Denis
Andia
cria
Fundo
Municipal da Juventude e
anuncia
ampliação
nos
recursos para saúde

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Denis Andia (PV),
sancionou a Lei Municipal nº 3.587, de 18 de fevereiro de
2014, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal da
Juventude (FUMJUV).
O Denis Andia ressaltou que a criação do fundo é um passo
importante para o desempenho de políticas públicas para o
segmento.
“Tenho uma relação próxima e franca com a
juventude. Havia um pleito de ações concretas a serem
realizadas e essa era uma dessas. Criamos a Divisão de
Políticas Públicas para a Juventude e agora temos esse Fundo.
Estamos criando um ambiente formalizado para o estabelecimento
de fato de políticas públicas da Juventude em nossa cidade”,
salientou o prefeito.
O FUMJUV é destinado a financiar ações e projetos que visem à
captação e aplicação de recursos a serem utilizados nas

atividades voltadas à juventude, podendo os recursos serem
utilizados mediante convênios em projetos de entidades
públicas municipais; entidades privadas sem fins lucrativos ou
em organizações não governamentais, com atuação no Município,
que tenham como objeto a atuação nas questões relativas à
juventude.
Foram gastos R$ 94,7 milhões em Saúde durante o ano de 2013
A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste aplicou
em Saúde durante o ano de 2013, quase o dobro
exigido no segmento pela legislação vigente.
apontados em Audiência Pública realizada na
feira (19), no plenário da

R$ 94,7 milhões
de investimento
Os dados foram
última quarta-

De acordo com o balanço apresentado aos vereadores, servidores
municipais e população em geral, os R$ 94,7 milhões liquidados
representam uma alta de 6,2% em comparação ao mesmo período de
2012, quando R$ 89,1 milhões foram aplicados.
Durante a audiência que apontou os resultados do terceiro
quadrimestre do ano passado, o secretário de Saúde de Santa
Bárbara d’Oeste ressaltou que 2013 pode ser resumido como um
ano de diminuição de problemas e aumento de ações em prol da
população.
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