
Câmara Municipal
de Curitiba

PROPOSIÇÃO   N° 005.00002.2018

A Vereadora  infra-assinada, no uso de suasMaria Leticia Fagundes
atribuições legais, submete à apreciação da Câmara Municipal de Curitiba a
seguinte proposição:

Projeto de Lei Ordinária

EMENTA

Dispõe sobre a proibição da
exposição, em mesas e balcões,
de recipientes que contenham
cloreto de sódio (sal de cozinha)
em bares, restaurantes,
lanchonetes e similares.
 

Art. 1º - Ficam os estabelecimentos que comercializam alimentos preparados
para consumo, como bares, restaurantes, lanchonetes e similares, no Município
de Curitiba, proibidos de expor, nas mesas e balcões, recipientes que contenham
cloreto de sódio (sal de cozinha).
  Parágrafo único - Os estabelecimentos disponibilizarão, sem exposição,
embalagens individuais, contendo cloreto de sódio (sal de cozinha) para o
consumo, quando solicitado pelo cliente.
 
Art. 2º - A não observância do disposto no caput do art. 1º sujeitará o
estabelecimento a multa fixada em regulamentação do executivo, no prazo de
60 dias
 
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
 
 

Palácio Rio Branco, 10 de janeiro de 2018

Maria Leticia Fagundes
Vereadora

Justificativa

Não é novidade que a população brasileira consome em excesso o cloreto de



Não é novidade que a população brasileira consome em excesso o cloreto de
sódio, mais conhecido como sal, sendo que o consumo excessivo do sal é uma
das causas de hipertensão arterial, que agrava as doenças cardíacas e renais.
 
Os médicos tem alertados para o consumo excessivo do cloreto de sódio é um
das principais inimigos da saúde pública.
 
O presente projeto visa diminuir o consumo do sal, na medida em que não
estando o sal à disposição do consumidor, o uso poderá ser restringido, sendo
fornecido o sal em sachês somente se solicitado pelo cliente.
 
Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), o brasileiro consome
cerca de 12g de sal por dia, equivalente a 12 sachês, ou uma colher de sopa,
quando o recomendado seria metade dessa quantidade, sem falar no sal já
contido na preparação dos alimentos e nos embutidos.
 
Trata-se de um problema de Saúde Pública, e diversas capitais brasileiras já
regulamentaram esta questão.
 
Pelo exposto, submeto aos nobres colegas desta casa o presente projeto, para
aprovação.


