ANEXO I

ALTERAÇÕES AOS ANEXO II – AÇÕES E METAS ADMINISTRATIVAS POR PROGRAMA DE GOVERNO E ANEXO III – AÇÕES POR
UNIDADE EXECUTADAS
2016 - 2017
0211000: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PROGRAMA: CULTURA - RESGATANDO VALORES
AÇÕES INCLUIDAS:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO

Formular , executar, acompanhar a implantação do Plano Municipal da Cultura

METAS FÍSICAS

Plano Municipal de Cultura Implantado

Fomentar a criação e dinamização de um espaço cultural na sede, em especial estimulando a
realização de ações relacionadas a linguagens artísticas, ao audiovisual, a radiodifusão
Espaço Cultural Criado e ações inerentes desenvolvidas
comunitária, a cultura digital e outras expressões tradicionais ou contemporâneas;
Viabilizar meios de formação e aperfeiçoamento de pessoas nos campos da gestão, criação e Ações de formação e aperfeiçõamento desenvolvidas
produção cultural;
Planejar e executar medidas visando a criação do levantamento, ao tombamento e à defesa do Patrimônio tombado
patrimônio artístico e cultural material e imaterial do Município;
Criar, organizar e manter uma biblioteca publica na sede e também no Distrito de Mariquita, Bibliotecas contruidas e mantidas
fomentar a criação de biblioteca itinerante, bem como apoiar bibliotecas privadas de interesse
público, zelando pela atualização e ampliação do acervo bibliográfico, de acordo com o
desenvolvimento da ciência, da técnica, da arte e da cultura em geral;
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ALTERAÇÕES AOS ANEXO II – AÇÕES E METAS ADMINISTRATIVAS POR PROGRAMA DE GOVERNO E ANEXO III – AÇÕES POR
UNIDADE EXECUTADAS
2016 - 2017
0211000: SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
PROGRAMA: CONSTRUINDO UMA NOVA EDUCAÇÃO, INCENTIVANDO O ESPORTE E LAZER.
AÇÕES INCLUIDAS:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO

METAS FÍSICAS

Adquirir um kit pedagógico detalhado no combate as drogas, especialmente nas escolas da zona Kits Adquiridos
urbana e rural.
Promover, coordenar, planejar, desenvolver e execução das políticas públicas voltadas à Políticas Públicas Executadas
juventude, principalmente no combater ao crak, e demais drogas
Coordenar, implementar ações municipais voltadas à aquisição de conhecimento e à descoberta Jovens atendidos
de aptidões e competências para os jovens, que possam constituir a base de seu desenvolvimento
e facilitar sua integração na sociedade além de apoiar iniciativas da sociedade civil que visem ao
fortalecimento da auto organização dos jovens, em suas diversas formas de manifestação

Articulação de ação na orientação para a inclusão e valorização de eventos e políticas públicas Políticas Públicas Executadas
para a juventude;

