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INDICAÇÃO 111/2021 

De 28/06/2021 

AUTOR VEREADOR: GUILHERME.  

Ementa: Solicita a Administração Pública Munici-

pal, que realize ações necessárias para a divulgação 

do Programa “VALE GAS” e que determine aos servidores 

do CRAS de Santa Lúcia, que disponibilize os serviços 

de acesso a todos os cidadãos Santa-lucienses que de-

sejam se inscrever no programa e que não possuem 

acesso a Internet.    

Senhor Presidente e Nobres Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE:  

O governo de São Paulo lançou recentemente um 

programa para auxiliar famílias de baixa renda a 

comprarem botijão de gás no estado;  

O "Vale Gás" compõe as ações do Plano de 

Segurança Alimentar e do novo Programa Bolsa do Povo. 

A medida significa um investimento de R$ 30 

milhões, que irão beneficiar 100 mil famílias, cerca 

de 500 mil pessoas, e receberão três parcelas de R$ 

100 a cada dois meses - a primeira em julho, a 

segunda em setembro e a terceira em novembro;  

O programa será voltado às famílias vulneráveis, 

com renda per capita de até R$ 178, que fazem parte 

do Cadastro Único do governo federal, mas que não 

recebem o Bolsa Família, e que residem em comunidades 

e favelas;  
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O programa vai contemplar 82 municípios das 

regiões de Araraquara, Avaré, Baixada Santista, 

Bauru, Botucatu, Campinas, capital, Grande São Paulo 

- ABC, Grande São Paulo Leste, Norte e Oeste, 

Piracicaba, Marília, Ribeirão Preto, Sorocaba e Vale 

do Paraíba; 

As famílias podem checar se têm direito ao 

benefício nos sites www.valegas.sp.gov.br ou no 

www.bolsadopovo.sp.gov.br, onde constam todos os 

critérios de elegibilidade;  

Quem não tiver acesso à internet, pode pedir 

informações no Centros de Referência de Assistência 

Social (CRAS) próximo à residência; 

GUILHERME, vereador, investido em suas atribui-

ções conferidas por Lei, INDICA Oficializar ao CHEFE 

DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, fazendo-o sentir a ne-

cessidade de que com a maior brevidade possível, que 

realize ações necessárias para a divulgação do Pro-

grama “VALE GAS” e que determine aos servidores do 

CRAS de Santa Lúcia, que disponibilize os serviços de 

acesso a todos os cidadãos Santa-lucienses que dese-

jam se inscrever no programa e que não possuem acesso 

a Internet.    

 

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 28 

de Junho de 2021. 
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