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1. Criar Lei de Fomento à cultura, através de fundo único.

2.  Promover a segmentação e o aumento dos valores dos prêmios do FACULT. 

3. Criar, através da Santos Film Commission, um edital de concurso anual. 

para produções caiçaras que utilizem os serviços oferecidos pela cidade, assim

tirando-se a dificuldade existente do segmento no FACULT. 

4.  Propor,  à  Santos  Film  Commission,  o  estreitamento  de  ações  junto  aos

produtores locais, visando a valorização de seus trabalhos.

5.  Melhorar a visibilidade da Santos Film Commission no site da Prefeitura (o site

do órgão encontra-se desatualizado desde 2010).

6.  Abrir vagas de estágio remunerado na Santos Film Commission, com processo

de seleção aberto a estudantes, e não ser restrito como é atualmente.

7. Dar  Continuidade  da  realização  de  obras  de  infraestrutura  no  Museu  da

Imagem e do Som, a catalogação e digitalização do seu acervo, melhorias na sala

de projeção e no estúdio de gravação de som.

8.  Criar um estúdio público de audiovisual, no Museu da Imagem e do Som, com

possibilidade  de  empréstimo  de  equipamentos  a  realizadores  com  poucos

recursos.

9. Criar um Acervo da Cinematografia Caiçara, no Museu da Imagem e do Som

com disponibilidade de visualização das obras através da internet.

10. Propiciar cursos regulares de capacitação e de formação em audiovisual

e multimeios, dentro da grade da Central de Cursos da SECULT.

11. Propor estudos para a criação de uma Escola Livre de Cinema.

12. Incentivar a retomada do Projeto Cinema de Rua da SECULT, incluindo

exibições das obras produzidas na região como proposta de fomento e difusão

artística. 

13. Promover  a  destinação  de  recurso  para  a  realização  de  festivais  e

mostras de cinema e audiovisual.

14. Incentivar  a  parceria  entre  produtores  e  exibidores  locais  para  facilitar  a

exibição de filmes realizados na cidade pelos produtores locais. 

15. Propor parcerias com emissoras de televisão locais.



16. Promover a exibição de mostras de obras regionais nas salas de exibição

municipais.

17. Criar a Incubadora Municipal de Projetos de Audiovisual, com suporte artístico

acadêmico,  utilizando  infraestrutura  e  local  da  Prefeitura,  com orientações  de

profissionais da área da economia criativa e do SEBRAE.

18. Propor  a  criação  do  Espaço  da  Arte  Digital  e  Eletrônica  de  Santos,  para

fomento e pesquisa do uso da tecnologia artística.

19. Promover  a  divulgação da  importância  do  Conselho Municipal  de  Cultura,

valorizando-o e estimulando a participação ativa dos membros da sociedade civil. 

20. Utilizar  as  redes  sociais  da  internet  para  divulgação  dos  trabalhos  do

Conselho,  criando,  por  exemplo,  uma  página  no  Face  book  e  melhorando  a

visibilidade do CONCULT no site da Prefeitura.


