
 

4 
Rua Maria Antônia, 358 | 6º andar | sala 62 

São Paulo, SP – Brasil | 01222-010 
www.lpp.arq.br | lpp@lpp.arq.br 

 fone + 55 11 2114.8693 

OFICINA EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER DIA 22/10 - TARDE

MAPA 01 

- Descentralização dos investimentos e 

melhoria do deslocamento 

- Lei para que todo o orçamento de 

eventos esportivos, cultural ou educacional 

passe pela aprovação do seu próprio 

conselho 

- Maior investimento na divulgação de 

eventos culturais, esportivos e 

educacionais 

- Criação de políticas públicas voltadas ao 

Turismo ao longo-prazo 

- Investimento em atletas e materiais de 

competição  

- Centro ou Núcleo de atendimento 

multidisciplinar: fonoaudiólogo, psicólogo, 

neurologista, psicopedagogo, 

fisioterapeuta  

- Lei que garanta sistematização entre 

educação e saúde com necessidades 

especiais 

- Balancear e Nivelar a importância das 

diferentes secretarias: educação, cultura, 

lazer e esporte 

- Lazer, Entretenimento e mais espaços de 

passeio 

- Ida dos profissionais de cultura nas 

escolas para incentivar crianças e jovens a 

conhecer as ramificações da cultura. 

Turismo: 

- Falta Valorizar 

- Falta Programas 

Dança: 

- Falta Estrutura/ Equipamentos 

- Falta Programa 

Educação e Saúde: 

- Falta diálogo  

- Problemas burocráticos 

- Falta integração  

Lazer: 

- Falta vida noturna 

- Falta opções públicas 

 

MAPA 02 

- Oficializar e direcionar a cidade como a 

“Estância” Turismo Ecológico- com 

preservação do meio ambiente e qualidade 

de vida 

- Em bairros distantes, que as escolas 

sejam os pontos de encontro para 

atividade de crescimento humano para as 

comunidades 

- Parceria pública e privada para projetos 

nos bairros 

- Programa de inclusão e educação formal 

e informar para os trabalhadores das 

chácaras  

- Promover os pequenos proprietários para 

produtores rurais com ecoturismo e 

preservação  

- Reserva de Parques e terrenos para novos 

modelos escola com áreas para lazer e 

áreas de drenagem em toda extensão do 

Rio Jundiai 

- Transformar o Rio Jundiai em Parque 

Linear para lazer e desenvolvimento 

cultural 
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