
PROJETO DE LEI
(CAMILA CORADI MOREIRA)

Dispõe sobre o incentivo à doação de serviços e bens através da plataforma
tecnológica APP (Aplicativo) da Prefeitura de Jundiaí.

Art.  1º.  A  Prefeitura  de  Jundiaí  facilitará  a  interação  entre  os  cidadãos

através da plataforma tecnológica APP (Aplicativo) com intuito de troca ou doações de serviços e

bens.

§1º.  Será  adicionado  ao  APP  (Aplicativo)  da  Prefeitura  Municipal  uma

função proposta como  DOE E GANHE, onde a pessoa, física ou jurídica, possa dispor de itens de

utilidade  que favoreçam tanto  o setor  público  ou privado,  de  caráter  emergencial  ou  não,  como:

consultas, exames, alimentos, prestação de serviços e outros, nos quais favoreça ao próximo.

§2º. Cada ação de impacto social e econômico será categorizada, receberá

uma pontuação e, ao final de cada ano, receberá uma honra ao mérito pelo ato.

§3º. A Prefeitura de Jundiaí viabilizará a criação de um bônus fiscal para

ações que impactem o município como um todo.

Art. 2º. Esta Lei será regulamentada pelo Poder Executivo.

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

J u s t i f i c a t i v a

Muitas vezes dispomos de algo que pode realmente acrescentar na vida de

outras pessoas, quantas vezes restaurantes descartam alimentos com prazos próximos ao vencimento

que podem se transformar em refeições para o dia dos mais necessitados, podemos dispor de roupas

ou pertences, produtos de higiene pessoal, medicamentos, prestar um serviço de manutenção em um



lar  de  idosos  por  exemplo,  abrir  mão  de  um honorário  médico  para  uma  situação  emergencial,

disponibilizar uma viagem de táxi para alguém com problemas de locomoção. O leque de ações e

oportunidades é infinito assim como aqueles que necessitam de uma atitude. Afinal quem doa sempre

ganha.

Sala das Sessões, 

CAMILA CORADI MOREIRA
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