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Apresentação 

 

 

Em 2016 empreendemos uma jornada pautada na mudança, convictos de que 

nós faxinalenses merecíamos dias melhores, construindo uma base sólida 

preparando nossa cidade para o futuro. 

A parceria se solidificou e assim nossa dupla Gallo e Gaudério iniciou uma 

caminhada, com o objetivo de provar que é possível fazer sim, desde que os 

recursos públicos sejam utilizados de forma responsável. 

Com seu apoio chegamos lá, e os desafios já estavam nos esperando, mas 

arregaçamos as mangas, convocamos um time de apoiadores dispostos a 

trabalhar e um novo tempo começamos a viver em Faxinal. 

Não foi fácil, enfrentamos a falta de recursos, uma queda histórica dos repasses 

estadual e federal, uma crise nacional entre 2017 e 2018 e para completar uma 

pandemia histórica que nos afetou em diversas frentes. 

Optamos por lutar e não medimos esforços, e hoje podemos de cabeça erguida 

andar pelos quatro cantos da cidade, pois, em todos eles existem investimentos 

e obras que estão transformando o município. 

Não tínhamos a ambição com a reeleição, porém, devido às fortes parcerias no 

governo estadual e federal, as conquistas que trouxemos para nossa cidade e o 

avanço de mais de uma década em apenas 44 meses de gestão, nos motivaram 

a prosseguir com o projeto de avançar Faxinal cada vez mais, e por isso estamos 

aqui, para apresentar nosso Plano de Governo, o qual estabelece as diretrizes 

para o período 2021 a 2024. 

A seguir apresentaremos nossas propostas de trabalho, com viabilidade de 

execução, transparência e muita responsabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nossos Valores 

 

 

Visão: Ser uma gestão que busca a sustentabilidade do Município e a excelência 

na prestação de serviços à comunidade. 

 

 

Missão: “Desenvolver um Município economicamente forte e socialmente justo, 

oportunizando a melhoria e eficiência dos serviços públicos”.  

 

Valores:  

 

Competitividade: desenvolver condições e fatores que transformem o município 

e suas empresas; Inclusão social: tornar Faxinal uma cidade humanizada, com 

ações concretas que possibilitem qualidade de vida a todos os cidadãos.  

 

Sustentabilidade: estabelecer políticas que visem o atendimento das 

demandas da sociedade, do meio ambiente, garantindo empregabilidade, e o 

desenvolvimento das empresas.  

 

Cidadania: parceria com os diversos organismos do Estado e do município para 

fomentar a equidade social e econômica, bem como o desenvolvimento da 

cultura, educação, emprego, saúde, lazer, segurança para todos.  

 

Transparência: a garantia à população do acesso às informações e 

acompanhamento dos resultados dos programas e ações. 

 

Profissionalização da gestão municipal: garantir uma gestão profissional com 

servidores capacitados que primem pela ética, profissionalismo e 

comprometimento com as propostas da gestão municipal.  

 

 

 



 

SAÚDE 

 

 Atendimento nas UBS’s - Manutenção dos atendimentos 

descentralizados nas Unidades Básicas de Saúde, proporcionando o 

acesso aos serviços na localidade de domicilio; 

 Saúde da Família - Investimentos nas Equipes de Estratégia Saúde da 

Família, valorizando os profissionais e aumentando a cobertura dos 

serviços; 

 Transporte da Saúde - Manutenção da frota da saúde sempre com 

veículos em bom estado de conservação, proporcionando um transporte 

com excelência; 

 Exames e Consultas Especializadas - Ampliação da parceria com o 

Consórcio CISVIR, procurando trazer profissionais credenciados para 

atendimentos em nossa cidade, evitando deslocamento e oportunizando 

mais agilidade e eficiência nos atendimentos especializados; 

 Novo Hospital Municipal – Estamos concluindo uma reforma histórica e 

equiparemos totalmente unidade, a qual será referência em atendimentos 

na nossa região. Além de uma estrutura de ponta, nosso Hospital contará 

com um moderníssimo Centro Cirúrgico todo equipado, rede de gás 

medicinal, aparelho de Raio X Digital, Ultrassonografia em 3D e outros 

equipamentos como; desfibrilador, respirador, cardiotoco, monitores 

multiparâmetro entre outros, além de atender todas as exigências 

sanitárias.  

 Contratação de mais Profissionais - Contratação de profissionais em 

diversas áreas da saúde para suprir das demandas existentes, e ampliar 

o quadro funcional. Continuaremos a disponibilizar no município consultas 

com Ginecologista, Cardiologista, Pediatra e outras especialidades. 

 Capacitação dos Profissionais - Manter os investimentos em 

treinamentos e capacitações, visando manter nossos profissionais 

sempre atualizados; 

 Medicamentos - Fortalecimento da nossa Central de Abastecimento 

Farmacêutico (CAF), aumentando a parceria com o Consórcio Paraná 

Saúde, objetivando a aquisição de medicamentos com custo cada vez 

menor, sempre observando o Banco de Preços da Saúde – BPS; 



 Vigilância em Saúde - Fortalecimento da CVAST – Coordenadoria de 

Vigilância Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador, estruturando a 

equipe para atendimento a todos os eixos da Vigilância em Saúde. 

Apoiaremos os Agentes de Endemias e de Saúde com a manutenção da 

antecipação dos pisos salariais e a garantia de adicionais legais; 

 Controle de Zoonoses - Fomentar a parceria com a AMUVI para 

atendimentos do Castra Móvel, colaborando no controle populacional de 

felinos e caninos, além de garantir qualidade de vida aos animais e 

controle de zoonoses; 

 Saúde Bucal – Estaremos criando o C.O.M – Centro Odontológico 

Municipal, onde haverá diversos profissionais odontológicos atendendo a 

população com agendamento, além, de plantão odontológico de segunda 

a sexta feira das 07:00 as 19:00 horas. Investiremos na ampliação de 

serviços, aumentando a oferta de atendimentos nas áreas de cirurgias e 

canal, além de Raio x Odontológico. 

 Readequação da UPA – Desde o início da gestão (2017), identificamos 

a inviabilidade de uma UPA 24 horas em nossa cidade, pois, além de 

necessitar um alto investimento para conclusão e equipamentos, o 

município não dispõe de recursos para manter efetivo de profissionais e 

serviços. Após uma luta muito grande e com apoio total do Conselho 

Municipal de Saúde e de nossos deputados, conseguimos a alteração do 

então “Programa UPA”, revertendo o prédio para o município, e com 

destinação a comportar as seguintes estruturas: 

 

Base do SAMU 192 

Centro Odontológico Municipal 

Sede da Secretaria de Saúde 

  

Destacamos que esta mudança de objeto da UPA tem a aprovação do 

Conselho Municipal de Saúde, 16ª Regional de Saúde de Apucarana, 

Secretaria de Estado da Saúde, Comissão Intergestora Regional e 

Estadual, Departamento de Economia da Saúde e Desenvolvimento e 

Investimento – DESID/MS e do Ministério da Saúde publicado em Diário 

Oficial da União em 02/07/2020 Seção 1, n° 104 – Despacho n° 39. 

 



EDUCAÇÃO  

 

 Instituição do Período Integral (Escola Piloto – Marechal Rondon) 

 Implantação do Centro de Atendimento à Educação Especial com Equipe 

Multidisciplinar (Psicólogo, Neuropediatra, Fonoaudióloga, Terapeuta 

Ocupacional); 

 Construção da Escola com 12 salas de aula no Pátio; 

 Construção de Cozinha Central para a Educação; 

 Construção de depósito adequado para os alimentos; 

 Construção de Sala para Reuniões e Grupos de Estudos na SME; 

 Implantação do CMEI no Jardim Santa Helena; 

 Climatização nas salas de aula da rede municipal; 

 Uniforme para os alunos da Rede Municipal de Ensino; 

 Ampliação da oferta de Equipamentos Tecnológicos no Sistema de 

Ensino Municipal; 

 Aquisição de veículo climatizado para distribuição da Merenda Escolar; 

 Contratação por meio da realização de Concurso para Serviços Gerais e 

Técnico Administrativo Escolar (Escolas e CMEI’s); 

 Melhoria nos Índices no Desenvolvimento da Educação; 

 Criação de um Projeto que incentive e motive o desempenho de 

Qualidade na Educação com premiação para Diretor, Pedagogo, 

Professores e Alunos (Avaliações internas e externas); 

 Construção de Prédio Próprio para Escola e CMEI em Nova Altamira; 

 Câmeras de Monitoramento nas Instituições de Ensino do Município; 

 Implantação de Sistema municipal de Ensino; 

 Incentivo aos Professores para fazer Mestrado; 

 Parceria com Profissionais e demais Secretarias que promovam o lazer e 

a cultura para os profissionais da Educação, visando a saúde física, 

mental e emocional; 

 Implantação do Centro de Referência e Atendimentos às Pré-Escolas (Pré 

I e Pré II); 

 Implantação de Duas Salas de Recursos para Educação Infantil; 

 Reforma e Adequação no CMEI Alice Salles; 

 Criação de um Espaço Rural (Fazendinha para as crianças); 

 Incentivo a Fanfarra Municipal e a Banda Carlos Gomes; 



 Implementação de aulas de Música, Educação Física e Arte; 

 Criação de um Jornal Informativo da Educação (Escolas, CMEIs e SME) 

impresso e online. 

 

 

TURISMO E LAZER 

 

Cicloturismo por meio da Rota Vale da Aventura (RVA) – É uma rota de 

Cicloturismo que reúne cinco municípios de nossa região, tendo 238 Km de 

extensão. Contará com sinalização para a localização dos turistas, com QR Code 

para obtenção de informações de atrativos impresso em cada placa e carteira 

pessoal onde o turista poderá colecionar carimbos de cada segmento da Rota e 

atrativos. Será o primeiro circuito de Cicloturismo do Paraná que poderá ser feito 

também por Off Roads e Motocicletas. 

Conclusão do Inventário Turístico - O Inventário da Oferta Turístico está em 

andamento e é um instrumento básico para o planejamento estratégico, 

promovendo o conhecimento detalhado da oferta da qual o Turismo dispõe para 

exercer suas atividades geradoras de prosperidade. Sua função é levantar, 

identificar e registrar os atrativos turísticos, serviços e equipamentos turísticos e 

a infraestrutura de apoio ao turismo para ser usado como ferramenta de 

planejamento das ações dos empresários, COMTUR e Secretaria de Turismo. 

Construção de nova sede do Centro de Atendimento ao Turista (CAT) – O 

CAT terá nova sede, mais ampla, com capacidade para acolher visitantes e 

autoridades do setor turístico com sala para palestras e reuniões. Terá sala de 

acolhida e conscientização da preservação do meio ambiente através de vídeos 

institucionais e palestras dos funcionários do CAT, onde o turista sairá pronto 

para conhecer nossas belezas sem agredir o bioma. 

Sinalização Turística – Estaremos implantando em nosso município as Placas 

Turísticas que darão um perfil de cidade voltada para o turismo, o que vai agregar 

informação e direcionamento aos pontos mais conhecidos e visitados do 

município. O turista verá uma cidade muito mais organizada fazendo com que a 

acolhida em nosso município se torne muito mais calorosa. 

 

Monge João Maria – A Capela e a Gruta do Monge serão tombados como 

patrimônio municipal. Será construída uma gruta com a Imagem do Monge ao 



lado da Capela e o Turismo Religioso tomará grande impulso com a entrada do 

nosso município para o Circuito de Turismo Religioso do Paraná. 

Condutores – Novos cursos para condutores serão ofertados, aumentando a 

capacitação dos condutores já atuantes e dando a oportunidade para os novos 

adquirir os conhecimentos necessários, com conhecimento de resgate em mata 

e primeiros socorros além de priorizar a ética necessária para a profissão. 

Eventos Turísticos – Manteremos os 12 eventos que já fazem parte do 

Calendário Turístico desde 2018, o que nos rendeu muita atividade e visitação 

ao nosso município, passando de 40.000 para 120.000 turistas/ano, triplicando 

as demandas de visitação o que trouxe um claro desenvolvimento: em 2018 

tínhamos apenas cinco empreendimentos turísticos, hoje contamos com onze já 

implantados e em 2021 teremos mais o grande Resort da Pedreira: The Rock´s 

Fall Resort. 

Turismo Religioso – Será implantado o Turismo Religioso em parceria com a 

Paraná Turismo, que entrará para o Calendário anual de eventos religiosos 

através do Monge João Maria de Jesus, hoje já temos a Tradicional Caminhada 

do Monge que acontece no mês de junho, logo teremos eventos de maior 

envergadura, trazendo peregrinos de lugares distantes. 

Turismo de Frutas – Implantaremos o Turismo de Frutas que passará 

diretamente nas propriedades produtoras de frutas, o que evitará a evasão 

agrícola fazendo com que o pequeno agricultor tenha seus produtos valorizados 

no local e consequentemente diminuindo o aumento do latifúndio. Temos várias 

propriedades produtoras de ótimas frutas e com esses eventos colocaremos em 

evidência a força do nosso produtor rural. 

Outdoor e Selos – Colocaremos grandes Outdoors em nossa PRT-272 

evidenciando nossas cachoeiras linkadas aos nossos Subsímbolos, com isso o 

viajante que passar por nossas rodovias ficará com grande vontade de conhecer 

nossos atrativos sendo atraído para nossos empreendimentos e cidade. Selos 

de correio serão feitos tendo os seis subsímbolos, Jaguatirica, Carcará, Azul 

Seda, Cascudo, Manacá da Serra e Cravo do Mato, junto com nossas cachoeiras 

estampados, divulgando dessa forma em nível nacional, a diversidade de nosso 

ecossistema e a beleza de nossas cachoeiras. 

 

 

 



POLITICAS PÚBLICAS SOCIAS 

 

Assistência Social, Idosos, Criança e Adolescente. 

 

 Realização de concurso público para contratação de profissionais da área 

de Assistência Social (Assistentes Sociais, Psicólogos, Educadores 

Sociais); 

 Fortalecimento das ações da Equipe de Proteção Social Especial, que 

oferta apoio ao público alvo atendimento especializado por meio de seus 

profissionais; 

 Apoio às Entidades Não Governamentais que fazem parte da rede 

socioassistencial; 

 Apoio ao Conselho Tutelar, reestruturando a parte física, e busca de 

recursos para sede própria; 

 Ampliação do prédio do CRAS, visando melhor atendimento aos usuários 

dos serviços; 

 Aquisição de veículos para implementação das ações de busca ativa, 

visitas domiciliares, atendimento descentralizado executado pela equipe 

volante e outros profissionais, viabilizando o acesso aos serviços; 

 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 

VÍNCULOS PARA PESSOA IDOSA: 

 

 Ampliação da oferta de vagas para as ações do Centro de Convivência 

do Idoso, com a realização de oficinas de música, de artesanato, de 

costura, de educação física; 

 Ações de fortalecimento e convivência familiar e comunitária com os 

idosos acolhidos nas instituições de longa permanência; 

 Realização de eventos artísticos e culturais (apresentações artísticas, 

miss terceira idade, datas comemorativas relacionadas aos idosos, entre 

outras); 

 Passeios e viagens e a promoção de atividades de recreação e lazer; 

 



SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 

FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES: 

 

 Ampliação da oferta de vagas para as ações do CECOM, com a 

realização de oficinas de música, artes marciais, artes cênicas, ballet, 

pintura, informática, horta, culinária, bordado, crochê, tricô, artesanato em 

tecido, E.V.A. e papel; 

 Projeto Bombeiro Mirim; 

 Realização de eventos artísticos e culturais (apresentações artísticas e 

culturais, entre outras); 

 Passeios e viagens e a promoção de atividades de recreação e lazer; 

 

 

MEIO AMBIENTE 

 

Implantação do Programa Recicla Faxinal, onde será realizada a coleta 

seletiva, o incentivo a catadores e cooperados, trazendo dignidade e fonte de 

renda fixa a quem vive da venda de lixo; 

 

Criação do Programa de Proteção aos Lençóis Freáticos, com a coleta de 

óleo de cozinha; 

 

Aumento na arborização da cidade, com doação de mudas seguindo Plano 

Municipal de Arborização; 

 

Coleta de lixo: Avançamos muito com a terceirização dos serviços e agora 

ampliaremos a coleta, aumentando dias na semana, conforme a demanda; 

 

Coleta de Recicláveis: Assim como a coleta de lixo, passaremos a coletar os 

recicláveis, em dias alternados, com a distribuição de sacos que incentivam a 

separação destes materiais. Toda coleta será realizada pela Associação de 



Catadores, já adquirimos um caminhão específico e fomentaremos a prática em 

toda a cidade; 

 

Instalação de PEVS: Instalaremos PEVs – Ponto de Entrega Voluntária de 

recicláveis, em alguns pontos estratégicos, objetivando colaborar com a 

Associação dos Catadores; 

 

Aterro Sanitário; Estaremos solucionando um passivo ambiental existente no 

município a mais de 20 anos. Nossa proposta consiste no adormecimento do 

atual “lixão”, e como existe área disponível, construiremos um novo Aterro 

Sanitário, dentro das legislações vigentes. 

 

Barracão de Reciclagem e Associação: Em 2017 formamos a Associação dos 

coletores de recicláveis de Faxinal, a qual está toda documentada e apta para 

início de suas atividades. O Barracão de reciclagem, está em construção e os 

equipamentos para a separação, prensagem dos materiais já estão disponíveis. 

 

Implantação da Educação Ambiental: Em parcerias com toda a rede 

educacional, implantaremos a Educação Ambiental, fomentando a reciclagem e 

criando um novo conceito ambiental em nossa cidade; 

 

Geração de ICMS Ecológico: Auxiliaremos para a criação de áreas de proteção 

ambiental, gerando ICMS Ecológico para o Município e para os proprietários de 

zonas com potencial ambiental; 

 

 

INFRAESTRUTURA 

 

ÁREA RURAL 

 

Estradas Mestres - Manutenção da nossa malha viária Rural, permitindo o 

escoamento da produção, o transporte escolar e a visitação turística; 



Estradas Vicinais – Manutenção das estradas vicinais e carreadouros por meio 

do já consagrado Programa Porteira Pra Dentro, dando atenção a todos os 

produtores. 

Bueiros e Caixa d’água – Prosseguir com trabalho preventivo de limpeza dos 

bueiros e caixas d’água, preservando assim as estradas. 

Pontes em Concreto – Já entregamos as pontes de concreto nas Três Barras, 

Bufadeira do Areião e Bufadeira do Cruzeiro, e estaremos concluindo a 

construção em outras localidades; 

 

 

AGRICULTURA; 

 

 

 Manutenção do apoio a agricultura familiar, fomentando a Feira do 

Produtor com a aquisição de equipamentos utensílios e estrutura a todos 

feirantes; 

 Manutenção da aquisição de produtos locais para a merenda escolar por 

meio do Compra Direta; 

 Incentivo ao turismo do agronegócio, fomentando a venda de produtos 

produzidos nas propriedades turísticas; 

 Implantação do selo municipal para a venda e comercialização de 

produtos de origem animal; 

 Fomentar o associativismo rural, para que o município possa subsidiar 

equipamentos, implementos e recursos aos pequenos produtores. 

 

 

ÁREA URBANA 

 

Limpeza Urbana – Ampliação dos serviços de limpeza urbana na área central e 

nos bairros;  

 

Instalação de Lixeiras – Instalação na zona central e nos bairros, colaborando 

com a limpeza de nossa cidade; 

 



Sinalização de trânsito – Estaremos mantendo a sinalização com as pinturas 

das faixas e sinalização das preferenciais, assim como instalaremos mais placas 

de sinalização na zona central e nos bairros, pintura de quebra-molas, e a 

construção de novas travessias elevadas; 

 

Iluminação em LED – Instalação de lâmpadas de LED substituindo de forma 

gradativa toda a zona urbana do município. Já iniciamos na Avenida Brasil, e 

estenderemos por toda cidade. As lâmpadas retiradas serão utilizadas para 

iluminar ruas que necessitam de ampliação da iluminação, assim como 

estenderemos a locas ainda não iluminados; 

 

Reorganização do trânsito – Estaremos redefinindo as vagas de 

estacionamento na zona central, sinalizando as ruas ainda não sinalizadas e 

retornando vias como Rua Ismael Pinto Siqueira e Professora Iany de Oliveira 

Munhoz em preferenciais, para melhorar o fluxo viário; 

 

Programa Pedala – Nos eixos principais estaremos construindo ciclovias, 

incentivando a utilização de bicicletas, visando a sustentabilidade e a saúde de 

nossa população; 

 

Eixo de Integração -  Estaremos conforme o Plano Diretor Municipal 

implementando eixos de ligação entre a área central e os bairros, valorizando as 

Zonas de Comércios e Serviços. 

 

Pavimentação - Executamos o maior programa de pavimentação da história de 

Faxinal, com o Jardim Aracy, Jardim David Jorge Cury, Jardim Garcia, e outras. 

Estaremos adquirindo uma mini usina asfáltica que permitirá a execução de 

pavimentação por nossas equipes, e manteremos nosso compromisso de 

asfaltar 100% da cidade. Atuaremos com dois programas: Programa Asfalto 

Novo e Programa Recupera.  

 

Programa Asfalto Novo – Com este programa atenderemos os bairros; Bica 

d’Água, Vila Nova e Vila Velha, Novo Faxinal e Vila Imperatriz. 

 



Segurança Pública – Iniciamos um programa de monitoramento por câmeras 

na cidade, e já contribuímos para a solução de vários delitos. Vamos ampliar 

este monitoramento visando colaborar com as policias Militar e Civil, nas 

medidas de segurança pública; 

 

Parques Infantil -  Estaremos instalando parques nos bairros, iniciamos pelo JK 

e Nutrimil, e na sequencia instalaremos no Jardim Nossa Senhora de Fátima e 

Jardim São Pedro, e após na Vila Nova e Vila Velha. 

 

 

INDÚSTRIA COMÉRCIO 

E 

GERAÇÃO DE EMPREGOS 

 

 

Parque Industrial Gino Zeni - Reestruturação do Parque Industrial Gino Zeni, 

estruturando o arruamento e a marginal com a PRT 272; 

 

Parque Industrial II - Criação do Parque Industrial II, na área que por muitos 

anos foi utilizada por terceiros sem a devida função. A área de é 

aproximadamente 33.500 m², e abrigará empresas com barracões em três 

metragens, conforme programa do governo federal, destacando que nem todos 

seguimentos podem ser alocados na área devido a questões ambientais; 

 

Parque Industrial Hermínio Cantagallo – Estaremos por meio de 

desapropriação para interesse público, criando esta área industrial, com 

aproximadamente 5 alqueires, as margens da PRT 272 sentido Cruzmaltina, 

onde será alocado industrias de grande porte onde não haverá impedimentos 

ambientais. 

 

Geração de Empregos – Com as oportunidades para as empresas e industrias 

se sediarem em Faxinal, conseguiremos gerar os tão sonhados empregos que 

nossa população tanto almejam. Já estamos alinhados com 3 empresas que 



poderão gerar até 300 empregos diretos, além de mais 100 indiretos, o que se 

concretizará com a desapropriação da área; 

 

Programa Meu 1° Emprego -  Muitos de nossos jovens não conseguem 

ingressar no mercado de trabalho, pois as regras trabalhistas em muito limitam. 

Criaremos esse programa, objetivando que jovens entre 16 e 24 anos possam 

conseguir uma vaga no mercado de trabalho. 

 

Micro Empreendedor – Prosseguir ofertando todo suporte através da Agencia 

de Empregos e Fomento Paraná. Desde 2017 por esses programas já foram 

injetados na economia local mais de xxx milhões, e muito mais ofertaremos.  

Qualificação – Ampliaremos as parcerias com as universidades (UNESPAR) e 

com o SEBRAE, para treinamento e qualificação de mão de obra; 

 

Apoio aos Micro Empresários Locais – Vamos aumentar os incentivos para 

as empresas existentes no município, visando que esses possam instalar-se na 

área industrial; 

 

Incentivo ao Comércio Local – Ampliaremos as parcerias com a ACEF para 

fazer nosso comércio cada vez mais forte. Manteremos o apoio em todas as 

iniciativas, e prosseguiremos com a política de consumo local. Já avançamos 

com mudanças na legislação municipal e queremos consumir o máximo o 

município. 

 

ESPORTES 

 

Criança na Escola é Show de Bola; Lançamos o projeto em 2018 e já 

estendemos a Faxinalzinho. Aumentaremos as turmas e vamos seguir o 

incentivo a prática esportiva; 

 

Esporte nos Bairros -  Já entregamos duas quadras poliesportivas cobertas 

(Nossa Senhora de Fátima e Vila Nova e Vila Velha), mas outros bairros serão 

beneficiados; 

 



Apoio as Escolas – Ampliaremos o apoio e juntos manteremos todos espaços 

esportivos das escolas, incluindo as estaduais, sempre em boas condições; 

Construiremos a cobertura da Quadra da Escola Tancredo Neves; 

 

Cancha de Bocha -  Construiremos uma cancha de bocha na Praça Central, 

incentivando a prática esportiva; 

 

Campo Sintético no JK e Nutrimil – Estaremos construindo um campo de 

grama sintética na Praça José Estanislau Bordignon, a qual atenderá toda a 

região. 

Iluminação no Estádio Pedro Ferigato – Ampliaremos as melhorias no Estádio 

Municipal e investiremos através de parcerias em iluminação, visando a prática 

esportiva noturna, assim como competições. 

 

Implantação da Escolinha de Base – O Objetivo é incentivar outras 

modalidades esportivas, entre elas o Handebol e o Vôlei; 

 

Participação em Campeonatos – Prosseguiremos apoiando nossos 

desportistas para a participação em campeonatos e competições fora do 

município, onde estarão representando nossa Faxinal; 

 

Eventos Esportivos – Estaremos sediando eventos como JAVIS, JOJUPS e 

JAPS assim como a Olimpíada do Rotary e outras modalidades; 

  

 

 

 

 

 

 

 


