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Projeto de Lei Nº. 096 /2021  

                  

                                                              
CRIA o “Brechó da Construção” e dá outras 
providências. 

 

 

Art. 1° Fica criado o “Brechó da Construção” no Município, nos termos desta Lei. 

 

Art. 2º O “Brechó da Construção” consistirá no recolhimento de sobras de construção, 
demolição e reforma de prédios, estabelecimentos comerciais e residenciais, cujos 
proprietários manifestem o desejo de doar para atendimento às famílias de baixa 
renda, devidamente cadastradas pelo Poder Público e/ou às instituições religiosas e 
entidades filantrópicas devidamente reconhecidas. 
§ 1º As demolições efetuadas pelo Poder Público deverão observar a presente Lei 
preservando os materiais aproveitáveis e promovendo o encaminhamento ao 
Programa. 
§ 2º Os materiais acima descritos poderão ser tijolos, esquadrias, madeiras, 
cerâmicas, telhas, tubulações hidráulicas e elétricas, peças sanitárias, caixas de água 
e tudo que se enquadre nas características do Programa. 
 
 
Art.3º Para os benefícios desta Lei a Secretaria da Mulher, Assistência Social e 
Cidadania – SEMASC realizará o cadastramento: 
I - das entidades religiosas, e/ou instituições filantrópicas, e que estejam habilitadas 
junto ao Poder Público Municipal. 
II - das famílias mediante estudo sócio-econômico e comprovação de renda de até 3 
(três) salários mínimos. 
 
Art. 4º As instituições filantrópicas e/ou religiosas e as famílias de baixa renda deverão 
comprovar que os materiais serão utilizados em obras que não se constituam de risco, 
que não sejam irregulares e deverão submeter-se à avaliação de perito quando 
necessário. 
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Art.5º O Poder Executivo poderá firmar convênios e parcerias com entidades e 
associações sem fins lucrativos, cooperativas, universidades, empresas públicas e 
privadas, bem como demais agentes públicos, a fim de viabilizar a implementação do 
programa. 

 

Art.6º A Secretaria da Mulher, Assistência Social e Cidadania – SEMASC, fica 
autorizada a buscar apoio a qualquer dos órgãos da Administração Direta e Indireta 
para a execução do “Brechó da Construção”. 

 

Art.7º O Poder Executivo fica autorizado a efetuar campanhas publicitárias e 
educativas visando esclarecer a população, as empresas e a sociedade civil da 
importância da doação de materiais aproveitáveis ao “Brechó da Construção”. 

 

Art.8º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, definindo o cronograma de 
sua implantação. 

 

Art. 9 . Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Plenário Adriano Jorge, 29 de março de 2021. 

  

 

 

 

 

William R. Lauschner (William Alemão) 
Vereador – Cidadania 
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                                                      JUSTIFICATIVA  

 

Senhores Vereadores,  

O objetivo do “Programa Brechó da Construção” é o de recolher no local da 
doação os materiais aproveitáveis que sobram e não serão mais utilizados nas obras, 
em reformas de particulares, em lojas e indústrias, e encaminhá-los a uma Central de 
Distribuição, onde serão classificados, armazenados e direcionados às famílias de 
baixa renda e/ou entidades religiosas e filantrópicas cadastradas segundo critérios da 
Administração Municipal, conforme requisitos.  

Para implantar o programa, parcerias e convênios poderão ser realizadas pelo 
Poder Executivo com entidades públicas e privadas, bem como o local poderá também 
ser disponibilizado pelo Poder Público, podendo ser viabilizada uma Central de 
Distribuição, para o doador pedir aos responsáveis que recolham o material. 

Trata-se de uma forma real de responsabilidade social por parte do Poder 
Público em parceria com a sociedade organizada, que efetivamente irá propiciar o 
aproveitamento do material muitas vezes desperdiçado e proporcionar às famílias de 
baixa renda e entidades, previamente cadastradas a possibilidade de reforma ou 
construção de sua casa própria com maior dignidade. Essa proposição é oportuna e 
necessária, em especial, neste período, quando o Poder Executivo tem, em função da 
ordem pública e em busca de organização urbanística devida, executado inúmeras 
demolições, onde materiais podem e devem ser reaproveitados. 

Desta forma, pela relevância social que reveste o presente Projeto de Lei, 
estamos submetendo-o a esta Casa Legislativa e pedimos o apoio de todos os 
vereadores. 

 

               Plenário Adriano Jorge, 29 de março de 2021. 

 

  

 

 

 

William R. Lauschner (William Alemão) 
Vereador – Cidadania 
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