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 PROGRAMA DE METAS 2021-2024   
   

O Programa de Metas 2021-2024 reconhece os limites de seu horizonte temporal para fazer 
frente a uma história de ações direcionadas ao desenvolvimento da cidade de Campinas - 
SP. Ao mesmo tempo, propõe-se a seguir os passos no caminho da construção de um 
processo de planejamento participativo e transparente que aponte os eixos de qualidade 
de vida, desenvolvimento econômico e sustentabilidae trazendo para a cidade soluções 
que a levarão a se manter num posicionamento compatível com a sua importância na região, 
no Estado e no País.   
  
O esforço de elaboração do Programa de Metas 2021-2024 foi o de ir além da lista de metas, 
apontando objetivos estratégicos, eixos estruturantes  
e articulações territoriais sobre os quais se pretende alcançar resultados efetivos. 
 
Tais objetivos, eixos e articulações, em conjunto com a participação popular no processo, 
são a verdadeira ponte para a elaboração de um projeto de cidade. A possibilidade de 
transformação desse projeto em realidade passa pela execução das metas, mas passa 
também pela continuidade do acompanhamento desses aspectos estratégicos, pela 
capacidade de ajuste de percurso e, principalmente, pela apropriação desse projeto pela 
população.  
  
O Programa de Metas 2021-2024 convida a população de Campinas a acompanhar na 
construção desse modelo de planejamento público e compreensão da ação sobre a cidade.   
  
Os eixos aqui tratados foram construídos com o Plano de Governo da atual administração, 
sendo fruto de intensa pesquisa entre equipes formadas por nomes altamente qualificados 
nas diferentes áreas e imbuídos do mesmo proposito, o de fazer de Campinas uma cidade 
cada vez melhor de se viver.    
  
As propostas, reais e viáveis, a serem executadas durante a gestão são compatibilizadas aos 
limites impostos pelas legislações e dentro da realidade orçamentária do município, inclusive 
por estarmos em um cenário pandêmico no qual todos os esforços estão concentrados em 
salvar vidas e executar políticas sociais aos quais necessitam da ajuda do Estado.     
  
Ressalta-se que essas propostas foram citadas como as mais sensíveis à população tendo 
como objetivo o crescimento responsável e com qualidade, valorizando assim o cidadão 
campineiro como ele merece.    
  
Ademais, o plano de metas será publicado a cada semestre para apresentar a evolução de 
cada indicador além da revisão de ações de acordo com o momento, sempre 
compatibilizando-o com as peças orçamentárias inclusive o PPA de 2022 a 2025.   
  
Neste sentido apresentaremos os eixos e as etapas que compreendem o plano de metas do 
Governo Dario Saadi.   
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INDICADORES DE DESEMPENHO ESTÃO BASEADOS E FIXADOS 
SEGUNDO OS EIXOS:  

  
  

QUALIDADE DE VIDA   
  
Caminhando lado a lado com o desenvolvimento social, a qualidade de vida ensejará no 
plano de metas com políticas públicas finalísticas envolvendo as áreas da saúde, educação, 
segurança pública, esporte, cultura e inclusão social.   
As ações educacionais de arte, cultura e esporte em espaços públicos terá 
como estratégia no plano de metas o envolvimento do setor privado e organizações do 
terceiro setor, em parcerias intersetoriais de ampliação de oferta dos serviços públicos para 
população. Pactuando com o Plano da Primeira Infância Campineira por meio de propostas 
que fortalecem o aleitamento materno, a atenção ao cuidado com as crianças, sejam 
elas neuro típicas ou não, tornando a cidade acessível e amiga das crianças.    
Diante disto, os pilares a serem seguidos no plano de metas para a qualidade de vida serão: 
educação, saúde (atenção primária, secundária/especialidades e terciária/hospitalar), 
esporte e lazer, cultura, segurança pública, assistência social.    
 
 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO   
  

O desenvolvimento econômico da cidade consiste na geração de renda e emprego por meio 
do empreendedorismo e da empregabilidade. Fundamental acrescer a esse conceito a 
prática do respeito e do uso racional dos recursos naturais, a fim de alcançarmos o 
desenvolvimento sustentável. Além disso, esse desenvolvimento deve propiciar qualidade 
de vida aos que residem na cidade. Considerando as especificidades de Campinas, 
entendemos que o desenvolvimento econômico local apresenta os seguintes pilares: atração 
de empresas, desburocratização, empregabilidade, inovação, economia solidária e 
cooperativismo, transporte e mobilidade e habitação.   
   
   

SUSTENTABILIDADE  
  

A gestão municipal deve desenvolver políticas públicas para as áreas urbanas e rurais 
que objetivam a sustentabilidade. Desta forma, a cidade é pensada considerando os 
impactos socioambientais e nossas ações, com um modelo de desenvolvimento que respeita 
o uso dos recursos naturais em prol das gerações futuras. A relação harmônica sociedade-
natureza deve ser prioridade na gestão pública, estando em consonância com as esferas 
estadual e federal. Neste sentido a sustentabilidade seguirá os seguintes pilares: meio 
ambiente e áreas verdes, proteção e bem-estar animal, saneamento, infraestrutura, 
resíduos sólidos e agronegócio.    
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  METAS 
  
EIXO: QUALIDADE DE VIDA  
  

  
METAS 

01 Priorização da Política de Integração Regional. 
 

02 Implementação do novo FUNDEB. 
 

03 Ampliação de vagas em creches. 
 

04 Período integral para Escolas de Ensino Fundamental. 
 

05 Implementar Centros de Especialidade Odontológicas por distrito. 
 

06 Implantação do Centro Dia do Idoso. 
 

07 Construção do CRAIM – Instituto da Mulher. 
 

08 Implantação do Hospital Mario Gattinho. 
 

09 Construção de novas Unidades Básicas de Saúde. 
 

10 Restruturação e Modernização do Almoxarifado da Saúde. 
 

11 Melhoria do sistema de manutenção predial dos equipamentos de Saúde. 
 

12 Poupatempo da Saúde 
 

13 Aumento da oferta de eventos esportivos na cidade, inclusive nas escolas. 
 

14 Ampliação da Unidade de Quimioterapia do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti. 
 

15 Manutenção dos Equipamentos Públicos para promover a prática de Esportes. 
 

16 Promover ações para o desenvolvimento de esportes educacional e de lazer. 
 

17 Estruturação de Projetos Esportivos através do Fundo de Investimentos Esportivos 
de Campinas. 

18 Aprimorar o Campeonato de Futebol Amador. 
 

19 Entrega da Reforma do Centro de Convivência. 
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20 Ampliação da Biblioteca Monteiro Lobato. 
 

21 Fortalecimento das ações de apoio e incentivo à Cultura. 
 

22 Universalização de alta tecnologia como câmeras de reconhecimento facial e 
drone para monitoramento da cidade. 

23 Apresentação das ações a serem desenvolvidas no Plano Municipal de Segurança 
Pública. 
 

24 Aprimoramento do Plano de Contingência da Defesa Civil. 
 

25 Priorizar a acessibilidade de pessoas com deficiência. 
 

26 Ampliar, priorizar projetos, programas e ações como garantia de dignidade da 
Pessoa e seus direitos humanos. 

27 Projeto Mão Amiga. 
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 Eixo: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
 

  METAS 
28 Atração de Empresas e Consolidação do Turismo. 

 
29 Implantação de Novas Rotas de Turísticas com aproveitamento do potencial 

econômico. 
 

30 Reestruturação Administrativa das Secretarias Municipais. 
 

31 Implantação do aplicativo Campinas na Palma da Mão. 
 

32 Criação e Implementação do Programa de Capacitação tecnológica - “Programa 
Conexão” 
 

33 Ampliação de vagas de cursos no CEPROCAMP. 
 

34 Ampliação das Instalações do Centro Público de Apoio ao Trabalhador – CPAT. 
 

35 Criação de Incubadoras Públicas. 
 

36 Implantação do Parque Tecnológico Municipal. 
 

37 Fomentar a Economia Solidária e o Cooperativismo. 
 

38 Criação da Agencia de Planejamento, Desenvolvimento e Mobilidade Urbana. 
 

39 Implementação de novas ações de Transporte e Mobilidade Urbana. 
 

40 Instituir o Observatório de Mobilidade Urbana. 
 

41 Viabilizar a produção habitacional e promover a regularização fundiária. 
 

42 Reforma e Revitalização do Mercado Municipal. 
 

43 Construção de Infraestrutura de Acesso ao Parque Ecológico Professor Hermógenes 
de Freitas Leitão em Barão Geraldo – Ciclovia. 
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Eixo: SUSTENTABILIDADE  
 
  

METAS
44 Expansão de Áreas Verdes, Parques Lineares, Bosques e Corredores Biológicos. 

 
45 Fortalecimento das ações de proteção do bioma pela Fundação José Pedro de 

Oliveira 
46 Manutenção das áreas verdes existentes, mapeamento e recuperação de áreas 

degradadas. 
47 Ampliação dos Serviços de Proteção e Bem-Estar animal 

 
48 Implantação do “Nosso Cantareira” 

 
49 Continuidade do Projeto 300% - abastecimento, coleta de afastamento e 

tratamento de esgoto. 
50 Expansão das atividades da SANASA para área rural de Campinas e outros 

municípios. 
51 Centro de Valorização de Resíduos – CIVAR 

 
52 Usina Verde de Compostagem. 

 
53 Infraestrutura Urbana - Pavimentação e Recapeamento. 

 
54 Implantação da Parceria Público-Privada para Iluminação Pública. 

 
55 Fortalecimento das compras públicas voltadas para agricultura familiar, 

promovendo suporte para criação e manutenção de Cooperativas Agrícolas. 
56 Criação de Incubadora do Agronegócio na CEASA Campinas. 

 
57 Implantação do Projeto Rota Rural de Turismo. 

 
58 Manutenção das Estradas Rurais. 

 
   

                Acompanhamento das metas: 
 Ao final de cada semestre, o Prefeito divulgará o relatório 

da execução do Programa de Metas. 
  

 Coordenação do Programa de Metas 2021-2024 
Flávio Emílio Rabetti 

Nilda Rodrigues 
Selma Rezende 

 
Dário Saadi 

Prefeito Municipal 


