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1. Garantir a ocupação do espaço já destinado ao carnaval, com a construção 
das  arquibancadas,  acessos  e  barracões,  na  cidade  do  samba,  cabines  de
jurados altas e arcos de entrada e saída. 
2- Oficializar a ocupação do Memorial do Carnaval, Sede da Liga com cessão do
espaço.
3-  Criar  a  Escola  de Artes  Carnavalescas de  Santos,  podendo  esta  atuar  no
Centro  Cultural  da  Z.N  e  em  diversos  bairros  da  cidade,  com  diálogo  do
movimento  local  através  de  ações  realizadas  em  conjunto,  prioritariamente
comunidades e Escolas de Samba.
4-.  Promover  cursos  de  capacitação  profissional  para  integrantes  ou
simpatizantes  da cultura  carnavalesca,  tais  como;  Alegoria,  Escultura,  Corte  e
Costura, adereços, etc.
5. Possibilitar a execução de oficinas para os artistas da cidade, trazendo cursos
com grandes profissionais e escolas de samba de referência. 
6. Desenvolver projetos com apresentações regulares, nos espaços municipais, a
fim de promover e difundir a cultura carnavalesca.
7. Reintegrar no circuito cultural da cidade a feira do samba, um festival que além
de exaltar  as  escolas  de  samba locais,  poderá  também trazer  atrações  para
estimular e incentivar esta cultura local.
8. Possibilitar licença de comércio para Agremiações da cidade, com contrapartida
social  em festas  e  eventos  de  cultura  carnavalesca,  tendo  como exemplo  as
barraquinhas beneficentes no inverno quente.
9.  Garantir  o  agendamento  em  espaços  culturais  públicos  para  espetáculos
carnavalescos.
10.  Promover um programa de mapeamento e ocupação de espaços públicos
inativos da união, estado e munícipio, tornando-os espaços para as escolas de
samba.
11. Propiciar um mapeamento dos grupos e artistas das escolas de samba para
montagem de um anuário.
12. Isentar impostos para agremiações com sedes e ou espaços particulares com
contrapartida social.
13.  Difundir  o  Carnaval  da  cidade  em parceria  com a  Secretaria  de  Cultura,
Turismo e Comunicação para garantir a divulgação e facilitar o acesso dos turistas
ao Sambódromo.
14. Garantir a assistência em camarotes para ex- cidadãos do samba e também
um para ex-integrantes da corte carnavalesca e velha guarda do samba a fim de
assegurar seu direito de gozar deste.



15. Reestruturar e criar oficialmente o estatuto da corte carnavalesca, onde se
incluirá seus direitos e deveres.
16.  Promover parcerias com institutos de ensino superior de engenharia, para
realizar o projeto estrutural das alegorias em troca de estagio supervisionado.
17- Criar uma comissão para estabelecer,  validar e fiscalizar mecanismos que
propiciem  a  captação  de  recursos  pelas  escolas  em  parceria  com  o  poder
executivo.
18- Garantir, por parte da Prefeitura, a progressão contínua da verba do Carnaval.
19- Garantir um representante do Carnaval na AGEM.
20- Fortalecer a participação da LIGA na elaboração do Carnaval, garantindo que
a mesma assuma a realização do espetáculo.
21- Solicitar uma cadeira no CONDEPASA para a representação do Concult.


