
 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

PROJETO DE LEI Nº 0144/2019                                                                Em, 29 de maio de 2019. 
 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO CRIAR O 
PROGRAMA BANCO DE BRINQUEDOS NO MUNICÍPIO 
DE CABO FRIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, 

RESOLVE: 
 

Art. 1º Fica autorizada a criação do programa Banco de Brinquedos no Município de Cabo 
Frio. 
  

Art. 2º O objetivo de captar doações de brinquedos novos e usados e promover sua 
distribuição, diretamente ou através de entidades previamente cadastradas Organizações Não 
Governamentais (ONGs). 
  

Art. 3º Poderá o Município, através de seus órgãos competentes, organizar e estruturar o 
Banco de Brinquedos com apoio administrativo, técnico e operacional, determinando os critérios de 
coleta, de distribuição e da fiscalização a ser exercida, bem como o credenciamento e o 
acompanhamento das entidades e/ou famílias beneficiárias. 
  

Art. 4º Fica proibida a comercialização dos brinquedos arrecadados. 
  

Art. 5º Poderão ser finalidade do Banco de Brinquedos do município de Cabo Frio: 
  

I - Proceder à coleta, recondicionamento e armazenamento dos brinquedos; 
  

II - Efetuar a distribuição dos produtos e gêneros arrecadados, para os citados no art. 2º desta 
Lei; 
  

III - realizar feiras para troca de brinquedos em locais previamente agendados. 
  

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Sala das Sessões, 29 de maio de 2019. 
 
 

LETÍCIA DOS SANTOS JOTTA 
Vereadora - Autora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

JUSTIFICATIVA: 
Solidariedade é uma lição que deve ser aprendida desde cedo, e o ato da doação faz com que 

a pessoa entenda a importância de dividir com os outros. 
Doação de brinquedo é uma ótima forma de ensinar solidariedade às crianças. Doar faz bem, 

e ensinar os filhos a selecionar e doar os brinquedos deles, é preparar para a vida. 
Sempre tem aqueles brinquedos que as crianças não brincam mais, estão abandonados, sendo que 
poderiam estar alegrando a vida de alguma outra criança. 

Então, quando as crianças começarem a entender, passarão a ajudar nessa tarefa. Explicar o 
que será feito com o brinquedo, mostrar que nem todas as crianças tem a sorte de ter tanto 
brinquedos legais, pode ajudar nesse processo de doação. 

O que aprendemos cedo levamos para a vida! Por isso, mais do que falar, a criança aprende 
através de exemplos, e mostrar desde pequeno a importância da solidariedade, faz com ele se torne 
uma pessoa melhor, e a sociedade agradece. 
Um banco de brinquedos em nossa cidade seria de suma importância pois as crianças teriam um 
local certo para fazer suas doações e saber que seus brinquedos seriam destinados a pessoas que 
realmente necessitam dessas doações. 
 

Sala das Sessões, 29 de maio de 2019. 
 
 

LETÍCIA DOS SANTOS JOTTA 
Vereadora - Autora 

 


