
  

 AOS SULCOCALENSES, 
 
Trabalho, Experiência a Serviço de Cocal do Sul 
 
 
Os desafios para ADMININISTRAR o nosso querido município são enormes, é parte integrante 
de um grande processo de ações que irão produzir benefícios para todos os cidadãos de hoje e 
das gerações futuras. 
Nesse sentido, aceitamos o desafio de concorrer às eleições, pois consideramos possível lutar 
por um COCAL MELHOR PARA TODOS, a partir de uma visão ampla da administração pública. 
Com o presente plano de governo que estamos apresentando, gostaríamos de levar uma 
mensagem de otimismo, compromisso, trabalho e através do voto consciente e responsável, 
acreditar que é possível continuar crescendo e desenvolvendo. Frase esta, que não é de efeito 
eleitoral, mas sim uma filosofia de trabalho. 
O nosso PLANO DE GOVERNO nasceu de uma profunda pesquisa onde todos os segmentos da 
nossa sociedade foram ouvidos. Nossas propostas são viáveis e coerentes, com fundamentos e 
responsabilidade. Não são promessas, são Compromissos! 
Amamos esta terra e o nosso povo, vamos retomar o crescimento e o desenvolvimento com 
transparência, experiência, trabalho e educação, com respeito ao cidadão, porque juntos 
faremos muito mais. 
No dia 15 DE NOVEMBRO “ VOTE 15 “, o caminho certo para realizar suas reivindicações, seus 
objetivos e seus sonhos. Devolver a VOCÊ os seus direitos de cidadão é confiar seu voto em 
FERNANDO e ERIK, “Eu posso, tu podes, ele pode, nós podemos unir nossas forças e mudar o 
rumo da nossa querida Cocal do Sul, podemos porque juntos “ Somos mais Fortes “ para 
podermos fazer um “ COCAL MELHOR PARA TODOS ”. 
 
Este é o nosso Compromisso! 
 
 

 
Fernando de Fáveri                    Erik Zeferino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ADMINISTRAÇÃO 
 
Administrar com honestidade e seriedade é a  marca de Fernando e Erik. 
 

 Transparência nas contas públicas, onde o cidadão terá acesso a cada centavo 
arrecadado e onde foi investido; 

 Viabilizar recursos para a nova sede do Paço Municipal com conseqüente 
centralização dos serviços e atendimentos;  

 Programa “Divida Ativa Zero”, para dar maior tranqüilidade ao nosso povo 
vamos solucionar todos os casos da divida ativa das empresas e dos munícipes 
com a administração pública; 

 Programa “Quem decide é Você”, o povo terá participação efetiva nas questões 
que envolvam o orçamento da administração municipal onde os recursos devem 
ser investidos;  

 Reformular o plano de carreira e Estatuto dos Funcionários Públicos instituindo a 
meritocracia e junto a eles viabilizar um plano de saúde a todos e seus familiares; 

 Regulamentar a legislação a fim de instituir uma administração moderna e eficaz; 

 Adequar e modernizar o sistema de tecnologia e informação da administração 
pública; 

 Garantir acesso permanente da população junto aos governantes; 
 
 

 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GER. DE EMPREGO 
 
 Fernando e Erik vão: 
   

 Melhorar a infra-estrutura nas áreas industriais; 

 Implantar linhas de ônibus nas área industriais para facilitar a ida e vinda dos 
trabalhadores; 

 Instaurar o Plano Diretor Urbano, buscar apoio junto a Universidades para 
viabilizar estudos e projetos para que atenda o crescimento e desenvolvimento a 
médio e longo prazo; 

 Fomentar a criação de novas empresas com investimentos a partir de incentivos e 
isenções de impostos municipais; 

 Promover Cursos Técnicos Profissionalizantes através de convênios, para 
aperfeiçoamento da Mão de obra de acordo com as necessidades do comércio e 
indústria; 

 Manter incentivos ao programa “Jovem Aprendiz” e primeiro Emprego; 

 Buscar junto a investidores a Construção de um Hotel em nosso Município; 

 Fortalecer e ampliar a Feira Livre com novos espaços, dias e horários; 

 Apoiar a CDL e a Associação da Industria e Comercio e suas ações em prol do 
desenvolvimento da cidade; 



  

S  A  Ú  D  E 
 
Direito básico do cidadão. Essa pasta será Modelo na Gestão Fernando e Erik pela 
experiência em Saúde do nosso Candidato; 
 

 Pronto atendimento 24 horas com equipe técnica especializada e suporte com 
ambulância; 

 Abertura de uma extensão do ESF na comunidade do Rio Comprudente; 

 Buscar emenda impositiva, já garantidas em lei junto a Câmara Municipal através 
dos vereadores e da Assembléia Legislativa para aplicação na área da Saúde; 

 Ampliar o atendimento odontológico com criação do Cocal Sorridente; 

 Valorização e qualificação dos funcionários da saúde; 

 Programa “Limpa Fila” para consultas especializadas como cardiologia, pediatria, 
neurologia, psiquiatria, ortopedia, oftalmologia, dermatologia, angiologia e 
outras; 

 Programa “Limpa Fila” para exames de média e alta complexidade como RX’s, 
exames laboratoriais, ressonâncias, ultrassonografias, tomografias e outros; 

 Programa “Limpa Fila” para cirurgias de média complexidade em Oftalmologia, 
Ginecologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Vascular, Urologia entre outras 
especialidades; 

 Aquisição de Aparelho de RX e Ultrassonografia; 

 Programas de saúde preventiva; 

 Programa de internação domiciliar, onde os médicos realizarão consultas nas 
residências dos pacientes acamados e nos que tem dificuldades em se 
locomoverem; 

 Melhorias na estratégia da saúde na família (ESF’s); 

 Promover cursos Técnicos de Enfermagem aos Agentes Comunitários de Saúde; 

 Realização de convênios com clínicas para dependentes químicos; 

 Programas de prevenção ao câncer, e promover parceiras com instituições do 
município de combate ao câncer; 

 Ampliar os convênios com hospitais, clínicas, laboratórios, médicos especialistas; 

 Viabilizar a implantação de uma unidade do SAMU; 
Melhorias no CAPS, Efetivar a RAP´s; 

 Humanização do serviço da saúde em especial no agendamento nas Unidades 
Básicas de Saúde. 

 Estruturar as Vigilâncias Sanitárias e Epidemiológicas e a Assistência 
Farmacêutica; 
 
 
 
 

E D U C A Ç Ã O 



  

 
Cidade educadora é aquela que busca de forma permanente valorizar seu espaço e seus 
cidadãos, Fernando e Erik vão: 

 

 Ampliar o Ensino em Tempo Integral gradativamente na rede municipal; 

 Melhorar a infra-estrutura física das escolas com ampliação de espaços e 
modernização de seus equipamentos; 

 Criar novas unidades escolares para atender a demanda na educação infantil, 
ensino fundamental, conforme o crescimento populacional; 

 Garantir ações voltadas ao acesso e permanência dos jovens e adultos no ensino 
fundamental e médio; 

 Erradicar o analfabetismo no município; 

 Implantar uma equipe multidisciplinar formada por psicóloga, orientadora 
educacional, fonoaudióloga, assistente social para atendimento especializado 
dentro das unidades de ensino municipal; 

 Desenvolver ações que garantam o atendimento de qualidade às crianças 
portadoras de necessidades especiais; 

 Implantar Programas de Formação Continuada dos docentes, gestores e 
colaboradores propiciando a melhoria da qualidade do processo de ensino-
aprendizagem e gestão escolar; 

 Valorizar os profissionais que atuam na área da Educação; 

 Criar um espaço próprio para a Biblioteca Pública Municipal; 

 Aprimorar a parceira Prefeitura e APAE; 

 Garantir internet de qualidade em todas as unidades escolares;  

  Conceder bonificação anual ao Magistério vinculada ao cumprimento de metas e 
à melhora dos resultados escolares (IDB). 
 

SANEAMENTO/SAMAE 
 
O SAMAE tem que cumprir seu papel, seu orçamento será investido em captação e 
tratamento de água, bem como no saneamento básico, falta de água a população 
“Nunca Mais”, Fernando e Erik sabem o que precisa: 
  

 Adquirir área de terra para implantação de novos Reservatórios e Ampliar a 
capacidade dos já existentes para poder suprir o crescimento da nossa cidade, com 
novos loteamentos, novas construções, implantação de novas indústrias, evitando 
a falta de água no município; 
 

 Alagamento “Zero” Construção de canais auxiliares para escoamento das cheias 
onde já foram diagnosticados problemas ao longo dos anos e nos demais pontos 
sujeitos a alagamentos melhorias nas drenagens; 



  

 Esgoto ao céu aberto “Zero” Saneamento básico para  todos os bairros, projetos 
junto a FUNASA com tratamento de esgoto; 

 Efetivar gradativamente as ligações ao centro de tratamento da rede de esgoto. 

 Buscar convênios junto ao Governo Federal para o tratamento de esgoto; 

 Melhorias nas redes de abastecimento; 
 

 MEIO AMBIENTE 
 
Homem e natureza tem que viver em harmonia, Fernando e Erik vão: 
 

 Buscar recursos para preservar e revitalizar nossos rios, mananciais e nascentes 
oferecendo uma alternativa de lazer; 

 Melhorar os serviços de coleta de lixo; 

 Ampliar a coleta do lixo reciclável; 

 Recuperação das margens dos rios e reflorestamento da mata ciliar; 

 Incentivar campanhas educativas de combate a todas as formas de poluição; 

 Estimular as entidades a arborizarem seus bairros; 

 Ampliar a coleta seletiva do lixo na zona rural, tirar as lixeiras das calçadas; 

 Conservar as áreas de preservação permanente; 

 Arborizar as margens das estradas, plantando árvores frutíferas; 
 

AÇÃO SOCIAL/HABITAÇÃO 
 
 Somente com propostas sérias e comprometidas podemos solucionar problemas sociais 
que afetam nossas vidas. Com Fernando e Erik vamos: 
 

 Buscar soluções para sanar o déficit habitacional das famílias sem moradia e que 
pagam aluguel construindo o 4º Conjunto Habitacional;  

 Garantir que todos os programas assistenciais do governo federal atendam as 
famílias carentes; 

 Realizar eventos efetivando a prática de atividades esportivas, sociais e culturais; 

 Valorizar os grupos de mães e melhor idade; 

 Assegurar que o governo municipal seja o braço forte para fomentar os trabalhos 
desenvolvidos pela APAE; 

 Aquisição de um ônibus para atender a demanda das entidades Sociais, clubes de 
serviços, clube de mães e melhor idade; 

 Buscar parcerias com o Grupo de Mulheres Artesãs proporcionando qualificação 
e capacitação para os grupos de mães, e da melhor idade, proporcionando a 
confecção de artesanatos que possam ser comercializados; 

 Criar cadastro de entidades que prestam serviços Sociais para que as mesmas 
interajam entre si; 



  

ESPORTE E LAZER 
 
Compromissos de Fernando e Erik em investir no Esporte e Lazer como meio de 
propiciar segurança e saúde as crianças, jovens e adultos;  

 
 Construção de: 

                   - Novas quadras poliesportivas;  
- Melhorias nos Ginásios de Esportes; 
- Quadra coberta nas escolas, com projetos de incentivo ao esporte, 
olimpíadas e campeonatos; 
- Anfiteatro, oportunizando espaço para encontros, palestras e congressos; 

 Criação de praças de lazer e esporte para caminhadas; 

 Ginástica e qualidade de vida para todos, com núcleos de lazer e esporte nos 
bairros, contemplando as diversas modalidades; 

 Construção de complexo esportivo, juntamente com as entidades; 

 Fomentar campeonatos e torneios em diversas modalidades; 

 Apoio total ao esporte amador e escolar; 

 Garantir bolsa aos atletas com resultados em competições oficiais; 

 Implantar equipamentos de esporte e lazer nos espaços públicos; 

 Manutenção regular e cobertura da pista de Skate; 

 Implantação do calendário de Esportes, campeonatos, torneios, empresas, escolas; 

 Aquisição de um ônibus exclusivo para a Fundação do Esporte; 
 

TRÂNSITO E URBANISMO 
 
O pedestre é prioridade no espaço de uma cidade saudável, tem que ser respeitado, 
precisa se deslocar com segurança, Fernando e Erik vão: 
 

 Desenvolver um município inicia pela aberturas de novas rodovias, vamos unir 
esforços com todos os seguimentos da sociedade para viabilizar a execução do 
projeto do Anel de Contorno Viário junto ao Deinfra proporcionando segurança 
e fluidez no transito da cidade; 

 Orientar os agentes para promoverem um trânsito mais seguro, evitando emissão 
de multas; 

 Criação de praças, jardins e parques nos bairros existentes e nos novos 
loteamentos; 

 Construção de calçadas padronizadas no centro da cidade e em todos os bairros 
para melhor mobilidade e segurança dos pedestres; 

 Revitalizar as praças e iluminação pública; 

 Desenvolver um programa de ajardinamento e plantio de arvores em toda a 
cidade; 



  

 Revigorar o Cemitério Municipal com pavimentação adequada e nomenclatura 
com placas nas ruas internas do cemitério; 

 Aquisição de uma nova área de terra para implantação de um novo cemitério; 

 Interligar a avenida da área industrial I, a Linha Tigre – SC 446 com asfalto; 

 Aquisição de terreno para construção do Paço Municipal; 

 Reestruturar a frota de veículos com aquisição de caminhões e máquinas, como 
escavadeira hidráulica; 

 Melhorar e padronizar os abrigos de ônibus; 

 Revitalizar as praças e jardins de todos os bairros, inclusive com iluminação; 

 Estadualizar a rodovia Cocal do Sul a Siderópolis; 

 Proporcionar Ligação entre os Bairros Cristo Rei e Vila Nova; 

 Melhor a sinalização horizontal e vertical da cidade; 

 
PAVIMENTAÇÃO 
 

 Tirar do papel o complemento da pavimentação asfaltica da SC-442 – Cocal do 
Sul a Morro da Fumaça, juntamente com Governo do Estado; 

 Expansão da pavimentação asfaltica em todas as comunidades do interior; e 
ligação com asfalto de Cocal do Sul a Comunidade do Rio Comprudente via SC 
108 interligando a Rodovia Genesio Mazon; 

 Estadualização da Estrada Cocal do Sul a Siderópolis e reivindicação da 
pavimentação junto às esferas governamentais; 
 

CULTURA E TURISMO 
 
Fernando e Erik sabem que respeitar e valorizar nossa história é investir em cultura e 
Turismo; 
 

 Criar um Roteiro Turístico aos domingos na cidade via Trem da Alegria 
apresentando a gastronomia, cultura, degustação, produtos coloniais, artesanato, 
museus, locais históricos entre outras atividades enaltecendo a cultura e beleza de 
nossa cidade. 

 Implantar a Feira do Artesanato produzido pelos grupos de mulheres e da melhor 
idade nos dias de Sábado Especial Promovido pelo CDL com a participação de 
músicos e bandas da cidade; 

 Implantar a Rua Coberta com calçadas padronizadas, espaço para atender os 
eventos culturais, feiras livres, exposições e comercialização de produtos 
produzidos pelos grupos de mães, artesões e outros; 

 Dar continuidade a Cocalfeest; 

 Apoiar os diferentes grupos étnicos existentes por meio de suas manifestações 
artísticas e maior apoio aos artistas locais; 



  

 Incentivar a formação de grupos de teatro, música e dança; 

 Melhorar o  Museu Municipal; 

 Promover a construção do arquivo histórico municipal; 

 Implantar o calendário permanente de eventos do município; 
 

AGRICULTURA 
 
Homem no campo, é a garantia do alimento em nossa mesa, Fernando e Erik vão: 
 

 Criar a Secretaria de Agricultura valorizando o homem do campo; 

 Projeto Pasto Verde, que consiste em fazer a recuperação com análise das áreas 
antigas; 

 Investir numa Patrulha Mecanizada completa para poder dar mais tranqüilidade e 
segurança aos agricultores em sua produção e melhor lucro na comercialização; 

 Melhorar as estradas do acesso às Propriedades Rurais; 

 Contratar veterinário para atender todo o município; 

 Fazer parcerias com EPAGRI, CIDASC, Micro Bacias e outros; 

 Incentivar os Agricultores a fazer Análise de solo; 

 Incentivar a produção de produtos Orgânicos, alternativa da renda para a 
agricultura familiar e para atender a demanda da merenda escolar; 

 Fazer lavouras demonstrativas, conforme interesse dos agricultores, possibilitando 
assim o conhecimento de novas tecnologias; 

 Desenvolver um projeto de turismo rural; 

 Ativar o horto florestal; 

 Estimular a criação de microempresas prestadoras de serviços, no meio rural, com 
objetivos de criar novas oportunidades de trabalho e de aumento de renda; 

 Ampliar as possibilidades de reflorestamento nas pequenas propriedades; 

 Incentivar o programa de sanidade animal e vegetal, para garantir a qualidade dos 
alimentos; 

 Proporcionar a aberturas de açudes, incentivar a piscicultura; 

 Convênio com a Secretária de Agricultura do Estado, programa troca-troca de 
sementes certificadas e distribuição de calcário; 

 Registrar produtores e produtos para fornecimento da merenda escolar; 

 Incentivo ao plantio de Aveia e Azevem. 

 Ajudar no custo no transporte do calcário. 
 

SEGURANÇA 
 
Para vivermos em harmonia Fernando e Erik sabem que precisamos também de 
segurança. 
 



  

 Programa Segurança para Todos, modernizando e ampliando o Sistema de 
Câmaras de segurança e outros mecanismos que possibilitem a identificação de 
transeuntes, nos pontos vulneráveis de cada Bairro e entrada da Cidade; 

 Conselho de Segurança com mais autonomia para desenvolver suas ações; 

 Reivindicar junto aos órgãos competente, o aumento do efetivo policial e 
equipamentos; 

 Solicitar ronda policial, mais efetiva, nos bairros, principalmente no período  
noturno; 

 Ampliar o Projeto “Vizinho Solidário”; 

 Solicitar a implantação do Corpo de Bombeiros ou criar o Bombeiro Comunitário; 

 Implantar “Programa de Prevenção e Combate as Drogas, nas Escolas e outras 
Instituições”. 
 

PARTICIPAÇÃO POPULAR 
 
Uma cidade se constrói com a participação popular, Fernando e Erik irão: 
 

 Viabilizar convênios com associações de moradores, conselhos comunitários e 
ONG’s; 

 Buscar parcerias para construir novos centros comunitários e efetuar melhorias 
aos já existentes, ampliando e revitalizando; 

 Decidir prioridades dos bairros através da participação de seus representantes e da 
comunidade com a participação ativa do poder publico. 
 
 

 
 


