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Dia 20/10
Horário 10h-12h
Sérgio Victor - apresentação da Frente, pilares e expectativas.
Abertura para outros parlamentares
Bruno Pegoraro -Agenda da Frente

Lançamento Frente Parlamentar



Dia 23/1 1
Horário: 10h - 12h
Participantes:Médicos, Profissionais de Saúde e Cientistas.
Objetivo: Potencializar a sociedade com informações técnicas
sobre o uso da cannabis medicinal para combater preconceitos.
Levantamento das dificuldades por parte dos médico e cientistas
nos avanços médicos e científicos.
Pilar: Diálogo e engajamento

Medicina e Ciência Canabinoide



Dia 14/12
Horário: 10h-12h
Participantes: Pacientes de associações e da indústria.
Objetivo: sensibilizar a sociedade e trazer relatos verídicos da
eficácia do uso dos medicamentos a base de cannabis, entender
como estado pode ajudar no acesso aos medicamentos.
Pilar: Diálogo, engajamento

Pacientes



Dia 25/01
Horário: 10h - 12h
Participantes: Associações e sociedade civil organizada
Objetivo: Trocar experiências sobre a situação de pessoas que
possuem autorização para cultivar a cannabis para fins medicinais e
quais as principais dificuldades das Associações para o cultivo.
Pilar: Diálogo e engajamento

Cultivo associativo



Dia 22/02
Horário: 10h - 12h
Participantes: Empresas de medicamentos a base de Cannabis
Objetivo: Conhecer os entraves do setor para propor eventuais
medidas de desburocratização.
Pilar: Regulatório

Indústria médica



Dia 22/03
Horário: 10h - 12h
Participantes: Advogado, MP,Juízes, Polícia
Objetivo: Influenciar na forma em que os tribunais e o MP
caracterizam os cultivadores de cannabis para fins medicinais, de
modo que não sejam tratados pela lei de drogas.
Pilar: Regulatório

Jurídico



Dia 19/04
Horário: 10h- 12h
Participantes: Empresas, Startups
Objetivo: Aproximar o mercado de soluções inovadoras para
entender como é possível auxiliar
Pilar: Inovação

Tech e Inovação



Dia 24/05
Horário: 10h -12h
Participantes: Especialistas em Cânhamo
Objetivo: Coletar dados e explorar a pauta com informações
econômicas que sensibilizem os atores políticos
Pilar: Diálogo e engajamento

Cânhamo Industrial



Dia 21 /06
Horário: 10h -12h
Balanço do que já foi realizado e planejamento para os novos
trabalhos da Frente Parlamentar

Avanços da Frente
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