
                                                                                                                                              

 TÓPICOS PLANO DE GOVERNO 

 

COLIGAÇÃO “PRONTOS PRA CAMPINAS” 

Este Plano apresenta as principais propostas de trabalho do candidato Dário 
Saadi para a administração de Campinas na gestão 2021-2024.  

O documento é fruto de intensa pesquisa e debates entre uma equipe 
formada por nomes altamente qualificados nas diferentes áreas e imbuídos 
do mesmo propósito, o de fazer de Campinas uma cidade cada vez melhor de 
se viver. 

As propostas, reais e viáveis, a serem executadas durante nossa gestão são 
compatibilizadas aos limites impostos pelas legislações e dentro da realidade 
orçamentária do município.  

Com foco no crescimento responsável e com qualidade, construiremos um 
futuro de valorização da vida e do cidadão campineiro como ele merece. 

 

 

1 - AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E PLANEJAMENTO URBANO 

Não serão medidos esforços do Governo Dário para estas três áreas, 
indispensáveis e prioritárias para a consolidação de um padrão de 
Desenvolvimento Sustentável em Campinas. 
 
Com a integração entre os setores de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, 
vamos construir uma estrutura colaborativa sólida entre setor público e as 
iniciativas privadas e sociais, em prol do desenvolvimento da cidade. 

Será foco do Governo Dário o esforço para redução de custos dos serviços de 
água, sem impacto na reconhecida qualidade dos serviços da Sanasa, com 
ampliação das infraestruturas de esgoto e saneamento para toda a cidade. 

 

▪ POLÍTICA AMBIENTAL. 

▪ PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. 

▪ BEM-ESTAR ANIMAL. 

▪ ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO.  

▪ GESTÃO SANASA. 

▪ COMBATE RADICAL AO DESPERDÍCIO DE QUALQUER NATUREZA. 

▪ DEFESA CIVIL, PREVENÇÃO E COMBATE ÀS CALAMIDADES. 



                                                                                                                                              

▪ FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA (MATA SANTA GENEBRA). 

 

2 - CULTURA, ESPORTES E TURISMO  

Com a legitimidade de quem produziu uma das mais amplas políticas de apoio 
ao esporte nos últimos anos em Campinas, o Governo Dário continuará 
empregando gestão, investimentos e diálogo para a área. 
 
O incentivo à produção Cultural deve ser permanente e os programas serão 
revigorados e qualificados. 
 
O Turismo, gerador de empregos e fator de incremento da economia, terá na 
Prefeitura articulação ainda mais atenciosa, como novos programas de 
incentivo e investimentos que trazem retorno financeiro para a própria 
cidade. 
 
▪ POLÍTICA CULTURAL. 

▪ PROGRAMAS DE INCENTIVO E FINANCIAMENTO. 

▪ INFRAESTRUTURA E PATRIMÔNIO. 

▪ QUALIFICAÇÃO DE LOCAIS HISTÓRICOS. 

▪ INTEGRAÇÃO COM EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E OUTRAS ÁREAS. 

▪ POLÍTICA DE ESPORTES E LAZER. 

▪ EVENTOS ESPORTIVOS. 

▪ PROGRAMAS DE INCENTIVO À PRÁTICA ESPORTIVA. 

▪ FORMAÇÃO DE ATLETAS. 

▪ QUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA. 

 

3 - EDUCAÇÃO 

Vamos aplicar na Educação de Campinas os recursos e a atenção especializada 
necessárias para continuarmos evoluindo na qualidade e na ampliação do 
atendimento na Educação Infantil, Ensino Fundamental, Jovens e Adultos e da 
Educação Especial. 

O compromisso é também com investimentos qualitativos planejados em 
conjunto com as escolas, utilizando recursos do FUNDEB que serão 
aumentados nos próximos anos. O plano pedagógico e as ferramentas de 
análises, avaliações de resultados e apoio aos professores e funcionários da 
Educação são o terceiro pilar para consolidarmos Campinas como cidade que 
cuida do futuro de seus cidadãos. 



                                                                                                                                              

 

▪ POLÍTICA EDUCACIONAL. 

▪ CRECHE. 

▪ PRÉ-ESCOLA. 

▪ ENSINO FUNDAMENTAL. 

▪ ENSINO PROFISSIONALIZANTE. 

▪ EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. 

▪ FUMEC. 

 

4 - EMPREGO, RENDA, EMPREENDEDORISMO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E INCLUSÃO 

O Plano de Governo Dário prevê a participação decisiva do município nos 
esforços para geração de emprego, através do direcionamento de diferentes 
secretarias para a mesma meta: a criação de oportunidades para o cidadão.  

O desenvolvimento econômico, como uma das dimensões do 
desenvolvimento social, receberá ampla atenção para os pilares do 
empreendedorismo e dos setores da indústria, comércio e serviços, com a 
valorização das características que marcam o desenvolvimento de Campinas. 

Uma política de assistência social fortalecida e voltada à “Inclusão Produtiva”, 
que articula a ajuda assistencial com ações de incentivo à economia solidária 
e qualificação profissional, apoiando diretamente as famílias em situação de 
pobreza e vulnerabilidade a conquistarem maior emancipação social e a 
gradativa independência dos próprios programas de benefícios.  

A população idosa será foco de ações concretas em lazer, cultura e bem-estar 
que proporcionam mais qualidade de vida às pessoas da terceira idade. 

Vamos trabalhar para a plena Acessibilidade no município, bem como a 
ampliação dos programas de apoio à Diversidade em Campinas. 

 

▪ POLÍTICAS DE ESTÍMULO À INSTALAÇÃO DE EMPRESAS E ATRAÇÃO DE CAPITAL 

PRIVADO. 

▪ POTENCIALIZAR OS PROGRAMAS DO PLANO MUNICIPAL DE QUALIFICAÇÃO E QUE 

PREPARAM O CIDADÃO PARA AS OPORTUNIDADES. 

▪ VALORIZAR AS AÇÕES VOLTADAS À ECONOMIA SOLIDÁRIA E REDES LOCAIS DE 

GERAÇÃO DE ATIVIDADE E RENDA. 

▪ FORTALECER AMBIENTE REGULATÓRIO POSITIVO AO EMPREENDEDORISMO E APOIAR 

O EMPREENDEDOR DE ALTO IMPACTO. 



                                                                                                                                              

▪ POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL. 

▪ AÇÕES DE ASSISTÊNCIA. 

▪ PROGRAMAS DE INCLUSÃO. 

▪ SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. 

▪ VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL. 

▪ POLÍTICA DE ACESSIBILIDADE E DIREITOS. 

▪ AÇÕES DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS. 

▪ RESPEITO À DIVERSIDADE. 

▪ ACESSIBILIDADE FÍSICA EM TODOS OS ESPAÇOS PÚBLICOS. 

▪ ACESSIBILIDADE PARA COMUNICAÇÃO. 

 

5 - HABITAÇÃO 

Assegurar este direito, com prioridade aos grupos populacionais mais 
vulneráveis e carentes, é o objetivo primordial do plano de governo para a 
habitação. 
 
Vamos integrar as ações com as demais políticas urbanas e sociais, pensando 
a cidade como um todo, e articular políticas efetivas nas esferas municipal, 
estadual e federal para fomento de financiamento habitacional em Campinas. 
 
▪ MORADIA POPULAR. 

▪ REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. 

▪ REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS. 

▪ URBANIZAÇÃO. 

▪ COHAB. 

 

6 - INFRAESTRUTURA URBANA 

O trabalho para garantir uma infraestrutura urbana eficiente é o que permite 
a concentração de indivíduos nas cidades e a promoção do progresso.  
 
Com esse entendimento, o Governo Dário dará novo impulso aos serviços de 
infraestrutura urbana, com investimentos e contratações terceirizadas que 
retornem em real benefício para a população, acompanhadas de incessante 
fiscalização de todos os serviços. 
 
▪ COLETA E DESTINAÇÃO DE LIXOS. 

▪ ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 



                                                                                                                                              

▪ MANUTENÇÃO URBANA. 

▪ LIMPEZA URBANA. 

 

7 - MOBILIDADE E TRANSPORTE 

Os deslocamentos realizados pela população em Campinas alcançam quase 2 
milhões de viagens diariamente, segundo levantamento do Plano Diretor 
(2016). A mobilidade é ponto de atenção obrigatório dos gestores municipais 
e o Plano de Governo Dário sabe disso.  

Gestão financeira eficiente para um transporte público de justo custo-
benefício, valorizar os modais alternativos e as ciclovias. Vamos, ainda, 
priorizar um Programa de Asfaltamento de qualidade e evoluir na gestão da 
EMDEC para um trânsito humanizado e eficiente em nossa cidade. 

 

▪ ASFALTAMENTO. 

▪ POLÍTICA DE MOBILIDADE. 

▪ TRANSPORTE PÚBLICO. 

▪ MEIOS DE TRANSPORTE. 

▪ EMDEC. 

▪ TRÂNSITO. 

▪ QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS. 

▪ CICLOVIAS. 

 

8 - QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO E GOVERNO DIGITAL 

Custa caro o que não funciona! O devido enxugamento de custos da máquina 
pública deve ser feito também por meio da capacitação do funcionalismo, a 
digitalização e modernização de processos, investimentos em melhoria das 
infraestruturas de atendimento.  

Desta forma, a valorização do servidor municipal resulta na eficiência da 
Prefeitura e os resultados retornam para a população.  

 

▪ POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS. 

▪ CARREIRA, AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO. 

▪ CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES. 

▪ VISIBILIDADE DOS GASTOS E ACESSO À INFORMAÇÃO. 



                                                                                                                                              

▪ “A PREFEITURA PERTO DE VOCÊ”. 

▪ INFORMATIZAÇÃO DO SERVIÇOS PÚBLICOS. 

▪ CAMPREV. 

▪ IMA. 

▪ SETEC. 

▪ CEASA. 

 

9 - SAÚDE 

Só um médico que conhece muito bem a área, e tem real experiência na 
gestão da Saúde, pode fazer a diferença, nesse momento em que Campinas 
precisa recuperar o desgaste do setor e repor sua estrutura, após as 
dificuldades impostas pela crise da pandemia do novo coronavírus. 
 
No Governo Dário, a área será a Prioridade Zero e gerida com eficiência e 
rubrica orçamentária comprometidas com a saúde do cidadão de Campinas. 
 
▪ POLÍTICA DE SAÚDE. 

▪ ASSISTÊNCIA BÁSICA. 

▪ URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. 

▪ ASSISTÊNCIA HOSPITALAR. 

▪ ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. 

▪ AÇÕES PREVENTIVAS. 

▪ VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 

▪ REDE MARIO GATTI. 

 

10 - SEGURANÇA 

Com inteligência e coragem necessárias para enfrentar os desafios da 
Segurança Pública, vamos aprofundar o conhecimento sobre a dinâmica da 
criminalidade na cidade e desenvolver ações assertivas para apoiar 
diretamente o Estado, viabilizando o desenvolvimento de ações integradas de 
prevenção, repressão ao crime e ampliação da Segurança em Campinas. 

 

▪ POLÍTICA DE SEGURANÇA. 

▪ AÇÕES PREVENTIVAS. 

▪ GUARDA MUNICIPAL. 



                                                                                                                                              

▪ MONITORAMENTO INTEGRADO. 

▪ INTEGRAÇÃO COM MOBILIDADE E TRANSPORTE. 
 


