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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
 
 

O presente Projeto objetiva incluir no Anexo à Lei nº 10.904, de 31 de maio de 2010 
– que institui o Calendário de Datas Comemorativas e de Conscientização do Município de Porto 
Alegre e organiza e revoga legislação sobre o tema –, no dia 21 de novembro, o Dia da Homeopatia. 

Conforme pesquisa, 
A Liga Homeopática do Rio Grande do Sul (LHRS) é uma instituição sem fins lucrativos, 
que tem como objetivo a congregação de pessoas interessadas na divulgação, prática e 
ensino da homeopatia. Considerada de utilidade pública, foi fundada em 17 de abril de 
1941. 
Atualmente seu corpo clínico compõe-se de 10 médicos e 6 veterinários homeopatas. 
Possui, além da recepção, três salas equipadas para atendimento médico, biblioteca de livros 
e periódicos especializada em homeopatia, anexo, com recepção e uma sala para 
atendimento veterinário, e um amplo jardim. Tem sido sede de prática regular de cursos de 
formação em homeopatia e também realiza eventos para divulgação da homeopatia como 
especialidade e reuniões para aprimoramento de profissionais homeopatas. 
Em sua sede no bairro Menino Deus, a LHRS mantém o trabalho voluntário de profissionais 
homeopatas a preços acessíveis, atingindo com isso uma parcela da população que não tem 
acesso a consultas particulares nem planos de saúde. Atende gratuitamente pacientes de 
instituições de assistência social: Pastoral do Bairro Glória, Pastoral Menino Deus e Asilo 
Padre Cacique. E tem também parcerias com outras instituições de saúde e convênios com 
conceituadas farmácias homeopáticas de Porto Alegre. 1 

No dia 28 de abril de 2011, a Câmara Municipal de Porto Alegre homenageou os 70 
anos da LHRS. Na ocasião, foi relatado o histórico da Homeopatia no Brasil: 

David Castro (1915-1980) 
Nascido em Recife (PE), forma-se em medicina em Salvador (BA) e cursa homeopatia na 
Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro (RJ). Por recomendação do Dr. José E. 
Galhardo, seu professor, muda-se para Porto Alegre (RS), onde viveu seus anos mais 
produtivos. Em 1941, funda a Liga Homeopática do Rio Grande do Sul (LHRS), iniciando 
uma ampla campanha na imprensa com palestras radiofônicas na Rádio Farroupilha, 
reproduzidas semanalmente no Diário de Notícias sob o título "Pílulas Homeopáticas. 
Posteriormente, publica Gotas Homeopáticas" na Folha da Tarde e "Coluna Homeopática" 
no Correio do Povo. 
Paralelamente, constitui um sólido patrimônio para a homeopatia gaúcha, com a construção 
de três dispensários homeopáticos, inauguração de monumentos em praças públicas e 
realização de congressos homeopáticos em Porto Alegre. Entre os quais o IV Congresso 
Brasileiro de Homeopatia (CBH), oficializado pelo Governo do Estado do RS com o 
lançamento do primeiro selo postal mundial com tema homeopático - homenagem ao 
centenário do nascimento de Licínio Cardoso.  
Edita o Boletim de Homeopatia, órgão oficial da LHRS, e publicado regularmente de 1941 a 
1963. Dá continuidade à publicação por meio da Revista Similia, até dois meses antes de 
sua morte.  

                                                 
1 LIGA HOMEOPATICA DO RIO GRANDE DO SUL. Apresentação. Disponível em: 
<http://www.ligahomeopaticars.com.br/home/index.php>. Acesso em: 4 ago. de 2011. 
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Em 1955, transfere residência para o Rio de Janeiro, onde torna-se titular da cadeira de 
homeopatia (facultativa) da Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro e publica 
crônicas dominicais no Correio da Manhã.  
Sempre ligado a efemérides e à história como forma de divulgar a homeopatia, em 1959 
apresenta moção da LHRS ao 7º CBH para criação do Dia da Homeopatia no Brasil em 21 
de novembro.  
Participa de diversos congressos internacionais como representante brasileiro, inclusive do 
Ministério da Saúde, divulgando a homeopatia brasileira pelo mundo “nas asas da Panair”  
Em 1961, apesar de residir no Rio de Janeiro, aceita a indicação para a presidência da 
Associação Paulista de Homeopatia (APH), injetando um novo vigor na instituição. 
Estimula a implantação de monumentos à homeopatia no Rio e em São Paulo, todos 
atualmente depredados.  
Publica diversos livros, entre os quais "Homeopatia - Terapêutica Positiva" (1944), 
"Homeopatia por dentro e por fora" (1959) e "Homeopatia e Profilaxia" (1978), além da 
revisão da tradução da sexta edição alemã do "Organon de Hahnemann”, que o Grupo de 
Estudos Benoit Mure editou em São Paulo.  
Funda a Editorial Homeopática Brasileira (1963), legando um importante patrimônio 
bibliográfico à homeopatia brasileira.2  

Diante do exposto, nada mais justo do que oficializarmos, mediante a aprovação deste 
Projeto, a data nacional da Homeopatia, comemorada no dia 21 de novembro, como Dia da 
Homeopatia. Para tanto, conto com o apoio dos nobres pares deste Legislativo.  

 
Sala das Sessões, 21 de julho de 2011. 

 
 
 
 

VEREADOR PROFESSOR GARCIA 
 
 

 
 
 
 

                                                 
2 LIGA HOMEOPATICA DO RIO GRANDE DO SUL. Histórico. Disponível em: 
<http://www.ligahomeopaticars.com.br/noticias/index.php?tipo=2027>. Acesso em: 5 ago. de 2011. 
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PROJETO DE LEI 
 
 
 

Inclui a efeméride Dia da Homeopatia no Anexo à 
Lei nº 10.904, de 31 de maio de 2010 – que institui o 
Calendário de Datas Comemorativas e de 
Conscientização do Município de Porto Alegre e 
organiza e revoga legislação sobre o tema –, e 
alterações posteriores, no dia 21 de novembro. 

 
 

Art. 1º  Fica incluída no Anexo à Lei nº 10.904, de 31 de maio de 2010, e alterações 
posteriores, a efeméride a seguir descrita: 
 

NOVEMBRO 
Dia 21 Dia da Homeopatia 

 
Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/EM 


