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Apresentação 

 
A Estância Turística de Tupã é um município brasileiro situado no interior de São Paulo. Em 12 de Outubro de 
1 929 tece o início o povoado de Tupã.. Tupã certamente não vive o melhor dos seus momentos. Acaba de 
completar 81 anos, essa jovem cidade sempre fora tratada como sendo bem promissora, por todos 
Tupãenses. Por ser a Capital Nacional da Fotografia, Capital Nacional do Amendoim, estar localizada na 
maior bacia aquífera de àgua doce do mundo, ser considerada como um município de Estância Turística do 
Estado de São Paulo, e que a levou o título de ser uma das maiores bacias leiteiras, além de ser cidade 
universitária dos anos 80 e 90. 

 
Apartir de agora, precisamos planejar e preparar o desenvolvimento de Tupã, nos próximos anos teremos 
bastante trabalho para concretizar nossos planos e projetos. Fazendo que Tupã se desenvolva com o potencial 
econômico, utilizando de sua localização estratégicamente geográfica com o apoio do Governo Estadual e 
Federal para construir aquela que será uma das melhores cidades do Brasil em qualidade de vida, segurança e 
crescimento econômico. 

 
E o crescimento da nossa cidade contará junto com a SDE (Secretaria de Desenvolvimento Econômico) e 
também com a formação da Secretaria de Captação de Recursos, que vai contribuir com propostas e projetos 
que a torne sustentável, pois nossa cidade é socialmente justa, economicamente viável e ambientalmente 
correta. 

 
Socialmente justa, porque respeita o ser humano. Não há sustentabilidade ambiental sem considerar a questão 
social. Uma cidade socialmente justa se constrói com a melhoria da qualidade de vida da população, com a 
diminuição das diferenças sociais e com políticas públicas voltadas à questão social. 

 
Economicamente viável, pois proporciona o acesso à ciência e à tecnologia, além de manter uma política 
rigorosa de compras públicas, administrando e investindo o dinheiro público de forma transparente e justa. 

 
Ser ambientalmente correta implica estar ligada ao uso controlado dos recursos naturais, à redução e 
destinação final adequada dos resíduos sólidos, à reciclagem dos materiais e da energia, ao uso de tecnologias 
limpas, à educação ambiental, bem como regras de proteção ambiental e fiscalização. Com o meio ambiente 
degradado, o ser humano abrevia o seu tempo de vida e a economia não se desenvolve satisfatoriamente. 

 
É buscando isso que trabalharemos incansavelmente apartir 1º de janeiro de 2021 e pretendemos, se esta for à 
vontade dos Tupãenses, construir no próximo mandato uma cidade cada vez melhor. Serão quatro anos de 
trabalho intenso, com muita responsabilidade e compromisso com resultados expressivos para a nossa 
população. Aqui é Tupã! 
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1. Saúde 

 
Saúde para todos. 

 
A melhoria nos serviços públicos de saúde passa obrigatoriamente pela humanização do atendimento. Desde a 
recepção nas UBS e UPA´s até o atendimento médico, o serviço continuará sendo cada vez mais aperfeiçoado 
e realizado com zelo e respeito aos cidadãos Tupãense. 

Focaremos na qualificação e melhoria no Hospital, UBS e UPA, realizando programas especiais para a criança, 
a mulher, o homem e a melhor idade, com atendimento humanizado, acolhedor e integral aos cidadãos focando 
a gestão de qualidade que garanta uma Saúde Pública que sempre atenda às necessidades da população em 
geral. 

 
Principais ações propostas: 

 
 Fortalecer as Redes de Assistência à Saúde (saúde mental, psicossocial, Casa do idoso, 

urgência/emergência e pacientes portadores de necessidades especiais) com adoção de linhas de 
cuidado e protocolos de atendimento; 

 Ampliar equipes de atendimento do PSF (Programa de Saúde da Família); 

 Ampliar o combate ao mosquito Aedes Aegypti, famoso mosquito da dengue; 

 

 Integrar todos os sistemas informatizados nas unidades, serviços e setores; 

 Implantar sistema de comunicação via aplicativos com pacientes (agendamento de consultas, 
resultados de exames e outros serviços); 

 Construir/estruturar Centro de Atendimento para Animais de Pequeno e Médio Porte; 

 Melhorar a Central de Abastecimento Farmacêutico e de Insumos; 

 Construir/estruturar e fortalecer o Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas; 

 Ampliar o atendimento a dependentes químicos, principalmente por meio de Tratamento de 
Dependentes de Álcool e Drogas. 

 
2. Educação 

 
Educação de qualidade e com tecnologia. 

 
Para elevarmos o padrão de qualidade educacional continuaremos investindo em reformas, ampliações e 
construção de novas escolas e adquirindo material didático compatível com a faixa etária das crianças. Também 
será mantida a excelente alimentação escolar, bem como a formação e a valorização dos profissionais da 
educação. 
 
Pretendemos lutar para trazer o Colégio Cívico Militar para Tupã, que é uma iniciativa do Ministério da Educação, 
em parceria com o Ministério da Defesa, que apresenta um conceito de gestão nas áreas educacional, didático-
pedagógico e administrativo com participação do corpo docente da escola e apoio dos militares.  
 
Lutaremos também para trazer os CEU´s (Centro de Educação Unificado), são equipamentos públicos voltados à 
educação criados pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo e localizados nas áreas periféricas. Seu 
programa articula equipamentos urbanos publicos dedicados à educação infantil e fundamental aos dedicados às 
práticas esportivas, recreativas e culturais cotidianas. Os CEUs contam com um Centro de Educação Infantil 
(CEI) para crianças de 0 a 3 anos; uma Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) para alunos de 4 a 6 anos; 
e uma Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF), que também oferece Educação de Jovens e Adultos 
(EJA). Todos os CEUs são equipados com quadra poliesportivos, teatro, utilizados também como cinema, 
playground, piscinas, biblioteca, telecentro e espaços para ateliê, oficinas e reuniões. Os espaços são abertos 
nos finais de semana com o intuito de beneficiar tanto crianças e adolescentes como a comunidade de baixa 
renda do entorno. 
 
Lutarei também pelo centro de apoio para as crianças autistas, as “MOPAES”, movimento pais e amigos 
excepicionais, vinculado diretamente às APAES- Associação de pais e amigos excepcionais. Projeto esse em 
que o “pai da APAE”, o Dr. Ubiali, por assim dizer, se alegrou bem ao ouvir o projeto. 
 
Não medirei esforços para lutar pela concretização junto ao Governo Federal para trazer a Faculdade Federal de 
Medicina, já que temos todas as condições para assim realizar. 

 
,gfePrincipais ações propostas: 
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 Construir novas unidades escolares; 

 Ampliar o programa de formação continuada para todos os profissionais da educação, em parceria 
com instituições de ensino superior; 

 Priorizar a qualidade e a variedade dos alimentos da merenda escolar. 

 
 

3. Infraestrutura 

 
Preparar Tupã para o crescimento dos próximos 50 anos 

 
Nos próximos quatro anos, vamos preparar o caminho do crescimento e do desenvolvimeno que virá, quando 
nossa cidade estará chegando próximo ao seu centenário. Esta preparação envolve pesados investimentos em 
infraestrutura e tecnologia. 

 
Certamente Tupã será uma das principais cidades do interior do país, com referência nacional em vários 
setores como o da fotografia, do agronegócio, da economia, de políticas públicas, da educação, da saúde e do 
turismo. Este crescimento precisa ser amparado por uma estrutura urbana que lhe dê sustentação, sendo este 
nosso próximo grande desafio. 
 
Sinalizar melhor nossas ruas, colocando semáfaros inteligentes onde libera o fluxo conforme a necessidade, 
melhorar nossa iluminação pública com lâmpadas de LED e sensores automáticos de liga e desliga. 
 
Já para o asfalto, melhorar nossos equipamentos de obras ou até adquirir equipamentos novos para que 
possamos realmente nos deselvolver. 
 
Construir pontes de concreto para nosso distrito turístico de Varpa, assim podendo em anos subsequentes a 
melhoria das estradas levando asfalto para as mesmas. 
 
Incentivar/adequar a parte hotelera e gastronomica para assim poder estar recebendo o fluxo de turista no 
município. 

 
Principais ações propostas: 

 

 Construir pontes de concreto para o distrito de Varpa, para que possa receber o fluxo de turismo devido 
para as colônias “Letas” e suas belezas naturais, assim também como buscar asfaltar as estradas do 
caminho; 

 Construir/Aumentar o número de ciclovias interligando os bairros mais distantes ao centro; 

 Construir calçadas seguras e ecológicas em todos os prédios públicos; 

 Revitalizar o novo centro; 

 Eliminar pontos escuros da cidade por meio da extensão da rede de iluminação pública e colocação de 
luminárias mais econômicas e mais claras; 

 Implantar sistema de gerenciamento da iluminação pública com sistema de georeferenciamento, 
oferecendo maior controle e eficiência; (LED) 

 Melhorar o sistema de tráfego no meio rural, garantindo segurança, facilidade e agilidade no 
escoamento da produção rural para melhor atendimento das comunidades. 

 
4. Desenvolvimento Econômico 

 
Fomentar o empreendedorismo do Tupãense 

 
Tupã é um município brasileiro no interior do estado de São Paulo que de acordo com o “Sebrae”, 
funcionam 1 324 estabelecimentos comerciais com destaque para o varejo, e cerca de 790 de prestadoras 
de serviços, destacando-se as de assessorias às empresas de alimentação. A cidade ainda conta com 
aproximadamente mil propriedades agrícolas, o município conta com 1 153 hectares de mata nativas, além 
é claro da sua riqueza hidrográfica. 
 
Vamos continuar incentivando o empreendedorismo por meio da criação de novas frentes e áreas industriais, 
oferecendo capacitações e treinamentos aos empreendedores individuais e de MPEs e apoio na promoção de 
eventos que estimulem a economia local. 

 
 

Principais ações propostas: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpios_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpios_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Interior_de_S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
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 Criar programa que facilita a abertura de Empresas, Indrustrias e os novos microempreendedores; 

 Realizar feiras de negócios em vários campos; 

 Ampliar as parcerias visando facilitar o acesso a créditos e mercados; 

 Auxiliar no acesso ao Parque Tecnológico às novas-micro e pequenas empresas para 
consolidação, capacitação e aperfeiçoamento de empreendedores individuais; 

 Criar o Observatório de Desenvolvimento Econômico, visando coletar, analisar e organizar 
informações e estatísticas sobre as atividades econômicas do Município; 

 Criar o programa universitário empreendedor, visando estimular recém-formados a abrir o próprio 
negócio, além de encaminhamentos para programas de trainees em empresas locais e regionais; 

 
5. Esporte e Lazer 

Aptidão para o esporte 

Investir no Esporte é também investir numa sociedade melhor. 
 
Pois, temos nosso glorioso “Tupã Futebol Clube”, nosso basquete, o baseball e tantas outras 
modalidades. 
 
No futebol investir em campo de várzea, fazendo campionatos, quadras poliesportivas nas comunidades 
com participação da sociedade civil organizada (ONG´s), investindo em nossos atletas como no judô que 
é tão reconhecido pela sua tradição em nossa sociedade, incentivos à projetos de arte-marciais como jiu-
jitsu, karatê, judô que trazem consigo valores do Bushidô, onde seus lemas tem a justiça, a coragem,a 
compaixão, o respeito, a honestidade, a honra, o dever e a lealdade, para assim resgatar nossa 
sociedade com responsabilidade e formar homens e mulheres capazes de irem atrás de seus sonhos. 
 
Tupã é uma cidade em que a quantidade de aposentados é maior do que jovens, promover eventos para 
terceira idade, dando a ela mais qualidade de vida e alegria, criando os centros de recreação para o 
idoso, áreas para diversão do idoso. 
 
Já para os jovens promover eventos culturais, artísticos, campeonatos interescolares, aeromodelismo, 
melhorar nosso balneário, nosso country-clube e o sete. Realizar os encontros de “whelling”, onde 
ajudaria a fomentar o turismo no município. 
 
Voltar a realizar os desfiles na Av. Tamoios, com as cavalgada, comitivas de cavalos e as colônias 
juntamente com as escolas e o nosso tiro de guerra. 
 

Principais ações propostas: 

 
 Desenvolver atividades de lazer em todo o Município, em espaços públicos nos finais de semana e 

feriados, oportunizando lazer e entretenimento à comunidade em geral; 

 Promover o programa “Ginástica para todos", com aulas de alongamento, ginástica aeróbica, 
localizada, funcional e laboral; 

 Promover a iniciação desportiva nas modalidades olímpicas e paraolímpicas; 

 Manter o programa de instalação de academias de todas as idades e academias ao ar livre em 
diversos pontos da cidade; 

 Prestigiar e apoiar atletas locais para representar Tupã nos Jogos regionais e nacionais; 

 Realizar as "Olimpíadas Municipais", com disputa de várias modalidades esportivas, visando à 
integração social e promoção da saúde; 

 Captar eventos esportivos e as principais categorias nacionais para competir atletas; 

 

 
6. Meio Ambiente 

 
Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente 
 
Para ser uma cidade sustentável, Tupã precisa ser ambientalmente correta. Estamos caminhando para 
isso. Na gestão dos recursos como, na arborização urbana, no gerenciamento dos resíduos sólidos, no 
saneamento ambiental e na construção de espaços ambientais de lazer. 

 
Dar continuidade ao projeto da usina termo elétrica-Waste, fazer um centro de reciclagem de 
compostagem, colocar lixeiras inteligentes de reciclagem em pontos estratégicos do município, ajudar a 
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mapear e qualificar nossos catadores de reciclagem, colocar e utilizar lixeiras de reciclagem em todas as 
escolas. 
 
Tendo a meta estar nas “cidades verdeazul” para os próximos anos. 
 
Começaremos ter boas práticas, iremos avançar e inovar, por meio da reciclagem dos materiais e da energia, 
fazendo o uso de tecnologias limpas, educação ambiental, bem como regras de proteção ambiental e 
fiscalização. 

 
Com o meio ambiente degradado, o ser humano resume o seu tempo de vida e a economia não se desenvolve 
satisfatoriamente. É por essa razão que a qualidade de vida e o respeito ao meio ambiente estão entre as 
prioridades. 

 
Principais ações propostas: 

 
 Ampliar as ações de arborização urbana, por meio de projetos, 

 Ampliar, aperfeiçoar e massificar o projeto da Coleta seletiva; 

 Promover a cultura da preservação, conservação e contemplação dos recursos naturais, aliado à 
prática de esportes e atividades culturais; 

 Aperfeiçoar o sistema de destinação final de resíduos sólidos; 

 
 

7. Transportes e Trânsito 

 
Mobilidade urbana: trânsito e transporte de qualidade para nossa gente 

 
Uma característica comum de cidades inteligentes é a aplicação de soluções eficazes e sustentáveis para o 
desenvolvimento do trânsito, mobilidade urbana e engenharia de tráfego. Criar o COI, “Centro de Operações 
Integradas”, executará testes com a ferramenta COC (Centro de Operações Coordenadas) possibilitando o 
sincronismo dos semáforos inteligentes. Com isso, Tupã poderá apresentar notável avanço nos últimos anos e 
a sequência de nossas ações conduz para um futuro a cada dia melhor, com isso diminuirá os números tanto 
de acidentes como os de atropelamentos. 
 

 
Principais ações propostas: 

 
 Incentivar o uso de transporte não motorizado, por meio de ciclovias e ciclofaixa; 

 Programar soluções diversas de engenharia de tráfego e operação do trânsito, a fim de promover 
prioritariamente a segurança e a fluidez; 

 Implantar semáforos para pedestres, faixas de pedestres elevadas e gradil direcionador de pedestres, 
nos locais de grande demanda de usuários. 

 Implantar um amplo programa educativo, com abordagens de orientação a crianças, jovens e adultos 
de todas as idades, com o objetivo de resgatar valores de respeito e solidariedade no trânsito e de 
reduzir acidentes. 

 
8. Assistência Social 

 
Compromisso com o direito de todos 

 
A Assistência Social como política de proteção social configura-se como uma possibilidade para o nosso País. E 
Tupã, Município que requer grandes melhorias neste quesito, precisa criar uma forma de desenvolver uma 
assistência social que atenda a toda população. Desenvolvendo um trabalho de excelência no que se refere ao 
atendimento em geral e a famílias em situação de vulnerabilidade social. 

 
No entanto, a consolidação da assistência social como política pública e direito social, ainda exige o 
enfrentamento de importantes desafios. Assim, nossa proposta de governo é fazer valer o que preconiza 
essa importante política e garantir atendimento de qualidade a todos que dela necessitam. 

 
Frente aos desafios propomos o desenvolvimento e o início de formas inovadoras e criativas na sua 
implementação, gestão, monitoramento, avaliação e informação. 

 
Principais ações propostas: 
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 Criar e ampliar o programa de formação continuada para profissionais da rede socioassistencial do 
Município (governamental e não-governamental) e conselheiros de políticas públicas, por meio da 
Escola de Gestão Pública. 

 
9. Agricultura 

 
Apoio e incentivo ao homem do campo 

 
O agronegócio é um dos principais pilares da economia de Tupã e sua Região. Somos destaque na produção 
de grãos, como o café, arroz, com ênfase para o amendoim, entre outras produções. Tupã também já teve 
seu reconhecimento por sua bacia leiteira. 
 
Não podemos nos esquecer dos agricultores familiares, que têm seu papel importante e significante no 
município. 

 
O Poder Público Municipal compreende um dos principais elementos de promoção e fomento desse 
fundamental setor da nossa economia. Neste sentido, a Secretaria de Agricultura continuará desenvolvendo 
importantes programas e projetos de apoio ao homem do campo. 

 
Dentre as metas para os próximos quatro anos, estão à difusão do conhecimento técnico referente à eficiência 
tecnológica, econômica e administrativa das cadeias produtivas e a qualidade de produção, bem como o 
incentivo ao produtor rural para diversificar atividades em culturas alternativas. 

 
Principais ações propostas: 

 
 Intensificar o programa de saúde animal; 

 Incentivar o programa de inseminação artificial e transferência de embrião; 

 Implantar o Centro de Comercialização para o produtor rural; 

 Implantar o Programa Caminhos do Progresso Rural, destinado a permanente manutenção de 
estradas rurais, bem como gradativamente pavimentar estradas do interior; 

 Intensificar o Programa de Saneamento Rural, abrangendo em quatro anos ao menos 70% das 
comunidades rurais; 

 Recuperar áreas rurais degradadas, nascentes e matas ciliares, em parceria com a Secretaria do Meio 
Ambiente; 

 Incentivar programas de agricultura familiar junto à Secretaria de Agricultura e Abastecimento, em 
parceria com a Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios – CODEAGRO. 

 

 

10.Gestão Financeira e Administrativa  

 
Respeito ao cidadão, modernização administrativa e responsabilidade fiscal 

 
A administração municipal de Tupã para os próximos quatro anos terá uma austeridade fiscal e iremos implantar 
sistemas de planejamento, controle e gerenciamento dos processos e procedimentos administrativos e 
financeiros, com foco na modernização da gestão, eficiência dos serviços públicos e desburocratização. 

 
Bons resultados na gestão pública passam necessariamente pela capacitação, aperfeiçoamento e valorização 
do quadro de servidores. Neste quesito, vamos criar a "Escola de Gestão Pública" e da gradativa revisão dos 
planos de carreiras. 

 
Principais ações propostas: 

 
 Implantar o sistema GED (Gerenciamento Eletrônico de Documentos); 

 Modernizar o Arquivo Público Municipal; 

 Manter o programa de renovação da frota municipal e dos equipamentos; 

 Implantar a atuação da Escola de Gestão Pública, promovendo a capacitação e 
aperfeiçoamento continuados dos servidores municipais; 

 Garantir a continuidade da revisão do Plano de Cargos, Vencimentos e Carreira do funcionalismo 
municipal; 

 Implantar programa de atenção, vigilância e promoção à saúde do servidor; 

 Aperfeiçoar o Serviço 156 (Ouvidoria) de forma a agilizar as respostas; 
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 Manter e ampliar parcerias destinadas à capacitação profissional de jovens e adultos, especialmente o 
ensino técnico, bem como fortalecer a Agência do Trabalhador. 

 
11. Cultura  

 
Arte, cidadania e responsabilidade social 

 
Tupã é uma Estância Turistica do Estado de São Paulo. 
 
Onde é reconhecida como a “Capital Nacional da Fotografia”, com isso pretendemos realizar festivais, 
eventos, premiações onde realmente possamos levar a cultura da fotografia para o conhecimento de todos. 
Batalharemos para ter centro cultural que, por meio de diversos festivais e mostras, incentiva e estimula a 
cultura de sua gente. 
 
Tupã também é reconhecido como a “Capital Nacional do Amendoim”, isso nos dá margem para que 
possamos criar o “Festival do Amendoim”, para que mostremos o potencial da culinária de seus derivados. 
 
 
Principais ações propostas: 

 
 Comemorar e realizar o festival no dia do fotógrafo junto com parceiras público/privado; 

 

 Realizar a Festa do Amendoim, apresentando o potencial da culinária e seus derivados; 

 
 Fomentar no novo Teatro peças Culturais; 

 
 Ampliar projetos de incentivo à leitura; 

 
 Implantar e fortalecer o Sistema Municipal de Cultura. 

 
 

     
12. Habitação  

 
Moradia digna aos cascavelenses 
 
Trazer novos modelos habitacionais, não ficar dependendo somente do CDHU- Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo. Procurando fazer parceria junto ao 
Governo Federal como “Minha casa Verde e Amarela”, um programa do Governo Federal que veio para 
substituir o “Minha Casa, Minha Vida”, para que o Tupãense possa adquirir seu sonho que é ter a sua própria 
casa. 
 

 
Possuir um local seguro, confortável e digno para viver com sua família é o sonho de muitos cidadãos 
cascavelenses, que desejam também ter a garantia de que os filhos terão um teto, um amparo, para seguir suas 
vidas. 
 

 
Principais ações propostas: 

 
 Captar recursos federais para realizar melhorias em casas de conjuntos habitacionais de interesse 

social; 

 Reabrir inscrições aos interessados no Programa Minha Casa Minha Vida; 

 Realizar Plano Municipal de Habitação; 

 Buscar parcerias com instituições sem fins lucrativos e clubes de serviço para ampliar a oferta de 
moradia às famílias de baixa renda; 

 

 
13. Segurança 

 
Compartilhar a responsabilidade na medida dos limites de atuação 

 
Embora a segurança pública seja exercida pelas polícias federais e estaduais, conforme estabelece a 
Constituição Federal em seu artigo 144, a Prefeitura pode e deve contribuir dentro de seus limites legais de 
atuação. 
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Vamos constituir a Guarda Cívil Metropolitana, visando garantir o adequado cumprimento de seu dever 
constitucional, que é proteger os bens, serviços e instalações pertencentes ao Município. 

 
A cidade de Tupã já foi reconhecida como sendo o quarto município mais seguro para se viver, título naqual nada 
nos impede de sermos a primeira cidade mais segura do Estado de São Paulo. 
 

 
Principais ações propostas: 

 

 Apoiar e fortalecer o Conseg (Conselho Comunitário de Segurança); 

 Manter o convênio de cedência de servidores aos órgãos de segurança, 

 Liberando os policiais da realização de tarefas burocráticas e permitindo a eles focar sua atuação nas 
principais funções de polícia; 

 Implantar o sistema de videomonitoramento (câmeras); 

 Realizar audiências públicas e amplos debates com a sociedade para avaliar e deliberar a respeito do 
armamento da Guarda.
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