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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E DO MERCOSUL

PARECER N' ''?ú'l /19 CEFOR

Revoga a Lei no 6.785, de 9 de janeiro de
]991 que estabelece a obrigatoriedade de
identificação de carne importada,
conhecida como "de Chernobyl" quando e
se comercializada em Porto Alegre, e dá
outras providências.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto em epígrafe, de autoria
do vereador Ricardo Gomes.

O prometo, ora analisado, visa revogação da Lei Municipal n' 6.785

Para a Procuradoria, conforme apontado eln seu parecer (n. 164/19), o
projeto não parece conter manifesta inconstitucionalidade ou ilegalidade a impedir
a sua regular tramitação. Ainda, confonne análise do Procurador, não houve
revogação tácita da Lei n' 6.785/91 pela Lei Complel-sentar n' 395/96, fato este
que tornaria desnecessária a tramitação desse projeto.

Encaminhado então para a CCJ, em seu parecer, a Comissão
mania'estou-se pela inexistência de óbice jurídico à tramitação da matéria.

A COSMAM, em seu parecer (n' 103/19), entendeu pela aprovação
do projeto dado o fato de a proposição sancionar em definitivo uma lei já inócua no
ordenamento jurídico do município.

É esse o relatório, passo a opinar

Para o vereador autor do prometo, ainda que fizesse sentido à época de
sua aprovação em 1991, hoje a matéria está superada. Aponta ainda que o Código
Municipal de Saúde de Porto Alegre de 1996 (LC 395/96) já prevê a proibição da
venda de produtos contaminados física, química ou biologicamente -- tornando
assim ainda mais latente a necessidade de revogação da lei. [

Entendemos, pois, que a matéria aqui analisada auxilia na
desburocratização e simplificação da máquina pública, em especial no que diz
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respeito ao ordenamento jurídico municipal, o que, por vias indiretas, favorece o
ambiente de negócios da cidade.

Sendo assim, somos pela aprovação do Projeto

Saia de Reuniões, ] ] de dezembro de 20i19
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