
 
 
                                          

COLIGAÇÃO “COMPETÊNCIA E TRANSPARÊNCIA” 

PLANO DE GOVERNO  

Tupirama, localizada a margem esquerda do Rio Tocantins, a 

aproximadamente 210km de Palmas, capital do Estado do Tocantins, tem uma 

economia voltada para o agronegócio, através de lavouras de soja, cana-de-

açúcar, milho, mileto, sorgo. Também desenvolve uma agricultura familiar 

pujante baseada na produção de alimentos de subsistência e comercialização 

em feiras livres em Tupirama e no município de Pedro Afonso.  

 Fundada em 1937, Tupirama foi elevada à categoria de vila em 1938 e 

de cidade em 1954, condição que manteve até 1970, ano em que teve sua 

sede administrativa transferida para a criação do município de Guaraí, 

retornando a condição de vila. No ano de 1980, foi arrasada e destruída por 

uma forte enchente do majestoso Rio Tocantins. 

Pela luta e determinação de seus filhos voltou à condição de cidade em 

1994, tendo sua autonomia administrativa e financeira instalada em 1º de 

janeiro de 1997. Após seu ressurgimento das cinzas, Tupirama já teve diversas 

gestões que deixaram suas contribuições e melhorias.  

ORMANDO BRITO ALVES, 56 anos, empresário, pecuarista, casado há 

29 anos, esposa (Lucidalva) pai de duas filhas, (Suane e Amanda) filho de 

Tupirama, membro de família tradicional deste município, encontra-se 

preparado para gerir sua cidade natal e apresenta nesta proposta de governo 

estudos e propostas para a próxima gestão (2021 – 2024). 

Com o objetivo de mapear a situação financeira e econômica do 

município de Tupirama, foi realizado um estudo econômico dos recursos 

efetivamente arrecadados nos últimos 08 (oito) anos, com o objetivo de 

prever/planejar estrategicamente os recursos que poderão ser arrecadados 

pelo o município nos próximos 04 (quatro) anos.  

De forma resumida passamos a apresentar os dados e informações 

sobre o histórico econômico e financeiro deste município apurados nos últimos 

anos. A RCL (Receita Corrente Liquida) de (2013 – 2016) somam pouco mais 

de R$ 31,4 milhões, com crescimento médio da receita de 3,25% ano. No 

https://ptb.org.br/logomarca-do-ptb-png/


 
 
                                          

período de (2017 – 2019) foram arrecadados pouco mais de R$ 32,5 milhões, 

com crescimento médio da receita de 3,27% ano. Para o ano de 2020, foram 

previstos R$ 15,7 milhões pela administração municipal, orçamento que se 

encontra em execução.  

Com base nestes estudos do comportamento da RCL (Receita Corrente 

Liquida), dos últimos anos, (2013 – 2019) analisando o cenário econômico em 

que o país se encontra, passando por uma pandemia provocada pelo novo 

coronavirus COVID – 19, e, acreditando na recuperação da situação 

econômica do país, prevemos uma receita total para os próximos anos (2021 – 

2024) na ordem de R$ 56,6 milhões, apresentando um crescimento médio em 

4,35% ano. 

Baseado nestes dados econômicos, conhecendo a realidade de nosso 

município, apresentamos com muita responsabilidade as propostas de governo 

para a próxima gestão (2021 – 2024).   

EDUCAÇÃO E CULTURA 

 Criação de imediato de Projeto de Lei para Revisão e atualização do 

Plano de cargos e salários dos professores; 

 Melhoria na qualidade de ensino com oferta de formação continuada, 

para professores e funcionários; 

 Incentivo ao profissional de educação (premiação) 

 Implantar projeto sócio educativo (escolinha de futebol, musica, dança); 

 Viabilizar meios, para garantir o acesso, permanência e o sucesso do 

aluno, nas unidades escolares; 

 Equipar as escolas com recursos tecnológicos; 

 Dar continuidade na complementação da merenda escolar;  

 Ofertar transporte escolar com eficiência;  

 Implantação da assembleia geral de educação que tem por objetivo 

organizar e integrar os processos educacionais em Tupirama; lançando 

“EDUCAÇÃO - O futuro começa pelas crianças”, analisando propostas, 

planejando, junto aos líderes escolares, projetos e planos de ação para 

o desenvolvimento educacional; 

 Resgatar os festejos de manifestações culturais (Tradicional cavalgada); 

 Apoio a todas as festas culturais e comemorativas;   

 Preservação do Patrimônio (Espaço Cultural Olavo Alves Pinto). 

 

SAÚDE 
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 Manutenção e ampliação da farmácia básica; 

 Manutenção de todos os programas de Atenção Básica;  

 Implantar politicas, programas e projetos que visam a promoção de uma 

saúde de qualidade; 

 Atendimento mensal de especialistas (cardiologista, ginecologista, 

pediatria); 

 Ampliar o atendimento médico, odontológico, psicológico e nutricional 

aos alunos da rede municipal de ensino, através da criação de um 

programa específico de atenção para a saúde do estudante; 

 Palestras educativas para prevenção de doenças; 

 Controle preventivo de doenças, através de campanhas e programas; 

 Incentivo ao profissional destaque - PMAQ (premiação) 

 Apoio ao programa saúde bucal; 

 Promoção de campanhas itinerantes com especialistas na zona rural,  

 Criação do “PADI” (Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso) e 

Implantação do “PEMI” (Programa de Entrega de Medicamento para 

Idoso em casa); 

 Implantar o Programa “OLHO VIVO”, uma parceria entre Saúde e 

Educação, diagnosticando crianças com problemas de visão; 

 Melhorar o sistema de agendamento para as consultas na Unidade 

Básica de saúde. 

 Revisão e atualização do Plano de cargos e salários dos servidores da 

saúde; 

 Valorização das equipes de Agentes Municipais de Saúde e Endemias; 

 Implantação da OUVIDORIA DA SAÚDE como um canal aberto de 

comunicação entre o cidadão e o Gestor, para que seja recebidas 

reclamações, sugestões e elogios; 

 Desenvolver em parceria com diversos segmentos da sociedade 

organizada, (igrejas, associações, lideres comunitários) um plano de 

enfretamento da pandemia do novo corona vírus, para prevenção e 

assistência aos pacientes suspeitos e contaminados. 

AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

 Construção de um centro comunitário de geração de renda (feira livre) 

 Apoio aos pequenos produtores com ações para aumento da produção, 

com parceria do Governo Estadual para assistência técnica da Ruraltins;  

 Apoio ao produtores de grãos com estradas de qualidade, e divulgação 

da produção para visibilidade do município;  

 Manutenção, arborização e jardinagem das praças; 
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 Criação do festival da agricultura para promoção dos agricultores e da 

cultura rural; 

 Implantar o projeto quintal verde: (horta comunitária); 

 Implantar ou manter o programa compra direta local, através de política 

de segurança e nutricional; 

 Aquisição de uma máquina de perfuração de poços artesianos para 

atendimento dos agricultores e moradores da zona rural. 

 Aquisição de caminhão compactador de lixo para transporte e descarte 

adequado;   

 Implementar ações  equipe de Brigada de Incêndio;  

 Ações voltadas para aumento do ICMS ecológico. 

 

ESPORTE, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER  

 Reforma do ginásio de esporte Miguel Ramos Avelino; 

 Construção do vestiário e arquibancada do campo de futebol Adailton 

Gomes Miranda; 

 Apoio a todos os eventos esportivos e culturais do município; 

 Viabilizar parceria com o governo federal para fazer a cobertura da 

quadra poli esportiva Ricardo Alves Coelho; 

 Firmar parceria com o governo estadual para dar infraestrutura e apoio 

financeiro à temporada da praia do Bom Será; 

 Construção de um campo socyete; 

 Implantação de um centro da juventude; 

 Contratar profissional de educação física para supervisão, em horários 

agendados nas academias ao ar livre. 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 Implantar serviços eventuais para pessoas e famílias carentes, doação 

de passagem, auxilio funeral; 

 Apoio a todas as igrejas, aos programas e projetos sociais; 

 Cursos profissionalizantes com parceria do SEBRAE e SENAC; 

 Dar continuidade ao centro de convivência do idoso; 

 Capacitação e valorização permanente dos funcionários; 

 Apoiar as ações socioeducativas voltadas aos idosos e pessoas com 

deficiência; 

 Transporte mensal de qualidade à população da zona rural; 

 Realização do Congresso Municipal da Saúde, de Educação, de 

Assistência Social, de Esporte, de jovem, de idosos, de crianças, e de 
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todos os seguimentos do município; para criação de um PPA (Plano 

Plurianual) participativo, vendo as verdadeiras necessidades do 

município; 

 Incentivar a criação de “Centros de Bairro”, programa mensal Segunda-

feira com o Prefeito, para ouvir todos os segmentos da sociedade e 

planejar as obras e ações com foco nas reais necessidades e anseios 

da população.  

 Incentivar a comercialização de produtos agrícolas, artesanais e gêneros 

alimentícios na feira do produtor. 

 

HABITAÇÃO 

 Implementação de plano para reforma de casas sem condições mínima de 

moradia; 

 Construção de casas populares através de programas sociais, com 

parceria do governo estadual e federal. 

 

INFRAESTRUTURA 

 Buscar recursos junto ao governo Estadual e Federal para 

asfaltar/calçamento das ruas dos setores Novo Horizonte e Alto Bonito; 

 Recuperações e manutenção de todas as estradas e vicinais; 

 Reforma da Praça Jovelina Brito Alves; 

 Recuperação das ruas asfaltadas; 

 Reforma do prédio da prefeitura; 

 Iluminação de todas as ruas; 

 Construções de calçadas; 

 Melhoria do porto do barco para melhor acessibilidade; 

 Construção do portal na entrada da cidade; 

 Capacitação e valorização permanente dos funcionários. 

 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

 Apoiar os microempreendedores e o comércio local; 

 Apoio e incentivo às indústrias. 

SEGURANÇA 
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 Apoio permanente a polícia militar; 

 

Princípios de Atuação do Governo; 

 Evoluir na acessibilidade e na qualidade da prestação dos serviços 

públicos municipais; 

  Colocar o cotidiano das pessoas como tema prioritário de governo, 

aproximando-nos dos cidadãos;  

  Assegurar uma gestão profissional dotada de instrumentos de 

planejamento e acompanhamento para toda a máquina municipal;  

 Estabelecer uma perfeita integração entre as políticas públicas 

municipais, estaduais e federais;  

  Valorizar, desenvolver e motivar os talentos humanos da Prefeitura e 

demais órgãos;  

 Garantir que os serviços públicos prestados pela Prefeitura tenham o 

mesmo padrão de qualidade em todas as regiões do município;  

 Aproveitar o desenvolvimento tecnológico em prol dos serviços ao 

cidadão e da eficiência dos processos da administração municipal. 
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