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PARECER CONJUNTO DAS COMISSÕES REUNIDAS DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE; DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA; DE SAÚDE, 
PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E MULHER E DE FINANÇAS; E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 526/10.  
De autoria da nobre Vereadora Marta Costa, o presente projeto de lei dispõe sobre 
a obrigatoriedade de informação aos consumidores dos efeitos do consumo de 
bebidas energéticas, e dá outras providências.  
A autora argumenta que entre os componentes das bebidas energéticas, 
amplamente consumidas (principalmente por jovens), encontra-se a cafeína que 
em doses adequadas age sobre o sistema nervoso central e facilita o raciocínio, 
melhora a atenção, diminui a fadiga e aumenta o estado de vigília. No entanto, em 
altas doses pode diminuir a sensibilidade, aumentar os níveis de pressão sanguínea 
e está associado a dores de cabeça, principalmente em mulheres, não devendo ser 
consumida juntamente com o álcool.  
Ainda, segundo a autora, foi realizada pesquisa revelando que cerca de 73% 
(setenta e três por cento) dos entrevistados que consomem bebidas energéticas o 
fazem juntamente com bebidas alcoólicas, o que poderia fazer com que estes 
superestimem a sua capacidade de desenvolver atividades, como dirigir, e com isso 
aumentar o risco de se envolver em acidentes.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou- se pela 
Legalidade do PL nº 526/10. Entretanto, apresentou Substitutivo para adequar a 
proposta à melhor técnica de elaboração legislativa, bem como inserir multa para o 
descumprimento deste diploma legal.  
No que respeita aos aspectos aos quais compete à Comissão de Política Urbana, 
Metropolitana e Meio Ambiente analisar, esta se manifesta Favorável à proposição, 
nos termos do Substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa.  
Considerando a importância de informar a população, sobre os riscos de se 
consumir bebidas energéticas, principalmente quando associadas ao consumo de 
bebidas alcoólicas, a Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, 
Turismo, Lazer e Gastronomia, manifesta-se Favoravelmente ao presente projeto 
de lei, nos termos do Substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Legislação Participativa.  
Da mesma forma, a Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho, Idoso e Mulher 
é Favorável ao PL nº 526/10, nos termos do Substitutivo apresentado pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, por entender que se 
trata de matéria de grande relevância para manutenção da saúde da população.  
Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a 
opor, uma vez que as despesas decorrentes da execução da lei correrão por conta 
de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário, posicionando-
se, portanto, com parecer Favorável ao Projeto de Lei nº 526/10, nos termos do 
Substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa.  
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