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INDICAÇÃO N° 077/2020 

EMENTA: Indica à Senhora Prefeita Municipal que 
estude com especial carinho a criação de um programa 
de distribuição de leite às crianças cujas famílias 
encontram-se em situação de vulnerabilidade social, 
como complemento ao programa criado pelo Governo 
do Estado de São Paulo, conhecido como "Viva Leite". 

AUTORA: Valquíria Cristina de Freitas Bertulino 

Para tentar conter o avanço das contaminações pelo Covid-19 (Coronavírus), 
muitos municípios vêm adotando estratégias para mitigar as condições de multiplicação do 
vírus, como o cancelamento de eventos, feiras livres, fechamento de estabelecimentos 
comerciais, suspensão das aulas e campanhas de incentivo aa distanciamento social, tudo 
para evitar uma contaminação em larga escala e o colapso da economia e do Sistema 
Único de Saúde. 

Muitos moradores do nosso Município dependiam do comércio da Cídade 
vizinha de Aparecida, que também adotou como medida de prevenção a suspensão das 
atividades da Feira Livre e do comércio ambulante, na qual muitos munícipes ficaram sem 
a sua única fonte de recursos para o custeio das despesas de subsistência. 

Por conta da situação descrita acima e da crise econômica, tem aumentado a 
procura em nosso Município por programas assistenciais, como o "Viva Leite", que tem 
como objetivo a distribuição de leite às famílias que possuem crianças de 06 meses à 6 
anos de idade e idosos acima de 60 anos. 

Embora o programa esteja em funcionamento em nossa Cidade, a inclusão de 
novos beneficiários na lista é muito burocrática, pois depende da aprovação pelo Governo 
do Estado de São Paulo, demorando, em períodos de normalidade, um tempo razoável 
para inclusão de novos nomes, tendo o tempo de aprovação aumentado criticamente por 
conta dos efeitos da crise económica e da Pandemia. 

Ante o exposto, INDICO à Senhora Prefeita Municipal que estude com especial 
carinho, a implantação em nosso município de um programa de distribuição gratuita de 
leite às crianças cujas famílias encontram-se em situação de grande vulnerabilidade social, 
a fim de fortalecer e completar o Programa Estadual Viva Leite. 

Plenário "Luiz Gonzaga Thomaz" 

Potim, 31 de Março de 2020. 
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