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PLANO DE GOVERNO “POR UMA TUPÃ MELHOR!!!” 

COLIGAÇÃO: PSL-PTB-REPUBLICANOS-PROS-AVANTE 

 

CÉSAR AUGUSTO COELHO DONADELLI 

VIRGINIA APARECIDA DE NADAI DARMASO 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

Tupã é um município brasileiro situado no interior do Estado de São Paulo, distante 514 KM a 

oeste-noroeste da capital do Estado por via rodoviária e pertencente à região da Alta Paulista. Segundo 

dados do Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia (IBEG) (2010), Tupã conta com uma população 

de cerca de 63.500 habitantes no censo de 2010 e, em levantamento recente, de acordo com a 

Universidade Estadual Paulista (UNESP), Tupã possui, atualmente, 65.000 habitantes. 

É um aprazível município do interior paulista, tranquilo, com um clima agradável, gente boa e 

trabalhadora. Certamente, entendemos Tupã um município muito bom; porém, queremos “UMA TUPÃ 

MELHOR!!!” 

Resultante da união das lideranças políticas de nosso município, as quais ajudaram a construir 

com dedicação a nossa história, surgiu um grupo de pessoas do bem que se preocupam com Tupã e 

querem “UMA TUPÃ MELHOR!!!”. 

Diante desse breve contexto, este plano apresenta as principais propostas do candidato a 

Prefeito DR. CESAR AUGUSTO COELHO DONADELLI e de sua Vice-Prefeita PROFA. VIRGINIA 

APARECIDA DE NADAI DARMASO para administração municipal no período de 2021 a 2024. O plano 

foi desenvolvido a partir das aspirações da população, debates com diversos segmentos da sociedade, 

empresários e agentes políticos. 

Convocamos toda a população tupãense a caminhar juntos nessa empreitada de amor e respeito 

para conseguirmos o melhor para nosso município. A equipe e os candidatos se propõem a fazer uma 

gestão eficiente e compartilhada, dando voz a todos os segmentos da sociedade, com seriedade e 

objetividade para a renovação e o progresso do município, respeitando os valores democráticos. 

O Plano de Governo apresentado representa uma soma de ações embasadas nas necessidades 

reais de Tupã. O compromisso do Dr. Cesar e sua equipe é cumprir, com os pés na realidade, de forma 

segura e responsável, os pontos elencados neste documento. 
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2. ORGANIZAÇÃO POR EIXOS 
 

Organizado em eixos, o Plano de Governo estabelece propostas que serão implantadas ao longo da 

administração municipal, a saber: 

 

EIXO I | MELHOR QUALIDADE DE VIDA 

O bem mais precioso de um município é a sua população; por isso, cuidar para que todos tenham 

qualidade de vida é fundamental dentro do Plano de Governo. Este eixo contempla ações nas áreas de 

educação, saúde, segurança pública, cultura, esporte e lazer. 

 

EIXO II | DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL 

Nenhum município pode melhorar, qualitativa e quantitativamente, sem um programa de 

desenvolvimento urbano eficiente e sustentável que vise a construção ou reestruturação do município 

seguindo conceitos contemporâneos de sustentabilidade e tendo, sempre em mente, a otimização do 

tempo e do espaço, além das adequações ambientais necessárias. Melhorar o sistema viário é um dos 

primeiros passos para beneficiar moradores e investidores. 

 

EIXO III | CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Este eixo aborda, entre outras coisas, as questões de emprego e renda por meio do 

desenvolvimento econômico e geração de trabalho visando permitir que Tupã desenvolva condições 

ótimas de vida e convivência entre seus munícipes. 

 

EIXO IV | DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 

Tomada de decisão em prol de pessoas em condições de vulnerabilidade é um aspecto 

imprescindível para que ocorra o real desenvolvimento de todo o município. Aspectos como habitação, 

assistência social, apoio e acompanhamento são importantes para garantir a todos o respeito aos direitos 

fundamentais e à plena cidadania. 

 

EIXO V | GOVERNANÇA E GESTÃO EFICIENTE ECOMPARTILHADA 

O eixo de governança e gestão eficiente e compartilhada aborda todo o planejamento, 

formulação, programação, implantação e cumprimento das políticas públicas de forma transparente e 

eficiente. A equipe trabalhará mantendo uma comunicação clara e eficiente, valorizando o funcionalismo 

público, mas também o cobrando para que as metas sejam alcançadas. 
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3. EIXOS E SEU DETALHAMENTO 
 

A seguir detalharemos cada eixo, destacando que será mantido permanente diálogo com a 

população, técnicos e todos os interessados no sentido de assegurar a participação constante e o 

aperfeiçoamento deste Plano de Governo. 

As propostas têm o objetivo de promover grande evolução no município de Tupã, tanto pelo 

incremento de atividades e serviços, como pelo estímulo a um desenvolvimento sustentável e harmônico 

quanto pela valorização do ser humano e da família. Vamos juntos “POR UMA TUPÃ MELHOR!!!” 

 

A. EIXO I | MELHOR QUALIDADE DE VIDA 

 

A1. SAÚDE 

Nosso município já conta com uma boa estrutura de saúde, podendo se realizar muito mais do 

que se tem feito até hoje, apenas com uma gestão eficiente e adequada que saiba aproveitar, 

reorganizar, revitalizar e integrar toda a estrutura existente. Das ações propostas, a saber: 

1. Construir um edifício central para abrigar todos os departamentos da secretaria de saúde e sedes 

próprias para as Unidades de Saúde da Família (USF) que ainda não as possuem, zerando, 

assim, os gastos com aluguéis; 

2. Aperfeiçoar o sistema de informatização, instalar prontuário eletrônico em todas as unidades 

para otimizar o atendimento; 

3. Valorizar a formação continuada e permanente dos servidores da saúde e para melhorar o 

atendimento ao público; 

4. Criar e implantar o projeto que visa “cuidar do cuidador”, saúde escolar, obesidade infantil, 

crianças autistas, entre outros projetos; 

5. Estimular a adoção de convênio para referenciar os hospitais de nosso município como 

Hospitais-Escola; 

6. Buscar convênio e parcerias junto ao Curso de Medicina do Centro Universitário de Adamantina 

(UNIFAI) e outras Instituições de Ensino Superior (IES), possibilitando que os médicos residentes 

e demais profissionais da área possam trabalhar junto com o médico preceptor; 

7. Revitalizar toda a nossa rede de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS), organizando e 

integrando os serviços já existentes tornando-os mais eficazes eficientes para melhorar o 

atendimento à nossa população; 

8. Revitalizar, fortalecer e aprimorar o Programa Saúde da Família (PSF), visando o retorno às 

raízes ideológicas iniciais, levando saúde mais acessível a todos; 
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9. Projetar reformas, consertos e manutenções permanentes em todas as unidades de saúde; 

10. Ampliar e utilizar de forma eficiente os recursos municipais investidos na saúde; 

11. Visar eficiência maior na atenção básica que é a solução para a maioria dos problemas de saúde 

da população e onde os menores investimentos fornecem os maiores resultados; 

12. Ampliar a assistência farmacêutica local, possibilitando a entrega de medicamentos em casa para 

os pacientes crônicos; 

13. Aumentar o número de médicos especialistas no Centro de Especialidades; 

14. Diminuir o tempo de espera no agendamento de consultas; 

15. Implantar o Programa Federal “Rede Cegonha” que oferece acompanhamento qualificado para a 

gravidez de alto risco, bem como a consolidação de um sistema de pré-natal e parto humanizado; 

16. Efetuar mutirões para reduzir a espera para consultas e exames; 

17. Implantar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU); 

18. Desenvolver ações de promoção da saúde bucal nas creches, escolas municipais e comunidade; 

19. Ampliar programas de promoção à saúde com a comunidade por meio das USF em parceria com 

as áreas de educação, esporte, lazer, cultura e meio ambiente; 

20. Efetuar campanhas eficazes, controle permanente e combate às epidemias, infestações de 

animais nocivos e doenças infectocontagiosas; 

21. Manter e intensificar combate à dengue e à COVID-19, etc.; 

22. Projeto de proteção e cuidado animal (Casa Abrigo Para Animais Domésticos em Situação de 

Risco); 

23. Projeto para criação do plano de cargos e carreiras, que abrangerá todos os profissionais atuante 

na área de saúde. 

 

A2. EDUCAÇÃO 

A educação é a base para qualquer conquista. Por isso, é importante melhorar e ampliar o 

sistema público de ensino para todas as faixas etárias. Para ter sucesso esta estratégia deve começar 

com uma base sólida em creches, pré-escolas, educação infantil e continuar com a prioridade de um 

ensino fundamental de melhor qualidade, com atenção na educação inclusiva e avançar no ensino 

técnico profissional e universitário que, efetivamente, prepare os nossos jovens para os desafios de hoje 

e de amanhã, respeitando o Plano Municipal de Educação. Das ações propostas, a saber: 

1. Implantar programa de atenção à primeiríssima infância com creches mais equipadas, 

profissionais valorizados e manter as vagas necessárias nas creches; 

2. Oferecer manutenção permanente para as creches e escolas municipais com apoio dos 

Governos Federal e Estadual, bem como ações que possibilitem a parceria escola-comunidade; 
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3. Aprimorar os programas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) para garantir mais qualidade 

de vida e melhores empregos ao cidadão; 

4. Incluir projeto psicopedagógico “Educar para a Cidadania”; 

5. Garantir material escolar e uniformes no início das aulas; 

6. Melhoria de serviços, garantindo alimentação balanceada da merenda escolar por meio de 

parcerias com os pequenos produtores locais garantindo, com isso, alimentos frescos e 

incentivando a agricultura familiar; 

7. Ampliar o serviço de transporte escolar e auxilio-viagem para os estudantes; 

8. Criar um centro de línguas municipal para aprimorar o currículo dos cidadãos; 

9. Estabelecer uma relação com instituições de ensino como UNESP e Universidades Federais 

para que as mesmas se sintam atraídas pelo município e se disponham a trazer cursos 

superiores em nível local, pois contando com mais estudantes daqui e de fora estaremos também 

movimentando os setores do comércio e serviços, como por exemplo, a necessidade de aluguéis 

de imóveis, e, consequentemente, o desenvolvimento para a nosso município; 

10. Elaborar projetos educacionais para buscar recursos financeiros junto ao Ministério da Educação 

(MEC), ao Ministério da Cidadania e ao Ministério do Turismo; 

11. Incentivar o sistema de escola em tempo integral (aulas no contra turno diferenciadas para 

enriquecimento curricular); 

12. Reformar e revitalizar a Escola Profissionalizante; 

13. Incentivar programas de inclusão digital para todas as idades; 

14. Implantar o sistema de gestão democrática da educação; 

15. Fazer parcerias entre escolas e unidades de saúde para implantar o “Projeto Saúde Escolar”; 

16. Apoiar o Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD) nas escolas. 

 

A3. ESPORTE E LAZER 

Ampliar a oferta de espaços para esporte e lazer, organizar campeonatos e eventos nas escolas 

e espaços públicos para promover e incentivar a prática de esportes e a iniciação esportiva, oferecendo 

segurança, acessibilidade e qualidade de vida para toda a população. Das ações propostas, a saber: 

1. Programa Várzea Esportiva (esportes nas escolas e/ou centros esportivos); 

2. Implantação das escolinhas municipais de esportes (handebol, ginástica olímpica, futsal, vôlei, 

basquete, futebol, xadrez, skate, artes marciais, tais como, karatê, capoeira, judô, taekwondo) e 

revitalizar as já existentes; 

3. Buscar criar o auxílio para atletas atuantes no município; 
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4. Reformar revitalizar os complexos esportivos e as Associações dos Amigos dos Autistas do 

Espírito Santo (AMAES) de nosso município; 

5. Realizar política esportiva nas comunidades levando aulas e espaços esportivos para todos os 

bairros; 

6. Ampliar o acesso à infraestrutura do esporte; 

7. Criar calendário anual esportivo; 

8. Reestruturar os jogos estudantis; 

9. Dar maior apoio e participação dos Jogos Regionais do Idoso (JORI); 

10. Promover eventos esportivos e ações de apoio aos atletas; 

11. Revitalizar as praças e playgrounds em espaços de convivência; 

12. Adaptar espaços públicos para atividades esportivas; 

13. Reorganizar o torneio esportivo dos trabalhadores; 

14. Oferecer lazer à população por meio de parceria com clubes sociais locais. 

 

A4. CULTURA 

Oferecer aos cidadãos tupãenses a possibilidade de lazer sem que seja necessário se deslocar 

para outras localidades, ou seja, permanecer em Tupã. Incentivar e aumentar a programação cultural de 

todo o município, tanto com grupos locais como com parceria com a Secretaria de Estado da Cultura. 

Aumentar a oferta de espaços para a cultura de forma que os cidadãos possam participar e desenvolver 

lazer e cultura locais aproveitando mais e valorizando a sua cidade. Das ações propostas, a saber: 

1. Criar calendário anual de eventos para fortalecer as tradições da cidade; 

2. Criar mecanismo, premiações, programas de incentivos à cultura; 

3. Oferecer ações culturais gratuitas, como oficinas, exposições de artes, saraus e outras 

atividades; 

4. Criar a escola municipal de música; 

5. Apoiar a reativação de nossos grupos teatrais, incentivando o retorno dos festivais e 

apresentações teatrais em nosso município que tem tradição nessa linguagem da Arte; 

6. Criar ações voltadas ao público jovem, com o objetivo de resgatar o vínculo com o seu município; 

7. Funcionalidades do fundo municipal de fomento à cultura; 

8. Valorizar festas e manifestações populares como a Folia de Reis, o carnaval de rua e itens da 

cultura indígena, africana, bem como dos povos formadores de Tupã e região; 

9. Organizar feiras de artesanato, estimulando a atividade econômica gerando emprego e renda; 

10. Prover acesso gratuito à internet em praças e parques; 
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11. Implantar a virada cultural municipal realizando festival musical com diversos estilos (gospel, 

samba, sertanejo, Música Popular Brasileira (MPB), rock) valorizando os artistas tupãenses. 

 

A5. SEGURANÇA 

Investir em segurança é pensar como um todo. Integrar e modernizar as ações municipais da 

segurança pública de forma transparente, participativa, visando garantir qualidade de vida para todos. 

Das ações propostas, a saber: 

1. Buscar recursos do governo estadual para os policiais civil e militar; 

2. Reestruturar s secretaria de segurança pública municipal; 

3. Realizar treinamento, atualização e fornecimento de equipamentos de segurança individual para 

os guardas de trânsito; 

4. Buscar recursos para uma central de monitoramento; 

5. Instalar ronda preventiva em perímetro escolar “Anjos da Guarda”; 

6. Projetos de conscientização de combate as drogas nas escolas; 

7. Ampliar o sistema de manutenção constante dos espaços da cidade; 

8. Criar mecanismos e ações para a proteção da mulher; 

9. Promover articulação constante entre as diversas secretarias (meio ambiente, saúde, educação 

e desenvolvimento social) que são afetas à questão de segurança pública. 

 

B. EIXO II – DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL 

Planejamento, infraestrutura e transporte são os temas principais deste eixo. Aqui serão 

avaliados desde os assuntos relacionados à drenagem, saneamento básico e infraestrutura de ruas e 

avenidas até as questões de arborização, transporte e mobilidade urbana, inclusive adoção de medidas 

para adequar a legislação municipal às legislações federais instituidoras do Plano Nacional de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos do Plano de Saneamento Básico e do Plano de Mobilidade Urbana. 

 

B1. PLANEJAMENTO 

Tupã cresceu muito nos últimos anos, principalmente, na zona leste no núcleo urbano, 

agravando os problemas sociais. Uma cidade bem planejada e organizada oferece mais mobilidade 

urbana, condições de crescimento ordenado e qualidade de vida. Das ações propostas, a saber: 

1. Rever o Plano Diretor do Município para criar uma base sólida de crescimento e desenvolvimento 

para Tupã nas próximas décadas; 

2. Planejar a distribuição urbanística de indústrias, comércio, serviços públicos e particulares; 
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3. Adotar modelo de planejamento regional com interlocução permanente com os demais 

municípios da região; 

4. Realizar estudos e buscar implantação dos principais planos urbanísticos; 

5. Regularizar e urbanizar loteamentos e submoradias, garantindo a permanência de famílias e 

comércio nas mesmas imediações; 

6. Realizar intervenções urbanísticas implantando equipamentos sociais públicos para a cultura, 

esporte, lazer e educação, de acordo com a necessidade local; 

7. Reformar e revitalizar espaços públicos de encontro, contemplação e atividades cívicas. 

 

B2. MEIO AMBIENTE 

Os fenômenos naturais fora de época de anômalas têm mostrado a falta de atenção do Homem 

com o meio ambiente. Programas de preservação são essenciais para manter o equilíbrio entre Homem 

e meio ambiente. Das ações propostas, a saber: 

1. Criar junto com a comunidade local um programa de preservação ambiental, com atividades 

educativas junto à população; 

2. Implantar programa de arborização da cidade, com fomento à educação ambiental e adoção de 

espécies adequadas às vias e praças públicas; 

3. Promover a educação ambiental com as crianças das escolas municipais, inclusive com roteiros 

de visitação; 

4. Recuperação da mata ciliar dos rios e córregos do nosso entorno; 

5. Mapear pontos críticos com risco de inundação e desenvolver projetos de drenagem adequados; 

6. Identificar limite das áreas de preservação permanente e fazer cumprir a lei; 

7. Ampliação de eco pontos para descarte de materiais eletroeletrônicos, pilhas e materiais de 

construção; 

8. Revitalizar o Viveiro Municipal; 

9. Proteger os mananciais e nascentes de água do município. 

 

B3. INFRAESTRUTURA 

Melhorar o sistema viário municipal é um dos primeiros passos, pois uma malha urbana com boa 

infraestrutura agrada os moradores e também os potenciais investidores. Das ações propostas, a saber: 

1. Revitalização asfáltica de todas as ruas da cidade, iniciando nos bairros periféricos até chegar 

ao centro; 

2. Providenciar manutenções elétricas e hidrossanitárias em equipamentos públicos; 
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3. Melhorar o sistema viário local garantindo fluidez, geometria, superfície, intersecções e 

interligações; 

4. Melhorar o sistema de galerias pluviais da cidade; 

5. Criar sistema informatizado para a população solicitar online serviços e reparos diversos 

(iluminação pública, limpeza, etc.); 

6. Programa contínuo de manutenção para a iluminação pública; 

7. Projeto permanente para a conservação dos logradouros públicos (praças, parques, 

playgrounds, desassoreamento de bocas de lobo e córregos); 

8. Criar a campanha TUPÃ BEM CUIDADA (mutirão de limpeza e conservação dos bairros); 

9. Revisar o sistema da coleta e destinação adequada de resíduos sólidos urbano, industrial e 

hospitalar; 

10. Reorganizar e ampliar o programa de coleta seletiva; 

11. Reativar a usina de reciclagem de material de construção para serem, posteriormente, utilizados 

nas calçadas e outros locais públicos; 

12. Revisar o plano municipal de saneamento e o contrato/convênio de prestação de serviços da 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP), com redefinição de metas 

e planos de investimentos; 

13. Garantir que nosso município tenha cobertura de 100% de esgoto, água tratada e saneamento 

básico. 

 

B4. TRANSPORTE E TRÂNSITO 

A falta de mobilidade urbana é um dos problemas mais evidentes dos municípios brasileiros na 

atualidade. O projeto busca melhorar o trânsito de nosso município que está precisando ser melhor 

ordenado e garantindo, com isso, maior fluidez e segurança. Das ações propostas, a saber: 

1. Estruturar equipes de engenharia de tráfego; 

2. Elaborar projeto de ciclovias; 

3. Redimensionar o número de rotas acessíveis, implantar semáforos, recuperar os que não estão 

funcionando e gradil direcionador de pedestres nos locais de grande demanda; 

4. Rever os acessos e saídas da cidade, facilitando a mobilidade urbana e a ligação com demais 

municípios da microrregião de Tupã SP; 

5. Transparência na destinação das receitas originárias das cobranças de multas, por meio de 

prestação anual de contas; 

6. Rever contrato com a empresa de transporte coletivo e urbano; 

7. Melhorar e ampliar o sistema de sinalização viária horizontal e vertical; 
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8. Promover ações permanentes de educação e conscientização sobre o trânsito nas escolas da 

rede pública municipal e incentivar as escolas da rede estadual e privada para também 

realizarem este trabalho; 

9. Realizar palestras, atividades lúdicas e campanhas que visem a mudança de comportamento no 

trânsito; 

10. Criar campanhas de incentivo ao transporte solidário; 

11. Realizar cursos de capacitação e formação continuada dos funcionários da secretaria de trânsito; 

12. Acompanhar o cumprimento do horário e conservação dos ônibus que fazem o transporte coletivo; 

13. Orientar e fiscalizar as áreas de estacionamento nas vias públicas; 

14. Revitalizar e instalar placas de identificação das ruas; 

15. Rever as sinalizações horizontais e verticais de toda a malha urbana; 

16. Colocar cobertura nos pontos de ônibus da zona rural. 

 

C. EIXO III – CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Temos que pensar em Tupã agora para planejar o futuro. É preciso que o município cresça e se 

desenvolva de uma maneira sustentável, respeitando o ser humano e o meio ambiente resultando em 

qualidade de vida. Vamos trabalhar para o agora e para o futuro de nosso município. 

 

C1. GERAÇÃO DE RENDA 

A indústria, o comércio e a agricultura serão valorizadas como parte importante de todo o 

processo de geração de emprego e renda. Programas que incentivem a economia local serão 

desenvolvidos para garantir que o município cresça e progrida. Após esta pandemia será muito 

importante investir na qualificação profissional e empresarial, gerar empregos e fortalecer as nossas 

empresas. Das ações propostas, a saber: 

1. Criar a “Secretaria do Trabalho” cujas principais ações são: 

a. Coordenação e execução das políticas públicas de trabalho; 

b. Articulação com a iniciativa privada; 

c. Articulação com os demais órgãos do poder público; 

2. Apoiar o microempreendedor individual e o microempresário; 

3. Incentivar a produção industrial e as atividades comerciais; 

4. Apoiar a produção artesanal e o comércio varejista; 

5. Criar parcerias com as empresas locais para divulgação de vagas de emprego, por meio do 

Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), priorizando a contratação de tupãenses; 
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6. Incentivar o consumo no comércio local através de ações promocionais e eventos garantindo 

novas oportunidades de emprego e movimentando a economia de nosso município; 

7. Criar espaços como feiras, varejões e eventos nos quais os produtores rurais e os artesões de 

todo o município possam expor seus produtos; 

8. Promover e incentivar centro de qualificação de mão de obra; 

9. Incentivar a formalização dos empreendedores individuais; 

10. Propor formas de incentivo ao consumo em estabelecimentos de nosso município; 

11. Definir e apoiar a implantação de um centro comercial (shopping); 

12. Estabelecer área para um distrito industrial integrado; 

13. Elaborar propostas de políticas de estímulo à vinda e estabelecimento de indústrias de todos os 

portes; 

14. Realizar gestão visando a extensão para Tupã de Polos Tecnológicos. 

 

C2. AGRICULTURA 

É uma área essencial em nosso município com o incentivo à produção local, onde as áreas 

verdes são preservadas, famílias que vivem da terra são valorizadas e os consumidores podem desfrutar 

de produtos frescos e de qualidade e com preços melhores (Quilômetro Zero). Das ações propostas, a 

saber: 

1. Criar programas que divulguem os produtores locais como barracas de frutas, verduras e plantas 

ornamentais em espaços públicos e participação nas terras livres com destaque aos produtos 

de Tupã; 

2. Oferecer capacitação para melhorar a forma de cultura com reaproveitamento de recursos 

naturais como água da chuva e da poda das árvores e corte do mato da cidade transformando 

em adubo; 

3. Criar nas escolas municipais hortas e oficinas de aproveitamento de alimentos que mostrem aos 

alunos a importância da agricultura; 

4. Promover as rotas de turismo já existentes no município e estimular a criação de novas rotas 

com Fazendas de Turismo Rural. 

 

C3. TURISMO 

Aproveitar o potencial turístico da região, planejar ações coordenadas e bem divulgadas para 

que o título de Estância Turística traga efetivamente os benefícios financeiros e sociais que o turismo 

pode proporcionar. Das ações propostas, a saber: 

1. Reformar e revitalizar o Tupã Country Clube e a Represa do Sete; 
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2. Fomentar atividades nas áreas de cidade indígena e capital da fotografia, características locais 

que nos ajudaram a receber o título de Estância Turística; 

3. Criar o museu da fotografia com o histórico de nosso município e divulgar; 

4. Realizar festas de carnaval e juninas em nosso município para o aquecimento dos setores do 

comércio e hotelaria; 

5. Valorizar e ampliar a divulgação de Varpa, suas belezas, sua cultura e seus produtos artesanais; 

6. Reativar o rodeio da zona leste; 

7. Elaborar um calendário turístico para o município; 

8. Ampliar as atividades culturais no Anfiteatro Cley Alexandre; 

9. Fazer parcerias culturais com a Secretaria de Estado da Cultura, trazendo filmes e peças para 

aquele local; 

10. Promover a rota de turismo já existente no município e estimular a criação de novas rotas de 

turismo incentivando o turismo rural; 

11. Ampliar o projeto de leitura nas praças; 

12. Criar concursos literários; 

13. Incentivar e ampliar o Projeto Arte na Praça; 

14. Incentivar e apoiar o evento Nippon Fest; 

15. Incentivar e apoiar os grupos teatrais de nosso município para que se possa voltar a realizar os 

festivais anuais de teatro que eram de ótima qualidade e tradicionais em nosso município. 

 

D. EIXO IV – DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 

Um olhar atento e com equanimidade para a população mais carente oferecendo apoio e atenção 

para cada um e segundo suas necessidades, com o respeito que todo ser humano merece. Para que o 

município cresça e progrida, todos devem crescer e progredir juntos. Acompanhar as situações de 

vulnerabilidade, desabrigados, desestruturação familiar, necessidades sociais garantindo a todos o 

respeito aos direitos fundamentais e a plena cidadania. Das ações propostas, a saber: 

 

D1. SERVIÇO SOCIAL E ASSISTENCIAL 

1. Elaborar e aprimorar diretrizes para a prestação de serviços sócio assistenciais, inclusive com 

definição de padrões de qualidade nos serviços; 

2. Ampliação da oferta de programas de inclusão como capacitação profissional, microcrédito, 

alfabetização, cooperativismo, etc.; 

3. Ampliar a rede de assistência social no município; 

4. Elaborar políticas públicas efetivas voltadas às necessidades sociais e assistenciais. 



PLANO DE GOVERNO “POR UMA TUPÃ MELHOR!!!” 
16 

 

D2. DIREITOS HUMANOS 

1. Criar coordenadoria para tutela dos direitos fundamentais; 

2. Elaborar políticas públicas efetivas voltadas às necessidades dos direitos humanos; 

3. Aprimorar os programas saúde e segurança da mulher; 

4. Implantar academias ao ar livre com equipamentos próprios para os idosos; 

5. Estimular o esporte para pessoas com deficiências em diversas modalidades; 

6. Realizar adequações de espaços e equipamentos públicos para acessibilidade total. 

 

E. EIXO V – GOVERNANÇA E GESTÃO EFICIENTE E COMPARTILHADA 

Prestação de serviços públicos eficientes e efetivos e com qualidade é a principal demanda atual 

em face do poder público. Para tanto, é fundamental que a organização da estrutura funcional do 

município esteja adequada, com servidores suficientes e motivados, procedimentos e rotinas claras 

inteligentes e bem estabelecidas e instrumentos adequados para essa prestação de serviços. Das ações 

propostas, a saber: 

 

E1. EQUIPE DE TRABALHO 

1. Revisar a estrutura de secretarias e de seu delineamento organizacional, visando à efetividade 

na governança; 

2. Revisar o organograma funcional dos diversos setores da prefeitura; 

3. Analisar as principais rotinas de trabalho e propor novas soluções mais ágeis e econômicas; 

4. Elaborar planos de incentivos à melhoria do serviço público com a criação de índices de 

efetividade; 

5. Racionalizar custos e investimentos em ativos, insumos, suprimentos e material de consumo; 

6. Valorizar servidores públicos, implantando sistema de reconhecimento de atividades e produção 

relevantes, programa de atualização contínua para todos os departamentos; 

7. Investir em sistema de gestão informatizado dos serviços públicos; 

8. Estimular sistemas de planejamento das atividades de campo dos serviços, visando minimizar 

custos e maximizar resultados; 

9. Promover ganhos sociais com implantação de ambulatório multidisciplinar de saúde para 

servidores público municipal e familiares; 

10. Construção da vila dos servidores por meio do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). 

 

E2. COMUNIDADE 
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11. Reconstruir o sistema de arrecadação e fiscalização do município; 

12. Criar programa para a recuperação e estímulo às quitações de créditos tributários devidos; 

13. Criação de coordenadoria da mulher, do idoso e da juventude; 

14. Reuniões trimestrais com associações de bairro e representantes das comunidades para discutir 

necessidades e anseios da população. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Concentram-se aqui, os eixos de atuação e suas respectivas ações propostas para o nosso Plano 

de Governo 2021-2024 para o Município da Estância Turística de Tupã. 

Para a efetiva implantação deste Plano de Governo, alinhamento de seus eixos de atuação e 

suas respectivas propostas de ações, após o pleito eleitoral ter-se-ão três momentos distintos: de 

transição (verificação da situação existente e passagem de comando), de diagnóstico e definição das 

políticas públicas (cem dias do novo governo) e de implantação das políticas públicas previamente 

definidas na etapa anterior (governabilidade até 2024). 

As ações propostas para cada eixo de atuação deste Plano de Governo são desafiadoras e 

exequíveis. Entretanto, para sua efetiva implantação a ferramenta do diagnóstico da situação atual em 

que a Prefeitura da Estância Turística de Tupã se encontra somará, ainda mais, aos principais problemas 

já detectados e transformados neste Plano de Governo em ações realizadoras. 

Os eixos de atuação e suas respectivas propostas de ações ajustadas configurar-se-ão em 

soluções palpáveis para os principais problemas identificados, graves e estratégicos, para que UMA 

TUPÃ MELHOR!!! seja a realidade que todos os cidadãos de bem almejam para este município de 

potencialidades. 

 

 

DR. CESAR AUGUSTO COELHO DONADELLI 

Candidato a Prefeito 

 

 

PROFA. VIRGINIA APARECIDA DE NADAI DARMASO 

Candidata a Vice-Prefeita 
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