
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 00020/2018 
 
 

Dispõe sobre proibição da aquisição de refrigerantes, 
balas e guloseimas, ao Município e suas autarquias. 

 
 

Faço saber que a Câmara Municipal de Paraíso do Tocantins, Estado do 
Tocantins, no uso das suas atribuições APROVA e Eu, Prefeito SANCIONO a 
seguinte Lei: 
 

Art. 1º Fica expressamente proibida ao Município de Paraíso do Tocantins e 
suas autarquias a aquisição de refrigerantes, balas e guloseimas, para ser destinado 
ao consumo de autoridades, servidores  ou munícipes. 
 

Parágrafo Único. Ao invés dos produtos mencionados neste artigo, o 
Município adquirirá sucos naturais e frutas, especialmente as produzidas na região. 
 

Art. 2º  Esta medida visa contribuir com a prevenção de doenças das pessoas em 
geral, visto que, o refrigerante contém vários itens prejudiciais à saúde, em que 
dentre eles, podemos destacar: 
 

a) Ácido Fosfórico – enfraquece os ossos e os dentes; 
b) Adoçantes artificiais – produto químico que estimula a ingestão da bebida; 
c) Corante caramelo – é puramente artificial e serve apenas para dar cor à 

bebida. Está associado ao desenvolvimento de carciomas, um tumor maligno; 
d) Formaldeido – Substância química considerada cancerígena por especialistas 

da Organização Mundial de Saúde (OMS). Já havia uma suspeita de que a 
substância, usada em várias indústrias como conservante e desinfetante, 
causasse câncer em humanos; 

e) Xarope de milho rico em frutose – forma de açúcar que aumenta  o colesterol 
e o nível de triglicerídeos; 

f) Benzoato de potássio – conservante que pode ser quebrado em benzeno. 
Ganha propriedades cancerígenas. 

g) Corantes alimentares – o seu consumo elevado está associado a danos no 
comportamento hiperativo, que gera dificuldade em concentrar e falta de 
controle de impulsos; 

h) O aumento das calorias consumidas leva ganho de peso que gera obesidade 
e pressão alta; 

i) Aumenta o nível de glicose, resistência à insulina e chances de ataque 
cardíaco; 

j) Contribui para o aparecimento de cáries dentárias; 
k) Maior parte dos Refrigerantes contém oxolato, que pode ocasionar problemas 

renais; 
l) Devido à concentração de açúcar, aditivos e o Ph ácido podem provocar 

transtornos digestivos, como a gastrite. 
 

 



Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 
 
 
 
 

Gabinete do Vereador, 07 de agosto de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Whisllan  Maciel 
Vereador (PSDB) 


