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PARECER Nº 386/2014 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 
TRABALHO E MULHER SOBRE O PROJETO DE LEI 433/2011.  
O Projeto de Lei, de autoria dos Nobres Vereadores Cláudio Prado e José Police 
Neto, dispõe sobre os parâmetros nutricionais máximos dos alimentos fornecidos 
em estabelecimentos que sirvam refeições rápidas, também conhecidas como “Fast 
Food”, e o acesso à informação nutricional, e dá outras providências.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade apresentando substitutivo, o qual acresce ao projeto a previsão de multa 
na hipótese de descumprimento da ordem legal, não só em atenção ao princípio da 
legalidade, como também com vistas a conferir-lhe efetividade.  
A Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo Lazer e 
Gastronomia emitiu parecer favorável nos termos do substitutivo da Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa.  
Tendo em vista o exposto, no âmbito desta Comissão, quanto ao mérito que 
devemos analisar, entendemos que o projeto deve prosperar. A propositura visa 
obrigar os estabelecimentos comerciais que ofereçam refeições rápidas (fast food) a 
informar se o alimento servido contém gordura trans, bem como se contém cloreto 
de sódio na quantidade igual ou maior a 0,5g/kg. As gorduras “trans” são assim 
denominadas por serem formadas por ácidos graxos insaturados na configuração 
química “trans”, e são formadas pelo processo de hidrogenação naturalmente no 
rúmen de animais ou, artificialmente, em processos industriais. A finalidade de sua 
utilização industrial é a melhoria da consistência dos alimentos e o aumento do 
prazo de conservação dos produtos. Seu consumo excessivo pode causar prejuízo à 
saúde humana, provocando um aumento do colesterol total e do colesterol LDL 
(colesterol ruim) e uma diminuição dos níveis do colesterol HDL (colesterol bom), 
além de colaborar com a obesidade. O Cloreto de Sódio (NaCl), conhecido 
popularmente como sal, tem ampla utilização na culinária para realçar o sabor dos 
alimentos. É um micro elemento indispensável para o bom funcionamento da 
fisiologia humana, estando presente em todos os alimentos de forma natural. Seu 
consumo excessivo está associado ao desenvolvimento da hipertensão arterial, de 
doenças cardiovasculares, renais e outras, que estão entre as primeiras causas de 
internações e óbitos no Brasil e no mundo. O projeto em questão encontra-se em 
consonância com a Politica Nacional de Alimentação e Nutrição.  
Portanto, favorável é o nosso parecer nos termos do substitutivo da Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa.  
Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, 07/05/2014.  
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