarro Sociedade de Advogados, 
membro Efetivo da Comissão Especial 
de Direito Médico e de Saúde (OAB/SP) 
Gestão 2022/2024 e coordenador do Núcleo 
de Novas Tecnologias em Saúde (OAB/
SP). É professor, palestrante e speaker em 
palestras, simpósios e cursos sobre Cannabis 
Medicinal. É pós-graduado em Processo Civil 
e especialista em Direito Médico e da Saúde.

Gustavo Roberto Costa

Promotor de Justiça do Ministério Público 
em São Paulo, atualmente lotado na 
Vara da Infância e Juventude da capital. 
Mestre em Direito Internacional pela 
Unisantos. Membro fundador do Coletivo 
por um Ministério Público Transformador 
(Transforma MP) e da Associação Brasileira 
de Juristas pela Democracia (ABJD).
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Fernanda Balera 

Defensora Pública do Estado de São Paulo 
desde novembro de 2012. Atuou nas áreas 
criminal, infracional e atualmente coordena o 
Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos 
Humanos da Defensoria, trabalhando 
com os temas dos direitos da população 
em situação de rua, enfrentamento à 
violência institucional, direito à saúde e 
defesa do direito à liberdade de expressão e 
manifestação.

Demandas

• Reparação judicial e social pode entrar na discussão de regulamentação 
• Investir em pesquisa, trazer FAPESP para perto  
• Necessidade de fortalecer associações de pacientes
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6ª Tech e Inovação - 14/06/2022

Objetivo foi discutir soluções inovadoras, aproximando os atores de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação do ecossistema de Cannabis Medicinal e Cânhamo 
Industrial.

ASSISTA AQUI!

https://www.youtube.com/watch?v=SRw9iO9oHI0&t=18s


Felipe Massami Maruyama

Diretor Executivo do Centro de Inovação, 
Empreendedorismo e Tecnologia (Cietec/
USP), é  doutorando e mestre em Engenharia 
de Produção pela POLI/USP. 

Paula Lima

Diretora Presidente do Cietec, é consultora 
nas áreas de gestão de pesquisa e 
inovação, propriedade  intelectual e 
empreendedorismo. É doutora em Ciências 
da Saúde e tem pós doutorado em Saúde  
Materno-Infantil (UNESP). 

Patrícia Villela Marino

Presidente do Instituto Humanitas360 
e fundadora do CIVI-CO, é advogada, 
empresária e ativista. 

Maria Carolina Clemente

Head de Inovação na The Green Hub e 
engenheira de materiais pelo Mackenzie. 
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Damaris Ribeiro

Head de marca na The Green Hub. 
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Clarice Pires

CEO da Scirama Psychedelic Science, é 
economista (UERJ) e mestre em políticas 
públicas para  inovação. 

Demandas
• Falta de financiamento adequado para etapas específicas da Pesquisa & 
Desenvolvimento;  
• Modelos jurídicos de relação ICT e empresas ainda em amadurecimento;  
• Avanços regulatórios;  
• Estabelecer link de mercado interno; 
• Criação de um sandbox regulatório em saúde;  
• Conexão com diferentes atores do ecossistema;  
• Acesso a fundo de investimentos; 
• Qualificação de Organizações Sociais para inovação. 



7ª Cânhamo Industrial

Objetivo foi discutir as potencialidades do cânhamo, trazer dados e informações 
que sensibilizem os atores políticos e apontar os entraves da pauta.
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ASSISTA AQUI!

https://www.youtube.com/watch?v=MJhbRX5h7cM&t=292s
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Bárbara Hedler

Co-CEO e membra do Conselho de 
Administração da Maeté, uma empresa 
genuinamente brasileira, pioneira no uso 
industrial e medicinal da cannabis. Engenheira 
química e Mestra em Gerenciamento 
Internacional pela Universidade de Liverpool.

Camila Salles

Empreendedora e geóloga. Mestranda em 
geoconservação e turismo sustentável, 
se mudou para o Uruguai em 2018, onde 
trabalha na gestão de uma empresa 
produtora de cânhamo industrial e atua 
nas frentes de pesquisa e desenvolvimento 
sustentável da CBeDifferent, startup de 
cosméticos naturais que co-fundou.

Rafael Arcuri

Advogado, Diretor Executivo da Associação 
Nacional do Cânhamo Industrial (ANC), 
especialista em direito regulatório, mestre 
e doutorando em direito e políticas públicas 
e membro da Comissão de Assuntos 
Regulatórios da OAB-DF.

Poliana Rodrigues

É fundadora e CEO da FloYou, a primeira 
marca de calcinhas absorventes de cânhamo 
do país. Especialista em comunicação, 
branding e tendências de mercado, tem 
uma vasta pesquisa em aplicações práticas 
da cannabis em nosso cotidiano. Hoje 
desenvolve produtos e iniciativas com foco 
em cânhamo têxtil no grupo Maeté.



Túlio Rodrigues

Fundador da The Blue Hemp- Canadá, 
empresa de P&D em A&B inovadores com 
os insumos que trazem as propriedades da 
cannabis. Empresário do setor de alimentos 
e bebidas, que atua na área há 27 anos, com 
experiência em diretorias de empresas como 
Ambev, Blue Hops, Warner, Motorola no 
Brasil, EUA e Europa.

Demandas

• Incentivar setor têxtil já que tecido é caminho legal para quem quer empreender 
com  cannabis hoje no país, já que cânhamo absorve e é bactericida.  
• Sugestão de não discutir cannabis medicinal em conjunto com industrial  
• Estados criarem limitação de THC é possibilidade de regulamentação 
• Explorar o cânhamo na alimentação para animais, já que a ração é altamente 
proteica, pode  substituir a bruma de soja e serve também para alimentação de aves 
de corte. Veterinários 
estão se movimento para regulamentação no Conselho Federal e encontram-se em 
limbo  maior que dentistas e médicos. 



3. O Avanço 
do PL 1.180
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O PL 1.180/2019 de autoria do deputado Caio França e co-autoria dos deputados 
Sérgio Victor, Erica Malunguinho, Patricia Bezerra, Marina Helou e Adalberto Freitas 
avançou significativamente após a instalação da Frente Parlamentar. 
Em outubro de 2021 o projeto estava na Comissão de Constituição e Justiça, após 
seis pedidos de vista. Em 23/11/2021 os deputados Sérgio Victor e Caio França 
articularam para que fosse aprovado um requerimento de urgência para o projeto, 
com o objetivo de acelerar a tramitação. Logo no dia seguinte o projeto foi posto 
para votação na reunião conjunta das Comissões de Constituição, Justiça e Redação, 
de Saúde, e de Finanças, Orçamento e Planejamento. O voto do relator e membro 
da Frente Parlamentar, Paulo Fiorilo foi favorável e, mais uma vez com o empenho 
da Frente, o projeto foi aprovado, ficando pronto para ser votado no Plenário da 
Assembleia.
Desde fevereiro de 2022 os deputados tentaram pautar o projeto no Plenário, tendo 
sido feito um requerimento de inclusão de pauta pelo deputado Caio França. Em 
junho o projeto foi finalmente pautado e, após resistências na votação, negociou-se 
para que se considerasse a discussão do projeto encerrada (nesse tipo de proposição 
pode-se estender a discussão por seis horas, dificultando a aprovação) e assim o 
projeto seguisse pronto para ser votado assim que fosse novamente pautado.

https://www.google.com/url?q=https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id%3D1000290593&sa=D&source=docs&ust=1660748163834239&usg=AOvVaw2n-7dyP8q5Hv063sOBil1C


Apresentação do Projeto

Voto favorável do relator 
na CCJ

OUT

2019

DEZ

Aprovado requerimento 
de Urgência, aprovado no 
Congresso de Comissões

OUT

2021

NOV

2022

Solicitação para inclusão na pauta

Discussão encerrada, projeto pronto para ser votado

FEV

JUN

Pedidos de Vista
FEV

2020

Linha do Tempo

>

>

>>



4. EVENTOS E 
REUNIÕES
1º Seminário Brasileiro de Direito do Cânhamo -
Mesa Cânhamo e Políticas Públicas
Em 29 de março de 2022 Sérgio Victor, coordenador da Frente Parlamentar, participou 
do 1º Seminário Brasileiro de Direito do Cânhamo, Além de falar sobre os pilares e 
objetivos da Frente, Sérgio falou sobre empreendedores que têm precisado sair do 
país para conseguir produzir ou têm deixado projetos (e, portanto, investimentos, 
renda e empregos) na gaveta enquanto esperam por uma regulamentação. Destacou 
também os potenciais no âmbito da alimentação e saúde, sustentabilidade e 
agricultura. Sérgio dividiu a mesa virtual com Henderson Furst, Presidente da 
Comissão Especial de Bioética e Biodireito da OAB/SP e Leandro Grass (PV), 
deputado distrital. Os participantes destacaram a importância de preciso inserir o 
tema no debate eleitoral, pleiteando posicionamento de candidatos e parlamentares, 
dado que a agenda do cânhamo é uma agenda econômica e de desenvolvimento 
sustentável.
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ASSISTA AQUI!

https://www.youtube.com/watch?v=pQyhENZf3kA


Congresso Brasileiro de Cannabis Medicinal 
(Medical Cannabis Fair 2022)
Em 05 de maio de 2022 aconteceu o Congresso Brasileiro de Cannabis Medicinal, 
parte da Medical Cannabis Fair, a maior feira do Brasil dedicada ao uso medicinal da 
Cannabis, organizada pelo Sechayt. O deputado Sérgio Victor participou do painel 
Avanços da Cannabis no Legislativo, em que apresentou os trabalhos da Frente e 
debateu o tema com o deputado estadual Caio França, o deputado federal Alex 
Manente, o deputado distrital Leandro Grass e o ex-diretor-presidente da Anvisa 
Dirceu Barbano.  
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Em 05 de maio de 2022 aconteceu o Congresso Brasileiro de Cannabis Medicinal, 
parte da Medical Cannabis Fair, a maior feira do Brasil dedicada ao uso medicinal da 
Cannabis, organizada pelo Sechayt. O deputado Sérgio Victor participou do painel 
Avanços da Cannabis no Legislativo, em que apresentou os trabalhos da Frente e 
debateu o tema com o deputado estadual Caio França, o deputado federal Alex 
Manente, o deputado distrital Leandro Grass e o ex-diretor-presidente da Anvisa 
Dirceu Barbano.  

Reunião com a Anvisa sobre
Sandbox Regulatório



Com o objetivo de discutir as possibilidades de adoção do Sandbox (ambiente 
regulatório experimental) para o cânhamo, realizamos uma reunião com a Gerência 
de Regulamentação e Boas Práticas Regulatórias e com a Gerência de Monitoramento 
de Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária da Anvisa. Na ocasião, foi esclarecido que 
o tema foi incluído na agenda regulatória 2021 – 2023, e que a abertura do processo 
se deu em 14/03/2022, conforme Termo de Abertura de Processo nº 25/2022. 
Àquela altura a etapa era de realizar análise de impacto regulatório (AIR), antes de 
efetivamente propor o modelo de sandbox a ser adotado pela Anvisa. Os técnicos da 
Agência relataram que serão abertos momentos de participação social ao longo da 
AIR, com as áreas internas da Anvisa e com o público externo. O objetivo é coletar 
dados de diferentes pontos de vista sobre o projeto antes de concluir o relatório 
final de AIR.  Os técnicos esclareceram que as futuras análises de temas candidatos 
a sandbox regulatório considerarão, em cada caso, dentre outros aspectos: o risco 
sanitário envolvido; a capacidade de monitoramento da Anvisa, dos demais entes do 
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e das empresas envolvidas; se a inovação 
proposta se encaixa nos critérios e condições de um sandbox ou se poderia ser objeto 
das atividades regulatórias tradicionais.
Nós propusemos o sandbox regulatório como uma forma de regulação do cânhamo 
no país, tendo em vista o avanço internacional favorável ao tema. A GPCON/
GGMON pontuou que esse avanço internacional tem como ponto comum o 
tratamento da questão a nível legislativo, com alterações legislativas oferendo 
marcos legais específicos e não apenas no âmbito regulatório. Foi citado como 
exemplo o caso argentino, ocorrido na semana anterior à reunião em questão. Assim, 
a regulamentação do uso industrial do cânhamo, por ser abordada de maneira 
pouco específica, a Convenção Única de Entorpecentes de 1961, vem sendo tratada 
de forma robusta na esfera legislativa, e entende-se que o processo deve ocorrer de 
forma semelhante no Brasil. Por essa razão, e considerando que o debate e sobre 
o sandbox regulatório é inicial dentro da agência, os técnicos não puderam fazer 
projeções nesse sentido. 
Como encaminhamento, o Deputado Sérgio Victor esclareceu que a Frente 
Parlamentar em Defesa da Cannabis Medicinal e do Cânhamo Industrial se encontra 
à disposição para colaborar assim que o processo do sandbox regulatório e demais 
processos regulatórios tratados, como a revisão da RDC 327/2019, sejam submetidos 
a consultas externas.
Participaram da reunião:  

Thiago Silva Carvalho, GEAIR/GGREG/ANVISA
Camila de Paula Silva Ramalho Miranda, GGMON/ANVISA
Thiago Brasil Silvério, GGMON/ANVISA
Suzie Marie Gomes, GGMON/ANVISA
Moema Luisa Silva Macedo, GGMON/ANVISA
Luiz Sergio Rodrigues Alves Junior, ASPAR/ANVISA
Mayra Miyuki Murakami, DIRE2/ANVISA
Misani Akiko Kanamota Ronchini, DIRE5/ANVISA
Bruno Pegoraro, Presidente do Instituto de Pesquisas Sociais e Econômicas da 
Cannabis e Secretário Executivo da Frente Parlamentar em Defesa da Cannabis 
Medicinal e do Cânhamo Industrial
Pedro Gabriel, Diretor Jurídico do Instituto de Pesquisas Sociais e Econômicas da 
Cannabis (IPSEC)
Patrícia Ribas, Assessora de Imprensa
Isllane Alcântara, Assessora Parlamentar
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Em 08 de junho de 2022 
O WNTC (We Need to Talk about Cannabis) foi um Congresso que teve como objetivo 
debater e impulsionar o mercado de cannabis medicinal no Brasil. Em 08 de junho o 
evento trouxe grandes palestrantes do mercado para discutir sobre as oportunidades 
que o mercado tem no Brasil. O Deputado Sérgio Victor falou das atividades da 
Frente Parlamentar e debateu com o deputado Caio França, sob mediação de Tarso 
Araújo, diretor Executivo na BRCANN, sobre o processo legislativo em torno do PL 
1.180/2019. 

We Need to talk about cannabis
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5. REQUERIMENTOS DE 
INFORMAÇÃO

A Frente Parlamentar em Defesa da Cannabis Medicinal e do Cânhamo Industrial 
elaborou dois requerimentos de informação enviados à Secretaria de Saúde do 
Estado de São Paulo com o objetivo de obter informações sobre o gasto com 
produtos à base de canabidiol no Estado de São Paulo.  Entre janeiro de 2019 e 
outubro de 2021 foram gastos pelo governo do Estado, por meio de importação 
por força das demandas judiciais, R$ 38.401. Os dois documentos, assim como as 
respostas fornecidas pela secretaria são públicos e podem ser consultados no site 
da Alesp.

Acesse aqui o requerimento de informação Nº 1043 /2021. 
Acesse aqui o requerimento de informação Nº 100 /2022.
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https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=1000396336&tipo=8&ano=2021%20
https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=1000433090&tipo=8&ano=2022%20


Atendendo à demanda apresentada em audiência pública sobre o tema de Indústria 
de Canabinoides, o deputado Sérgio Victor enviou à Secretaria da Fazenda do 
Estado de São Paulo uma indicação para que fosse estendida a isenção do ICMS 
para produtos oncológicos aos medicamentos derivados de cannabis. Com isso, o 
objetivo é que São Paulo se torne polo de atividades industriais do setor, gerando 
emprego e renda para os paulistas, mas não só. Reduzir o imposto reduz também o 
custo do tratamento a pacientes que hoje o Estado não atende e também o custo 
para o estado dos atendimentos emergenciais da população sem assistência. 

Indicação para zerar ICMS de 
produtos à base de Cannabis



6. PRÓXIMOS 
PASSOS
• Aprovar o PL 1.180/2019
• Colher e enviar sugestões para a revisão da RDC 327/19 
• Colher e enviar sugestões para o processo de sandbox regulatório da Anvisa
• Apoiar a regulamentação da política pública de distribuição de produtos à base 

de cannabis pelo SUS
• Acompanhar a indicação ao governo de São Paulo para isenção de ICMS para os 

produtos à base de cannabis
• Dar andamento às demandas colhidas no primeiro ciclo de audiências públicas
• Realizar novas audiências públicas temáticas com os temas não contemplados 

no primeiro ciclo, como o uso veterinário. 



Secretaria Executiva: Instituto de Pesquisas Sociais e Econômicas da Cannabis 
(IPSEC)
Coordenador: Deputado Sérgio Victor (NOVO)
Deputados Estaduais Membros e Apoiadores da Frente Parlamentar em Defesa 
da Cannabis Medicinal e do Cânhamo Industrial
Coordenador: Sérgio Victor (NOVO)
Membros Efetivos 
1. Caio França (PSB)
2. Paulo Fiorilo (PT)
3. Professor Walter Vicioni (MDB)*
Membros Apoiadores 
Arthur Do Val (UNIÃO BRASIL)*
Daniel José (PODE)
Erica Malunguinho  (PSOL) 
José Américo (PT) 
Marcio Nakashima (PDT) 
Marcos Zerbini (PSDB) 
Marina Helou (REDE) 
Maurici  (PT) 
Mauro Bragato  (PSDB) 
Patricia Bezerra (PSDB) 
Professor Kenny (PP) 
Professora Bebel (PT) 
Ricardo Madalena (PL) 
Roberto Morais (CIDADANIA) 
Teonilio Barba (PT) 
Thiago Auricchio  (PL) 
Vinícius Camarinha (PSDB) 

*Não exerce mandato atualmente

Composição :
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