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PLANO DE GOVERNO 2021/2024 

 
A partir do conceito de gestâo publica, compreende-se para a cidade de 

Tupâ a incorporagâo de valores que precisam ser disseminadas no plano 

de goVerno nos niveis estratégico gerencial e operacional compreendidas 

pelos programas, projetos e agoes 

O plano de governo de Tupâ para a gestâo 2021/2024 detalha agoes que 

serâo realizadas pelas secretarias, administraqâo de gestâo publica direta 

tornando o plano de goVerno transparente e exequivel, com solidariedade, 

sustentabi!idade e responsabilidade. 

Solidariedade, estâ relacionado as agoes e prâticas que envolvem 

relagoes interdependente entre pessoas, agoes e projetos dos tupâenses, 

com o poder publico, buscando maior qualidade de vida para todos. 

Sustentabilidade sâo agoes e prâticas com a interaqâo do ser humano 

com o ambiente social nas dimensoes relacionadas a questâo social, 

politicas, econ6mica e ambientais, para a preservagâo dos recursos para 

a geragoes atuais e futuras. 

Reseonsabilidade — situa-se a melhoria do atendimen1o â populagâo, por 

iniciativa de modernizagâo, disponibilizar todas as informagdes para 

garantia de transparéncia, reestruturagâo de setores de atendimento, 

oferta de serviqo direcionados â efetiVidade. 

Sabemos que deve existir uma participagâo da populasao que deve ter 

como principio o amadurecimento das relagoes do governo municipal e a 

sociedade, com responsabilidade, transparéncia social e participagâo, 

pois o Estado nâo possui todas as respostas. 



 

 

Saude 

Saude tratada com qualidade e respeito. 

• Aumentar a qualidade no atendimento da saude com a contratagâo de 

profissionais, agente especialistas na area da saude, principalmente no 

PSFS. Levando-se em conta o fim da pandemia. 

• Melhorando a central Municipal de medicamentos, organizando e 

agilizando a distribuigâo gratuita dos medicamentos. 

• Solucionar o problema da nossa Santa Casa, com melhoria no 

atendimento atraVés de recursos Municipal, Estadual e Federal, levando 

em consideragâo o tempo pos pandemia. 

• Construir o centro municipal de urgéncia médica para os bairros Jamil 

Dualib, Joâo Paulo II e Nova Tupâ. 

• Fortalecer o Consorcio Inter- Municipal de Saude através de parcerias 

com a prefeitura da regiâo e com o apoio dos Deputados, com o objetivo 

de ampliar o ndmero de equipamentos e aumentos nas instalaqoes, 

principalmente apos a pandemia que sofremos. 

• Criar o Pronto Socorro Municipal, com entrada exclusiva para paciente 

idosos e pediatrica. 

• Reformular o programa Saude Bucal, com campanha e atendimento em 

todos os bairros. 

• Implantar a informatizagâo em toda rede de saude do munictpio e 

encaminhamentos de bancos de dados gerais. 

• Ampliar o horârio de atendimento de unidades bâsica de saude (UBS) em 

um terceiro turno em todas unidades. 

• Realizar mutiroes periddicas para consultas e cirurgias eletivas. 

• Aumentar o numero de equipes de saude da familia, atendimentos 

domiciliar e dos agentes comunitarios. PRIORIDADE PARA ATEN\AO 

BASICA E PREVENTIVA. 

• Aten§âo farmacéutica melhorar a cobertura de medicamentos 

disponibilizado. 

• Promover a atengâo integral â sadde da populagâo Tupâense com énfase 

nas areas de populagoes de maior vulnerabilidade. 

• Criar um comité integrado antidrogas Inter setorial vinculado a saude. 

• Reconhecimento profissional de médicos e enfermeiros. 

• Transporte com qualidade e conforto. Humanizagâo no transporte de 

paciente entre municipais para exames, consultas e cirurgias. Mais 

especificamente para tratamento oncolégico em Jau, Barretos, Marilia e 

Prudente. 

• Diminuigâo ao tempo para atendimentos, nâo permitir filas na sadde, 

aumentar os atendimentos. 



• Sadde preventiva com as equipes de unidade de sadde de familia junto 

com o UBS. 

• Médicas para atendimentos nas unidades de pronto atendimento 24 

horas. Garantir o atendimento médico durante todo o periodo que os UBS 

estiverem abertos para pacientes que nâo estâo agendados em consultas 

de rotinas, ou seja quem reside prdximo das USB serâo atendidas. 

• Ter em funcionamento de urgéncia laboratorios, aparelhos de radiografia 

médicas. 

• Montar uma rede de atendimentos eficaz com a Upa. 

• Com a integragâo digital de realizar os agendamentos para que o 

atendimentos seja no menor tempo possivel. 

• lmplantar em todas as unidades o agendamentos de consu!tas para 

médicos e dentistas. 

• Mutirâo sempre que necessarios para zerar filas para realizagâo de 

exames em qualquer area da saude. 

• Desenvolver campanha educativa em todas as escolas municipais, 

particulares e estaduais de ensino basico, nas igrejas, clubes de serviqos, 

objetivando a prevengâo ao uso de drogas. 

• Capacitar profissionais da saude para o atendimento adequado ao 

usuario de drogas licitas e ilicitas 

• Disponibilizar, vagas para internamento de dependentes. 

• Articular politicas da prefeitura da prefeitura na area da educagâo, saude, 

assisténcia social, cultura e lazer para o atendimento especializado aos 

idosos. Garantia a atengâo integral a saude da pessoa idosa e dos 

portadores de doenga cronica e estimular o enVelhecimento ativo leVando 

-se em conta o novo momento que iremos viver. 

• Estabelecer um acompanhamento mais proximo ao idoso. Aumentar a 

participagâo da populagâo em geral na pratica de atividade fisica voltada 

para a sadde e qualidade de vida, observando-se todas as faixas etârias 

e generos. 

• lmplementar, um projeto para aumentar a seguranga no trânsito, 

prevenindo e combatendo a violéncia no trânsito, através da agâo do 

agente de trânsito sinalizagâo eficiente, melhorando as condigoes das 

calgadas e ruas e através da execugao de campanhas educativas 

abordando temas diversos para a conscientizagâo dos direitos e deveres 

de condutores e pedestres, na elaboragâo de um trânsito menos violento 

dar loco as consequéncia do uso do âlcool e outros drogas x trânsito 

• Administrar a saude com mais eficiencia e resolutividade e com melhor 

atendimento nas unidades que cuidam de da saude dos municipios 

provocando uma REESTRUTURAS do modelo de gestâo recuperando a 

credibilidade e respeito junto ao usuario e servidores 

• Valorizar e aperfei§oar os planos de cargos e salarios dos servidores 

publicos da area da saude com permanente capacitagâo, focando 

principalmente o tempo pos pandemia. 

• lnstituir câmara técnica entre a secretaria municipal de saude (SMS) e a 

Santa Casa que atende o SUS no municipio, reVer as contratualizagoes 



incluir nesta câmara representantes dos municipios vizinhos que queiram 
participar, com o intuito de fortalecer a parceria e ampIiasao dos ndmeros 

leitos hospitalares, que o tempo pos pandemia nos exigir. 

• Fortalecer a gestâo democrâtica e participatiVa da saude, garantindo a 

articulaqâo com a sociedade civil, fortalecendo os conselhos a sadde. 

• Manter e melhorar os programas da prefeituras que sâo bem avaliadas e 

fortalecer a parceria com o ministério da saude e também com a secretaria 

do estado de Sao Paulo. 

• Criar uma equipe de combate a dengue, com funcionarios capacitados e 

mostrar eficiencia. 

• INSTITUIR o programa de atendimento médico domiciliar para pacientes 

acamados. 

• Saude na escola municipal. Todos os alunos matriculados em todas as 

unidades de ensino do municipio devem ter seu prontuario médico, com 

todas as anotagoes e exames. Esses prontuârios serâo digitais e sendo 

integrados a rede de saude municipal 

• lmplantar a UPA infantil. Implantaremos uma unidade especializada, 

preparada e estruturada para oferecer atendimento especifico, completo 

e exclusivo para as criangas do municipio. 

• Disponibilizar tablets para os agentes comunitarios e agentes de 

endemias. Os equipamentos serâo fornecidos para que os agentes 

possam utilizar o sistema e as informagoes durante suas visitas as 

residéncias e comunidades. 



 
 

ATENDIMENTO NA SAUOE 

• Implantar a Avaliagâo com classificagâo de risco 

• O pronto atendimento da Santa Casa de Miseticordia de Tupa, passara 

a contar com o acolhimento, com avaliagâo e classificagâo de risco. 

• O principal objetivo desta proposta é a priorizaqâo do atendimento de 

acordo com a gravidade ou risco que o paciente apresente, aumentando 

assim a sua seguranga. 

• Vamos utilizar para a avaliagâo e classificagâo protocolos técnicos ja 

realizados e utilizados em grandes hospitais do pais. 

• “Como vai funcionar classificagâo de risco" 

• Ao chegar ao pronto socorro (ou outro nome) ou nos setores de saude, 

Santa Casa, vamos implantar um posto de encaminhamento, vocé 

retirara a sua senha e serâ atendido por um enfermeiro especializado 

• Os dados da consulta de enfermagem serâo langados no sistema, que 

justamente com a ava\ia§âo do profissional ira fazer a classificagâo de 

risco. 

• Os paciente serâo identificados com pulseiras nas cores Vermelha — 

Amarela — Verde e Azul que ira caracterizar o atendimento. 

• Por meio eletronico bem \ocaIizados direcionam os pacientes e orientam 

o fluxo em Pronto Socorro (Pronto Saude). 

• Os paciente jâ classificados serâo encaminhados para setores 

especificos, de onde seguem para as consult6rios médicos. 

• Com a classificagâo, o critério nâo sera mais a ordem de chegada, mas 

a prioridade que cada caso exige. 

• As equipes estara preparadas e treinadas para prestar todas as 

orienta§oes necessârias. 

• VERMELHO -> Prioridade - zero emergéncia — atendimentos imediato. 

• AMARELO-> Prioridade — 1 urgéncia — atendimento prioritario (nâo é 

considerado emergéncia, podendo aguarda o atendimento dos casos de 

emergéncia. 

• VERDE-> Prioridade 2 — pouco urgente — casos menos grave em que o 

atendimento pode ser realizados em até 2 horas. 

•  AZUL-> Prioridade 3 — Nâo urgente — baixa complexidades — 

atendimento em até 3 horas 



 
 
 
 

MOBILIDADE URBANA 

 
lnvestir no transporte publico e prioridade aos pedestres. 

 
• Criar a rede municipal da acessibilidade (trânsito e transporte) comporta 

por pedestre, ciclista, motocicletas, transporte coletivo, transportadores 

de bens, veiculos particulares e de servigos 

• DesenvolVer um nOvo Plano Diretor para o centro de Tupâ, onde trânsito 

e transporte dos diferentes meios fazer parte. 

• lmplantar um projeto educacional especifico para o correto uso da 

motocicleta como veiculo de trabalho e transporte de passagem 

• Construir Ciclorotas em toda cidade. 

• lmplantar um programa de redugâo de acidentes no trânsito, com projeto 

educacional de prevengâo, fiscalizagâo rigida, sinalizagâo adequada. 



 

EDUCA$AO 

Ampliar a escolaridade, qualidades no atendimento e valorizagâo dos 
professores. 

• Aumentar a qualificagâo dos cidadâos tupâenses ampliando a 

permanéncia e anos de estudo da populagâo, com uma forte articulagâo 

com a educagâo basica e, ensino superior. Articulaqâo politica e 

administrativa para indugâo educacional. 

• Aumentar os investimento na educavao investimentos em formagâo e 

projetos pedagogicos (acesso a internet nas unidades escolares, 
computadores e tablets) acervo de livros nas bibliotecas, reformas nas 
escolas e valorizar profissional. 

• Erradicar o analfabetismo no efetivar uma politica de educagâo de jovens 

e adultos que nos de uma taxa de alfabetizaqâo pr6ximo a 100% 

• Aumentar a qualidade do ensino e buscar a igualdade na rede municipal 

de ensino independente das condigoes social, economico, cultural e 

étnico racial da populagâo 

• Garantir que todos as unidades municipais disponham de biblioteca. 

Reformar todos as quadras de esportes cobertas 

• lncentivar a participagâo das familias na educagâo das criangas e jovens 

tupâenses com uma nova integragâo pos pandemia para fortalecer o 

aprendizados e as relagoes comunitârias 

• Ampliar a educagâo integral através de escolas em tempos integral, com 

uma forte articulagâo com areas do esporte, ciéncia e cultura. 

Desenvolver fortemente a educagâo integral nâo apenas para alunos das 

escolas, municipais, mas também para as crian?as e jovens tupâenses 

de 11 a 17 anos 

• lnvestir fortemente na capacitagâo dos profissionais da educagâo da 

educagâo infantil e no ensino fundamental. Assegurar o acesso a 

educagâo especializada aos estudantes com necessidades educacionais 

especiais. 

• Fortalecimento da gestâo democratica da educa5âo garantindo a 

articulagâo com a sociedade civil e fortalecendo o conselho municipal de 

educagâo e dos conselhos escolares. 

• Reavaliar o plano Municipal de Educagâo de forma democratica. As 

estratégias do futuro educacional da cidade para os proximos 10 anos 

tern que ser amplamente discutida pela populagâo tupâense da educagao 

infantil ao universitario 



 

SEGURANSA PUBLICA 
Redugâo da violéncia e garantia de maior seguranga a populagâo. 

 
• integrado estratégica em conjunto com a policia civil e militar, corpo de 

bombeiro, e departamento de trânsito juntamente com secretaria as 

saude, educagâo, esporte e cultura. 

• Melhorar a iluminagâo nas ruas, avenidas e pragas em projetos que 

inibem a criminalidade. 

• Rei\/indicar junto ao governo estadual o aumento do efetivo na cidade de 

Tupa 

• Criar do Conselho Municipal de Seguranga Publica e Conselho 

comunitario em todos os bairros. 

• Engajar o conselho tutelar nas aqoes preventiva de seguranga 

envolvendo crianga e adolescente. 

• Criagâo do observatorio da seguranga pdblica com a participagâo da 

UNESP no diagnostico da \/ioléncia em Tupa. 



ASSISTENCIA SOCIAL 

 
• Rede de educagâo e protegâo constante as crian4as e jovens. 

Combatendo a violéncia e as drogas, sem criangas e jovens 
desprotegidos na rua. 

• Criar o restaurante popular (born prato). 

• Eliminar as moradias de risco. 

• Ampliar da qualificagâo profissional dos adolescentes na modalidade 
aprendiz (apos 14 anos) 

• Remodelar a economia solidaria e organizar a uma cooperativa do 
material da coleta recicIa\/el. 

• Reorganizar o espago de conviVéncia da terceira idade (NAP) 

• Aprimorar os CRAS existente por meio de capacitagâo continuada das 
equipes nas atividades socioeducatiVas tais como cultura do direito, 
preVengâo de violagâo, participagâo popular e servigos de consciéncia e 
fortalecimento de vinculos familiares e comunitario de criangas, 
adolescentes, jovens e idosos. 

• Articular politico da prefeitura na area da educagâo saude, assisténcia 
social, cultural e lazer para atendimento especializado aos idosos. 

• Erradicar o analfabetismo mobilizar e efetivar uma politica de educagao 
de jovens e adultos que gere uma taxa de alfabetizagâo proxima a 100% 
mobilizar todos os esforgos para atender uma popula5âo tupâense ainda 
nâo alfabetizada. 

• Articular grupo de idosos que se disponham a repassar conhecimento e 

ViVéncia para as geragoes mais novas. 

• reordenar o fluxo de atendimento das politicas sociais com os sistemas 

de justiga e seguranga publica. 

• Melhorar as condisoes do abrigo para populagâo de rua 

• Fortalecer o combate ao trabalho infantil. 

• Qualificar o atendimento as familias com criangas sob medida de 

protegâo em razâo de violagâo em razâo a violagâo de direitos no âmbito 

familiar. 

• Promover campanhas educacionais de educagâo preventiva contra as 

drogas. 

• Criar centro de atendimento a mulher que sofre violéncia doméstica. 

• Reordenar e melhorar o CREAS, com equipes de referéncias 
especializadas. 

• Implantagâo de acolhimento â mulher vltima de violéncia, mulher com 
filhos, pessoas idosas e com deficiéncia, conforme legislagâo especifica. 

• Valorizar as servidores publicos e aperfeigoar os planos de cargos e 

salârios 

• Aprimorar o sistema de informagoes, monitoramento e aValiaqâo da 

politica publica de assisténcia social. 



• Respeitar diversidade humanas no que se refere a género, cor, rata, 

etnia 

• Combater toda forma de discriminagâo e adotar um conjunto de agoes 

afirmativas no âmbito do poder publico municipal 

• Prevenir a violéncia por meio de campanha informativa e anuais. 

• Reestruturagâo dos CRAS, centros de referéncia da assisténcia social do 

municipio. Melhorar o atendimento para as pessoas que utilizam os 

servi?os prestados pela secretaria municipal de assisténcia social, os 

CRAS terâo melhores equipamentos, melhores instalagoes e demais 

benfeitorias, beneficiando os profissionais e as pessoas que buscam 

auxilio. 

• Criar a central de cursos gratuito para a populagâo. Vârios cursos que 

serâo oferecidos a populagâo com parcerias com outros orgâos, 

principalmente a inclusao digital em todas as regioes de atuagâo dos 

CRAS. 



 
 

MEIO AMBIENTE 
Protegao e melhoria ao meio ambiente 

 
• Dar uma direqâo para nossa cidade de uma forma integrada, conectando 

os servigos de agua, esgoto, lixo, combate as enchentes, arborizaggo e 

conforto ambiental. 

• Cuidar e melhora o saneamento basico para todos os tupâenses. 

• Adotar uma politica inoVadora da gestâo de residuo fundamentada na 

educagâo pelo consumo consciente que integre a protegao â sadde 

individual e pdblica e a qualidade ambiental, com critérios de nâo 

geragâo, redu@o, reutilizaqâo e reciclagem, inclusiVe com melhoria com 

as praticas de separaqâo e coleta seletiva. 

• Reorganizar a usina de processamento e comercializagâo, integrando, 

fortalecendo, criando a associaqâo e uma cooperativa de catadores com 

novas tecnologias e métodos humanizados. 

• Criar parques, lagos e pragas especialmente na regiâo leste. 

• Promover a educagâo ambiental nas escolas e incentiVar a realizagâo de 

campanha educativa, em parceria com o terceiro setor 

• Ampliar a arborizagâo das ruas da cidade, especialmente nas areas mais 

desprovidas. 

• Buscar parcerias com instituigoes empresarias e outras para apoiar as 

empresas na implantagâo de programas de gestâo ambiental. 

• Elaborar um mapa de risco de acidentes naturals no municipio e dar 

ampla divulgagao ao resultado 

• Criar um banco de dados verde inteligente por bairro via web com a 

participagâo das comunidades 

• Criar um centro de capacitagâo de profissionais em tecnologia e gestâo 

ambiental urbana, em parceria com as faculdades, 

• Reformular o  espago do  viveiro municipal, e  incluir  espago de 

ensinamentos sobre topiaria natural e artificial para o turismo. 



 

 

PROTE/AO AOS ANIMAIS 

 
• Criar o fundo municipal de defesa e protegâo animal. 

•  Colocar em pratica uma politica pdblica de controle ético de populagoes 

de animais urbanos, por meio de programa permanentes, massivos e 

continuados de castragâo ( esterilizagâo cirurgica) de câes e gatos. 

• Criar o programa municipal de registro geral de animais e propiciar o 

levantamento da populagâo animal de caes, gatos e cavalos urbanos 

• Ampliar agoes educativas junto as escolas de modo continuo. 

• Participagâo do orgâo de assisténcia social para auxiliar na orientagâo 

com animais domésticos de estimagâo. 

• Controlar a reprodugâo de criagâo e venda de animals, sem alVara de 

autorizagâo para o exercicio de atividade 

• Praticar uma agâo eficaz e atiVa da fiscalizagâo municipal para o 

cumprimento das legislagoes vigentes de protegâo e defesa dos animais 

que atue de maneira educativa, preventiva e punitiva. 

• lntegrar os orgâos de seguranga publica para imediata tomada de 

providencia em caso de maus tratos. 

• Criar o lema amigos dos animais para estabelecimentos comerciais da 

area, clinica veterinaria, veterinarios autonomo, e outros, que atuem em 

parceria com os objetiVo da prefeitura municipal. 

• Criar instância administratiVa com orgamento definido. 

• Colocar em atividade uma unidade mével de atendimento veterinario no 

municipio de Tupa. 

• lmplantar o conselho municipal de protegâo aos animals (COMUPATU) 

para recepgâo e subsidios para o projeto especifico da area por entidades 

do setor. 



 

 

HABITA$AO 
Bern estar das familias 

 
• Regularizagâo de todos os lotes que estâo com restrigaes municipais. 

• Diagnosticar e catalogar os vazios urbanos com o objetivo de planejar a 

sua reocupagâo por empreendimentos habitacionais de acordo com o 

perfil imobiliârio da regiâo. 

• Promover a efetiva participagâo popular e controle social nos programas 

e projetos. 

• Incentivar a viabilizar parcerias com cooperativas, condominio, 

associagoes e com a iniciativa privada, mediante a supervisâo da 

Diretoria Municipal de habitagâo que proporciona a participagâo popular, 

e também a participagâo efetiva e convergente das COHAB — Sao Paulo. 

• Desburocratizar o processo de aprovagâo de loteamento populates, 

definindo prazo mâximo para a sua aprovaqâo. 



CULTURA 
 

• Renovar a lei municipal de incentivo â cultura, junto com o tupâense, num 

processo democratico e participatiVo 

• Criar um sistema de informa§oes cultural integrado e dinâmico que 

contemple o fazer cultural — quem faz, como faz e quando faz, a produgâo 

cultural, espagos culturais, eventos, economia cultural etc. Este mapa da 

cultura Vai facilitar o aperfeigoamento das parcerias, das polfticas e da 

gestâo publica. 

• Elaborar com o tupâense em planos municipal cultural para cinco ano 

visando garantia o desenVolvimento cultural consistente e continuado, 

sendo aprimorado a cada ano, nas conferencias municipais de cultura. 

• Dar forma ao conselho municipal de cultura como forum participativo, 

fiscalizador e critico das politicas publicas e de execugâo do plano 

municipal da cultura, prezando sua transparéncia, igualdade e 

democracia nos proGessos. 

• Estimular as manifestagoes espontâneas dos cidadâos tupâenses nos 

espagos publico, em parceria com a sociedade e fazer com que elas 

sejam consolidadas e incorporadas ao patrimonio cultural da cidade. 

• Promover e preservar o acesso ao patrimonio material, natural, 

defendendo, e promoVendo as diferentes culturas da nossa cidade, pois 

a cultura tern papel importante na formagâo ao homem e na formal da 

nossa identidade, urbana. 

• Envolver todas as areas do governo no desenvolvimento de politica 

transversais de apoio e fomento cultural. 



ABASTECIMENTO 

Seguranga alimentar e consumo consciente. 

• Ampliar e reestruturar os programas de abastecimento e de seguranga 

alimentar com foco na erradicagâo da pobreza de Tupa. 

• Reestruturar o sistemas de feiras livres 

• Estimular o consumo consciente da populagâo. 

• Incentivar o desenVolvimento de alternatiVas cientifica e de tecnologia 

local de baixo impacto ambiental, social e economicamente relevantes 

tanto na area produtiva quanto ao consumo e disposigâo de residuos. 

• EstimuTar o uso de produto orgânico na merenda escolar e em outros 

programas de abastecimento buscando produtores municipais. 

• DiVulgar as atividades voltadas a educagâo para o consumo consciente 

em todos o segmento da sociedade, com apoio das redes escolares 

publicas e priVadas em todos os niVeis e da rede sociais. 



ESPORTE E LAZER 
 

• Estimular a inicial esportiVa nas escolas municipais, estaduais e privadas. 

• Ampliar o incentivo e patrocinio de atletas tupâenses, desenVolvendo 

parcerias com empresas. Promover uma equipe multidisciplinar de 

técnicas esportivas, arbitrios, psicologas, fisioterapeutas, medicos e 

demais profissionais. 

• Fomentar o trabalho articulado entre instituigoes de ensino e setores 

formadores. Incentivo fiscal vinculado a um programa de identificagâo 

aperfeiqoamento e apoio a novos talentos do esporte. 

• Melhorar as condigoes de pratica de esporte nos parques, pragas e 

academia ao ar livre, em parceria com as faculdades de educagâo fisicas, 

que contarâo com estagiarios (estudante de educagâo fisica) 

• Criar polos de atividade fisica na cidade e reorganizar a uso das Amaes. 

• Construir pistas de skates, recuperar todos as pragas esportivas, quadras, 

campo, campo de malha, boxas e outros. 

• Elaborar um calendârio esportivo envolvendo toda rede municipal de 

ensino, cOm \/arias atiVidades esporti'vas. 



TURISMO 
 

• Transformar Tupa numa cidade com potencial turistico. 

• Transformar Tupa em uma cidade turistica acessiVel, com criaqâo dos 

pontos turisticos com recepgâo adequada os portadores de necessidade 

especiais. 

• Criar um plano de divulgagâo de Tupa para toda regiâo e para o estado 

de Sao Paulo. 

• Apoiar projetos privados que possam alavancar o turismo de Tupa. 

• Localizar e desenvolver locais para o turismo de aventura em Tupâ. 

• Criar o projeto de ciclo turismo, conhega Tupa pedalando com dicas do 

pontos turisticos no trajeto percorrido. 

• Trabalhar junto ao governo estadual para que o Aeroporto de Tupa, 

receba recursos e se transforme numa importante porta de recepgâo de 

voos estaduais 

• Estabelecer convénios com o ministério do turismo e outros orggo federais 

para o desenvolvimento de todas as agoes viaveis em Tupa. 

• Desenvolver parcerias com os municipios vizinhos, visando oferecer 

diferentes opgoes turisticas ampliando assim o tempo de permanencia do 

turista em Tupa. 

• lncentivar os hotéis a divulgarem os turistas o mapa de Tupg e regiâo 

inclusive com informagoes culturais, gastronomias e comerciais. 

• Criar o centro de convengoes. 



GESTAO E PLANEJAMENTO PUBLICO 

 
• Praticar uma gestao democratica, transparente e participativa, 

valorizando, os servidores publico concursados 

• Praticar a ética e combater a corrupgâo por meio de auditorios 

estratégicas e controle interno. 

• Fortalecer os conselhos (comunitarios) municipais. 

• Fortalecer o papel regulador de fiscalizador do poder publico em relagâo 

os servigos terceirizado e con\/enionados. 

• Planejar uma Tupa a médio e longo prazo de forma integrada, 

descentralizada e participati'va por meio de dialogo efeti'vo com populagâo 

• Reduqâo do numero de secretarias, meios e priorizagâo das agoes na 

secretaria. 



JUVENTUDE 
 

• Criar o programa “jovens de Tupa", uma rede de educagao integral 

formada por escolas estaduais, centro educacionais de educaGgo, cultura, 

esporte ciéncia e profissionalizaqâo. Esses centro além de unidades, de 

ensino e de profissionalizagâo estarâo voltados para a difusâo do acesso 

ao conhecimento cientifico e tecnologico. 

• Criar um programa de voluntariado joVem com envolvimento direto de 

joVens em projetos e atividades nas areas da saude, educaqâo cultura, 

esporte, meio ambiente, sustentabilidade, cidadania e conscientizagâo 

politica. 

• Promover a semana da juventude tupâense, com apresentagoes cultura is, 

seminârios, e manifesta§oes, representando as diVersas identidade de 

juventudes e fazendo com que o jovem tupâense tenha a oportunidade de 

mostrar trabalho, projetos iniciativa gerais, de atuagoes e protagonismo 

juVenil. 



MULHERES 

 
 

• Implementar um programa de estimulo ao empreendedorismo feminino. 

“Empreendedora tupâense". cue contemple a capacitagâo gerencial e 

a orientagâo financeira, em parceria com o SEBRAE, e com o goVerno 

federal e estadual com atengâo especial nas linhas de créditos produtivo 

existentes. 

• DesenvolVer politicas de valoriza?âo da mulher em toda sua diversidade 

e contribuir para o aVan§o da inclusâo das mulheres em todos os espagos. 

• Fortalecer o conselho municipal da mulher como forum representativo 

fiscalizador, propositiVo e programas e politicas para mulheres. 

• Garantir o enfrentamento a violéncia contra as mulheres por meio da 

criagâo e ampliagâo de centro de referencia e atendimento, consisténcia 

juridica psicologica e de saude, bem como de delegacia da mulher e casa 

abrigo. 

• A administragâo (gestao) municipal vai respeitar a diversidade humana no 

que se refere a género, cor, rata e etnia, combater toda forma de 

discriminagâo e adotar um conjunto de agoes afirmativas em Tupa. 



TERCEIRA IDADE 
 

• Erradicar o analfabetismo mobilizar todos os esforgos para atender uma 

populagâo tupâense, ainda nâo alfabetizada, populagâo significativa na 

faixa etâria acima de 50 anos. 

• Articular grupo de idosos que se disponham a repassar conhecimento e 

vivencia para as geragoes mais novas. 

• Oferecer apoio social, psicologico e juridico aos idosos em situaqoes de 

Violagâo de direitos comO Violéncia intrafamiliar e descriminagâo. 

• Aumentar a participagâo da populagâo em geral na pratica das atividades 

fisicas voltada para a saude e qualidade de vida, observando-se todas as 

faixas etarias e géneros. 

• Aumentar os niveis de atividades fisicas da populagâo em geral, inclusive 

idosos, ampliando a ofertas de espagos e instalaqoes para atividades 

fisicas na cidade, empresas e clubes. Na areas pdblicas estabelecer um 

acompanhamento mais prdximo, com orientagâo de profissionais 

• lntegrar a atividade fisica com agoes de sadde da familia e em grupo 

especifico (idosos diabéticos e outros) e estimular o empreendedorismo 

nas areas de atiVidade fisica, saude e esporte. 

• Promover a aten§âo integral â saude da mulher, dos idosos e das criangas 

com énfase nas areas e populagoes de maior vulnerabilidade. 

• Garantir a atengâo integral a saude da pessoa idosa e dos portadores de 

doengas cronicas e estimular ao envelhecimento ativo. 

• Ampliar o horario de atendimento das UBS terceiro turno em todas 

unidades. 



AGRICUTURA 

 
 

• FortaleGer e ampliar as feiras de abastecimentos. Serâo ampliados os 

locais de feiras livres e o numero de feirantes, promovendo a geragâo de 

venda com a comercializaqâo de produtos da nossa regi9o. 

• Renovar e ampliar a patrulhar agricola mecanizada. lnvestir em novos 

equipamentos para atender aos agricultores que nâo possuem maquinas 

agricolas, possibilitando melhorias na produgâo. 

•  lncentivar a produgâo de alimentos orgânicos. lremos realizar  agoes 

de incentivo a produgâo e comercializagâo de alimentos sem a utilizagâo 

de agrotoxicos, com o objetivos de oferecer a populagâo produtos mais 

saudaveis. 

• lncentivar a fruticultura no municipio. Realizar para os agricultores 

orientagâo, treinamento e capacitagâo com o objetivo de incentivar o 

agricultor para a produgâo de frutas e seus derivados, (conservas geleias 

e artesanatos), implantar o programa de piscicultura respeitada a 

legislagâo de gente para criagâo de peixes, a prefeitura irg realizar o 

programa de destruigâo de alevinos e servigos de retro escavadeira. 

• Promover a capacitagâo dos produtores rurais. A secretaria municipal de 

agricultura e abastecimento oportunizara aos agricultores cursos de 

capacitaGâo em gestâo da propriedade, processos prodUtlVOS, 

cooperativismo, entre outros, afim de aprimorar técnicas de produgâo. 

• Melhorar e recuperar as vias internas de acesso as propriedades rurais 

valorizando as localidades e possibilitando o escoamento da produgâo. 

• Criar a exposigâo agricola de Tupa. 


