INTRODUÇÃO
Em 2015, o Fórum de Desenvolvimento Marechal Cândido Rondon 2035 foi
criado por meio de decreto municipal e contou desde o início com a parceria da
Associação

Comercial

e

Empresarial

de

Marechal

Cândido

Rondon

(ACIMACAR). Seu intuito era envolver as lideranças públicas e da sociedade
civil organizada num grande debate sobre o futuro do município e as ações a
serem planejadas e implementadas para que os anseios da comunidade
rondonense fossem atendidos. Para atender a perspectiva do Fórum, foram
criados quatro eixos temáticos de discussão: Capital Humano e Social; Gestão
Pública e Inovação; Infraestrutura, Meio Ambiente e Urbanização; Economia e
Fomento à Produção. Os eixos temáticos congregaram profissionais de diversas
áreas e as reuniões se estenderam de setembro de 2015 até junho de 2016. No
total foram 26 reuniões que congregaram um público diversificado totalizando
mais de 300 participantes. Nesse relatório, os eixos foram desmembrados em
temáticas particulares para facilitar a leitura e entendimento. O elemento
“inovação” se tornou transversal a todos os Eixos norteando o conteúdo e seus
desdobramentos, conforme Figura 1.
Figura 1: Estrutura do Relatório do Fórum de Desenvolvimento MCR 2035.
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Para que as reuniões dos Eixos fossem mais produtivas, e se pudesse ter um
documento norteador ao final do Fórum, o Núcleo de Desenvolvimento
Regional (NDR) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) foi
contatado para prestar assessoria técnica aos eixos. O NDR apresentou dados
estatísticos, análises conjunturais e estimulou os debates para a identificação de
ações de curto, médio e longo prazo. A partir dos resultados dos debates e da
análise dos dados, a assessoria técnica fez a redação do relatório do Fórum, que
foi apreciado em reuniões plenárias e em audiência pública.
Ao longo das reuniões e das pesquisas de campo junto as lideranças públicas e
empresariais, se percebeu o sentimento de pertencimento da sociedade
rondonense, seu caráter associativista e de cooperação, seu compromisso e
preocupação com as novas gerações. Dentre os resultados do Fórum de
Desenvolvimento MCR 2035, o principal foi a criação e a instalação do Conselho
de Desenvolvimento de Marechal Cândido Rondon, em 21/07/2016. Esse
Conselho terá em mãos um conjunto de documentos (relatório e anuário
estatístico) para nortear suas ações e estabelecer bandeiras de atuação, que
refletem os anseios da sociedade. E o anseio da sociedade rondonense para
2035 é um município com mais desenvolvimento social, econômico e ambiental.
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