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Representatividade é um dos 
nossos propósitos no 
associativismo e todo pleito que 
defendemos por meio do Voz 
única, fazemos com muito 
profissionalismo. O engajamento 
que conseguimos ter das 
associações em prol de pleitos 
coletivos, criando um plano de 
trabalho com acompanhamento, 
monitorando números e prazos e 
propondo soluções e melhorias é 
uma evidência da seriedade do 
trabalho que fazemos. É assim 
que fazemos nossa região crescer 
e somar ainda mais no 
crescimento do estado e da 
nação. Isso é a FACISC, 
isso é a Voz Única!” 

• Cunha Porã
• Descanso
• Iporã do Oeste
• Iraceminha
• Itapiranga
• Maravilha

• Modelo
• Mondaí
• Palmitos
• São João do Oeste
• São Miguel do Oeste
• Tunápolis/Santa Helena
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Viabilizar a construção da Ponte sobre o rio Uruguai entre 
Itapiranga e o RS;

Revitalizar a SC 163 no trecho entre São Miguel do Oeste e 
Itapiranga, contemplando terceiras faixas e os contornos viários 
em Descanso, Iporã do Oeste e Itapiranga;

Revitalização da BR 282 no trecho entre São Miguel do Oeste e 
Chapecó, incluindo a duplicação e primordialmente a construção 
de elevado no entroncamento com a BR 158;

Melhorar o fornecimento de energia elétrica para a região 
Extremo Oeste, com entrega sem oscilação, singularmente nas 
áreas industriais e definição de um plano de ampliação da rede 
trifásica para toda área rural desta região;

Alteração nos planos pedagógicos do ensino fundamental e 
médio, com implementação de disciplina obrigatória no currículo 
escolar, em inovação e educação empreendedora. 

PLEITOS PRIORITÁRIOS DA REGIONAL

O EXTREMO OESTE EM NÚMEROS

28
MUNICÍPIOS

14.612
EMPRESAS

R$ 264,31 MI
EXPORTAÇÕES

R$ 102,37 MI
IMPORTAÇÕES

13.808
EMPRESÁRIOS
INDIVIDUAIS

214.469
POPULAÇÃO

R$ 161,94 MI
SALDO DA
BALANÇA  COMERCIAL

58.497
EMPREGOS
DIRETOS

R$ 8,6 BI
PIB

R$ 366,68 MI
CORRENTE DO
COMÉRCIO (IMP + EXP)
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CUNHA PORÃ

Infraestrutura
• Construção de um elevado no entroncamento das BR 158 e BR 282 com iluminação no 
local.

DESCANSO

Infraestrutura
• Implementar o modal ferroviário que interligue o Centro-Oeste brasileiro ao Oeste catari-
nense e este aos portos;

• Contrução de uma Ponte sobre o Rio Uruguai entre Itapiranga/SC e Barra do Guarita/RS.

IPORÃ DO OESTE

Educação/Inovação
• Educação social e empreendedora (desde o ensino fundamento a médio);
• Educação Política/gestão pública;
• Educação profissionalizante no ensino médio.

Infraestrutura
• Melhorias na prestação dos serviços por parte das companhias Casan e CELESC;
• Revitalização da SC 163, trecho entre São Miguel do Oeste e Itapiranga. 

IRACEMINHA

Infraestrutura
• Reforma da BR 282 no trecho entre Iraceminha e São Miguel do Oeste.

ITAPIRANGA

Infraestrutura
• Construção de novas redes de Energia Trifásica para atender as demandas de moradia e 
indústrias do município de Itapiranga; 

• Construção de uma ponte interligando Itapiranga/SC a Barra do Guarita/RS.

MARAVILHA

Educação/Inovação
• Implantação de um Centro tecnológico vocacionado para os principais setores econômicos.

Infraestrutura
• Implantação definitiva e célere do Contorno Viário de Maravilha em todo o seu trecho 
(aproximadamente 9km);

• Investimentos em infraestrutura, ampliação da captação e melhoramento de redes pela 
Casan;

• Construção do viaduto/elevado na BR 282 com a BR 158 dando acesso ao contorno viário 
de Maravilha;

• Pavimentação asfáltica de Maravilha a Bom Jesus do Oeste.

MODELO

Infraestrutura
• Restauração com inclusão de terceira faixa nos trechos da SC 160 que liga a cidade de 
Pinhalzinho a Modelo. 

MONDAÍ

Infraestrutura
• Implantação de uma estação de tratamento e esgoto no município. 

Segurança
• Aumento do efetivo da Polícia Militar no município.

PALMITOS

Saúde
• Ampliar o repasse de recursos ao HOSPITAL REGIONAL DE PALMITOS. 

SÃO JOÃO DO OESTE

Infraestrutura
• Construção de um Ponte de ligação entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul (Itapiranga/SC 
e Barra do Guarita);

• Finalização da revitalização da BR-163;
• Asfaltamento da SC- 283 entre Itapiranga e Mondaí. 

SÃO MIGUEL DO OESTE

Educação/Inovação
• Autorização para Instalação do Curso de Medicina em São Miguel do Oeste, Auxílio na 
revogação da portaria nº 328, de 05 abril de 2018, portaria esta que suspende protocolos de 
pedidos de aumento de vagas e de novos editais de chamamento público para autorização 
de cursos de graduação em medicina e institui o grupo de trabalho para análise e proposi-
ção acerca da reorientação da formação médica.

Infraestrutura
• Investir na Infraestrutura de acesso na Fronteira Paraíso/Argentina (aduana);
• Transformar o Aeroporto de São Miguel do Oeste em Aeroporto Regional do Extremo 
Oeste;

• Garantia de recursos para as obras de revitalização da BR163, trecho compreendido entre 
Guaraciaba e Dionísio Cerqueira;

• Garantia de recursos para as obras de revitalização da BR282 de São Miguel do Oeste a 
Chapecó. 

Saúde
• Ampliação do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, aumentando a capacidade de leitos; 
ampliar a UTI atual e instalar UTI Neo Natal. Instalação de atendimento em especialidades; 
Conforme determinação da portaria do MEC, de pelo menos três programas de residência 

médica nas especialidades prioritárias (clínica médica; cirurgia; ginecologia-obstetrícia; 
pediatria; medicina de família e comunidade);

• Instalação do Posto de Coleta de sangue do Hemosc em São Miguel do Oeste.

TUNÁPOLIS

Infraestrutura
• Melhoria no fornecimento de energia elétrica nos municípios de Santa Helena e Tunápolis.
• Programa de habitação ou Financiamento a programa de habitação;
• Duplicação da BR 282 entre São Miguel do Oeste e Chapecó;
• Estruturação da BR163 entre São Miguel do Oeste e Dionísio Cerqueira.
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Infraestrutura
• Construção de um elevado no entroncamento das BR 158 e BR 282 com iluminação no 
local.

DESCANSO

Infraestrutura
• Implementar o modal ferroviário que interligue o Centro-Oeste brasileiro ao Oeste catari-
nense e este aos portos;

• Contrução de uma Ponte sobre o Rio Uruguai entre Itapiranga/SC e Barra do Guarita/RS.

IPORÃ DO OESTE
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• Educação social e empreendedora (desde o ensino fundamento a médio);
• Educação Política/gestão pública;
• Educação profissionalizante no ensino médio.

Infraestrutura
• Melhorias na prestação dos serviços por parte das companhias Casan e CELESC;
• Revitalização da SC 163, trecho entre São Miguel do Oeste e Itapiranga. 

IRACEMINHA

Infraestrutura
• Reforma da BR 282 no trecho entre Iraceminha e São Miguel do Oeste.

ITAPIRANGA

Infraestrutura
• Construção de novas redes de Energia Trifásica para atender as demandas de moradia e 
indústrias do município de Itapiranga; 

• Construção de uma ponte interligando Itapiranga/SC a Barra do Guarita/RS.
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Educação/Inovação
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Infraestrutura
• Implantação definitiva e célere do Contorno Viário de Maravilha em todo o seu trecho 
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MODELO

Infraestrutura
• Restauração com inclusão de terceira faixa nos trechos da SC 160 que liga a cidade de 
Pinhalzinho a Modelo. 

MONDAÍ
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• Implantação de uma estação de tratamento e esgoto no município. 

Segurança
• Aumento do efetivo da Polícia Militar no município.
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Saúde
• Ampliar o repasse de recursos ao HOSPITAL REGIONAL DE PALMITOS. 

SÃO JOÃO DO OESTE
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• Construção de um Ponte de ligação entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul (Itapiranga/SC 
e Barra do Guarita);

• Finalização da revitalização da BR-163;
• Asfaltamento da SC- 283 entre Itapiranga e Mondaí. 

SÃO MIGUEL DO OESTE

Educação/Inovação
• Autorização para Instalação do Curso de Medicina em São Miguel do Oeste, Auxílio na 
revogação da portaria nº 328, de 05 abril de 2018, portaria esta que suspende protocolos de 
pedidos de aumento de vagas e de novos editais de chamamento público para autorização 
de cursos de graduação em medicina e institui o grupo de trabalho para análise e proposi-
ção acerca da reorientação da formação médica.

Infraestrutura
• Investir na Infraestrutura de acesso na Fronteira Paraíso/Argentina (aduana);
• Transformar o Aeroporto de São Miguel do Oeste em Aeroporto Regional do Extremo 
Oeste;

• Garantia de recursos para as obras de revitalização da BR163, trecho compreendido entre 
Guaraciaba e Dionísio Cerqueira;

• Garantia de recursos para as obras de revitalização da BR282 de São Miguel do Oeste a 
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• Ampliação do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, aumentando a capacidade de leitos; 
ampliar a UTI atual e instalar UTI Neo Natal. Instalação de atendimento em especialidades; 
Conforme determinação da portaria do MEC, de pelo menos três programas de residência 

médica nas especialidades prioritárias (clínica médica; cirurgia; ginecologia-obstetrícia; 
pediatria; medicina de família e comunidade);

• Instalação do Posto de Coleta de sangue do Hemosc em São Miguel do Oeste.

TUNÁPOLIS

Infraestrutura
• Melhoria no fornecimento de energia elétrica nos municípios de Santa Helena e Tunápolis.
• Programa de habitação ou Financiamento a programa de habitação;
• Duplicação da BR 282 entre São Miguel do Oeste e Chapecó;
• Estruturação da BR163 entre São Miguel do Oeste e Dionísio Cerqueira.
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Educação/Inovação
• Autorização para Instalação do Curso de Medicina em São Miguel do Oeste, Auxílio na 
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ção acerca da reorientação da formação médica.
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Oeste;
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• Melhoria no fornecimento de energia elétrica nos municípios de Santa Helena e Tunápolis.
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