
( X ) Projeto de Lei Protocolo nº: 30227
Em: 26/08/2020 - 08:28:29

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: INSTITUI O BANCO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NO
MUNICÍPIO DE CARAZINHO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

	Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado através do Programa Municipal "NADA SE
PERDE, TUDO SE TRANSFORMA", criar o depósito de sobras de materiais de construção a serem
doados a pessoas de baixa renda e entidades da sociedade civil, sem fins lucrativos no nosso
Município.
	Parágrafo único. O Poder Executivo organizará uma central de armazenamento do material doado.
	Art. 2º - O Poder executivo, poderá através de uma campanha publicitária e educativa, divulgar o
programa, ‘NADA SE PERDE, TUDO SE TRANSFORMA’, para incentivar empresas, pessoas
físicas e demais interessados a aderirem ao Programa no intuito de doarem as sobras de materiais
procedentes de suas obras.
  	Art. 3º -  O Programa supracitado no caput do Art. 1º visa receber, armazenar e distribuir as
sobras de materiais de construção arrecadados, às pessoas com renda familiar de até 03 (três)
salários mínimos e aquelas inscritas nos Programas sociais do município.
	Art. 4º -  Os materiais a que se refere esta Lei, constitui sobras de construções, demolições e
reformas efetuadas pelo poder público, empresas, pessoas físicas e todo aquele que
voluntariamente desejar fazer doações.
           Parágrafo Único. O material acima descrito poderá ser tijolos, areia, cimento, tintas,
esquadrias, madeiras, cerâmicas, telhas, tubulações hidráulicas e elétricas, fios, tomadas, torneiras,
peças sanitárias, caixas de água e tudo mais que se enquadre nas características do Programa,
desde que estejam em condições reutilizáveis.
	 Art. 5º - A Secretaria de Desenvolvimento Social fará o cadastramento e a triagem, de acordo com
a necessidade das pessoas ou entidades requerentes.
            Parágrafo Único. Terão preferência no recebimento dos materiais disponíveis no depósito,
as famílias com processos abertos na Prefeitura para aquisição de material de construção até a
data da promulgação desta Lei, desde que cumpridas as demais exigências a serem
preestabelecidas pela coordenação do Programa.
	Art. 6º - Fica autorizado, a Prefeitura firmar parceria com as Empresas de Construção Civil com
empreendimentos no Município, entre outras afins, quanto as doações de sobras de materiais,
destinados a alimentação do Programa Municipal ‘NADA SE PERDE, TUDO SE TRANSFORMA’.
            Parágrafo único. O trabalho de mão de obra que o programa requer deverá ser realizado
pelo favorecido e também, através de mutirão.”

	Art.7º - Esta Lei  entra em vigor na data de sua publicação.



Carazinho, RS, 20 de agosto de 2020.

Luis Fernando Costa de OLiveira 
Tenente Costa - Vereador - MDB

Exposição de motivos:
	Muita gente não sabe o que fazer com o que sobra de suas obras e, quando não as deixam
guardadas em algum canto, as descartam, sem fazer ideia de que esse material poderia ajudar a
melhorar a qualidade de moradia de outras pessoas
	O objetivo principal do projeto é criar um programa de incentivo a arrecadar sobras de materiais de
construção em bom estado de uso, que não serão mais utilizadas e que ficam  esquecidas em
pátios,  garagens e depósitos das residências, sendo que esses excedentes poderão ser usados
para baratear custos de obras em casas de famílias que ganham até três salários, bem como,
aquelas inscritas nos programas sociais do Municipio que desejam ou necessitam, realizar algum
tipo de obra em suas residências.
	A ideia do reaproveitamento surgiu devido ao fato de ter observado, nesses últimos três anos, o
desperdício de materiais que acabavam não sendo utilizados nas obras em residências de nossa
cidade, as quais as pessoas, ao concluirem a construção ou reforma, não ter um lugar para
descartar essas sobras de cerâmicas, pisos, tintas, tomadas, massas, tijolos, areia e outros
materiais que poderiam ter um melhor destino, sendo em muitas vezes amontoados na via pública,
aguardando que o poder público recolha tais materiais.
	Ao reaproveitamos algo já existente, colaboramos para a economia dos recursos naturais que
seriam utilizados na fabricação de um produto novo. Está mais do que na hora de repensarmos
nossos hábitos de consumo também na construção civil.

Sala Antônio Libório Bervian, em 26 de agosto de 2020.

Tenente Costa - MDB / Tenente Costa
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