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Eixo A  
 
Garantir o acesso da população às atividades culturais da RA-Vicente Pires, incentivando que obras dos artistas locais cheguem à 
comunidade. 
Ações: 

- Capacitar os artistas para acessar o FAC e as Leis de incentivo 
- Ampliar o acesso dos artistas aos editais e recursos da SEC-DF, desburocratizando o processo 
- Garantir fomento e remuneração para os artistas de Vicente Pires 
- Criar um espaço semelhante ao açougue cultural T-Bone para facilitar o intercâmbio entre artistas 
- Criar programa de oficinas e apresentações nas escolas da cidade 
- Realizar mais eventos de cultura na cidade 
- Criar evento com grupos regionais e com atividades folclóricas 
- Criar palco para a apresentação de artistas da cidade na área externa da Feira do Produtor de Vicente Pires 
- Adquirir equipamento de som e palco para a administração de Vicente Pires 

Referências: XXX.A.1, XXX.A.5, XXX.A.6, XXX.A.3, XXX.B.7, XXX.B.10, XXX.B.11, XX.B.14, XXX.B.17, XXX.B.19, XXX.B.23, 
XXX.C.30, XXX.C.31, XXX.C.33 
 
 
Revitalizar as feiras e os espaços tradicionais de Vicente Pires e construir um centro cultural incluindo suas respectivas 
programações na agenda cultural do DF. 
Ações: 

- Criar feiras para mostras de artesanato local 
- Criar programa de apresentações culturais nas feiras 

- Construir um centro cultural para realização de atividades e oficinas em todas as áreas artísticas, incluindo um cinema popular 
Referências: XXX.B.13, XXX.B.20, XXX.B.26 
 
 
Construir vila olímpica no cruzamento da rua 5 com a rua 8 para a realização de atividades esportivas e culturais 



Referências: XXX.C.29, XXX.C.32 
 
 
Construir um espaço de múltiplas funções para atividades esportivas, terapias alternativas, culturais e para oficinas, aulas, 
apresentações, exposições e capacitação de profissionais. 
Referências: XXX.B.9 
 
 
Referências: XXX.B.15 
Construir quadras esportivas, academias de ginástica ao ar livre para terceira idade 
 
 
Ampliar e remodelar a Escola Classe Vicente Pires. 
Referências: XXX.D.34 
 
 
Criar uma rádio comunitária do Vicente Pires. 
Referências: XXX.B.24 
 
Eixo B  
 
Criar projeto de cinema na praça 
Referências: XXX.B.21 
 
 
Eixo C  
 
Não foram apresentadas propostas neste eixo temático. 
 
 



Eixo D  
 
Incluir a cultura na grade curricular das escolas no DF, integrando arte, cultura e educação 
Referências: XXX.D.35 
 
  



 
Eixo A – Propostas distritais 
 
Criar festival de cultura em todas as RA’s que culmine numa etapa geral com artistas de todo o DF 
Referências: XXX.A.4 
 
 
Realizar ações da secretaria da cultura em parceria com secretaria de ciência e tecnologia 
Referências: XXX.B.27 
 
 
Criar formas de combater o preconceito entre os distintos grupos culturais. 
Referências: XXX.B.8 
 
 
Regularizar a parte do Taguaparque não utilizada e nem urbanizada para Vicente Pires. 
Referências: XXX.B.25 
 
 
Eixo B – Propostas distritais 
 
Convidar a secretaria de micro e pequenas empresas para incentivar o empresariado local a investir na cultura da cidade 
Referências: XXX.B.16 
 
 
Criar cursos profissionalizantes à distância direcionados para jovens e adultos 
Referências: XXX.B.18 
 
 
Eixo C – Propostas distritais 



 
 
 
 
Eixo D – Propostas distritais 
 
Realizar intercâmbio entre os artistas de todas as RA’s 
Referências: XXX.B.12 
 
 
 


