
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Declaração do Fórum de Desenvolvimento Econômico do Território Oeste do Paraná 
Cascavel, 16 de maio de 2016 

 
O segundo encontro do Fórum de Desenvolvimento Econômico do Território Oeste do 
Paraná ocorreu no dia 16 de maio de 2016, na cidade de Cascavel, Paraná.  
 
O evento foi realizado pelo Programa Oeste em Desenvolvimento com o apoio das 
diversas instituições parceiras, seus representantes e lideranças, reunindo 267 
pessoas, representando os governos locais, regionais e estaduais, instituições de apoio, 
pesquisa e regulação, assim como entidades sociais, o setor produtivo com empresas e 
produtores, e lideranças de interesse no desenvolvimento econômico do território. 
 
O Fórum de Desenvolvimento Econômico do Território Oeste do Paraná é parte do 
processo de mobilização da região e integração das iniciativas, projetos e ações, 
objetivos do Programa Oeste em Desenvolvimento lançado em agosto de 2014. 
 
O Programa Oeste em Desenvolvimento é uma ação de governança regional que busca 
promover o desenvolvimento econômico da região por meio de um processo 
participativo, fomentando no território a cooperação entre os atores para o 
planejamento e a implementação de uma estratégia de desenvolvimento integrada. 
 
O Fórum é uma das esferas da governança do Programa e pelos debates realizados 
neste encontro, se consolidou como legítimo, representativo, democrático e 
participativo. O propósito é avançar sobre as questões mais estratégicas e prioritárias 
para viabilizar e fortalecer o desenvolvimento da região, proporcionando um ambiente 
de diálogo, gerando confiança e o empoderamento das pessoas. 
 
Este segundo encontro possibilitou compartilhar novas experiências e conhecimentos, 
compreender melhor alguns dos nossos desafios, alinhar objetivos e esforços, 
fortalecer parcerias e ampliar a capacidade de realização. Entre as conclusões e 
mensagens mais relevantes, que se deseja expressar, incluem-se as seguintes: 
 
1º - O Fórum estabelece que o Programa Oeste em Desenvolvimento deve se 
posicionar favorável ao reconhecimento do Estado Livre de Aftosa Sem Vacinação, 
uma vez que este status sanitário pode aumentar a competitividade das atividades 
produtivas da região e ampliar as oportunidades de mercado, principalmente de 
exportação.  
 
2º - O Fórum expressa a importância da conquista e manutenção da qualificação do 
status sanitário da região e do estado, como condição imprescindível para o 
desenvolvimento econômico do território. Neste sentido, orienta que sejam realizadas 
ações para fortalecimento das instituições e dos mecanismos de fiscalização e de 
estruturas de atendimento; ações de educação sanitária, campanhas para 
sensibilização e disseminação das informações e para divulgação e incremento dos 
sistemas de alertas sanitários, bem como a intensificação da segurança na região de 
fronteira com postos e efetivo de fiscalização. 



 

 
3º - O Fórum reconhece o potencial de geração de energias alternativas da região, 
principalmente fotovoltaica e de biogás, e orienta para que sejam disseminadas as 
informações para incentivo a geração distribuída, além da atuação junto ao Governo 
do Estado para isenção do ICMS como estímulo a utilização de energias renováveis. 
 
4º - O Fórum reforça a necessidade de atuação para melhorar a qualidade da 
transmissão, fornecimento e disponibilidade de energia elétrica no meio rural. Para 
tanto orienta que seja desenvolvido um plano energético regional que contemple a 
capacidade disponível para oferta, custo e a demanda para atendimento das 
necessidades da região na perspectiva de médio e longo prazo. E reforça para que 
sejam realizadas ações de aproximação entre o setor produtivo e o de fornecimento e 
distribuição para alinhamento das necessidades e prioridades do setor elétrico 
regional. 
 
5º - O Fórum expressa o papel fundamental dos municípios na implementação da 
estratégia integrada de desenvolvimento. Nesse sentido, orienta para que seja 
estimulada a criação e consolidação de estruturas para fortalecimento das redes locais 
e microrregionais, como os Conselhos de Desenvolvimento e os Comitês Gestores, 
estabelecendo um canal de relacionamento entre o Programa e os municípios, bem 
como a realização de ações permanentes para informação e sensibilização dos atores 
para a temática do desenvolvimento regional, contemplando também a juventude e o 
meio rural.  
 
6º - O Fórum reconhece a necessidade da representatividade política na defesa das 
prioridades do Oeste e propõe a elaboração de uma agenda comum e prioritária do 
Programa para debate e busca do comprometimento – inicialmente dos candidatos, e 
posteriormente dos eleitos, e das forças políticas locais e estaduais. 
 
7º - O Fórum orienta que o Programa Oeste em Desenvolvimento mantenha a posição 
contrária à renovação do contrato de concessão do pedágio sem nova licitação; amplia 
seu apoio na busca pela redução das tarifas praticadas pelas concessionárias 
atualmente e a realização de auditoria dos balanços contábeis das concessionárias. 
 
8º - O Fórum reconhece que o processo de desenvolvimento da região Oeste perpassa 
pelo desenvolvimento da infraestrutura e logística regional, o que inclui a melhoria das 
estradas rurais o que contribuirá para o aumento da competitividade das atividades 
produtivas. Nesse sentido, orienta que o Programa Oeste em Desenvolvimento 
estimule o envolvimento dos governos municipais e estadual juntamente com a 
inciativa privada para a criação de um Programa Regional de melhoria das estradas 
rurais. 
 
9º - O Fórum também orienta que o Programa Oeste em Desenvolvimento se 
manifeste contrário a exploração do gás de xisto através do Fracking. Para tanto 
estabelece que devem ser realizadas campanhas de sensibilização e impedimento da 
exploração no território. 
 



 

 
10º - O Fórum faz um chamamento aos governos locais, às empresas, produtores e 
comunidade da região, para reduzir os impactos ambientais promovidos pelas 
atividades produtivas e pelas cidades. Neste sentido orienta para o Programa incentive 
e apoie o uso de modelos de tratamento adequados, incluindo a assistência aos 
produtores, e que sejam promovidas ações de educação ambiental e de fomento à 
pesquisas na busca por soluções integradas. 
 
 
O trabalho realizado neste encontro demonstra a importância e o potencial dos atores 
locais no processo de desenvolvimento econômico do território. A partir dos debates 
realizados neste dia, expressam-se algumas questões e desafios: 
 
a) A necessidade latente e legítima de gerar ações concretas e abordar as 
preocupações de todo o território; 
 
b) O papel fundamental da sociedade, juntamente com os outros atores, para garantir 
que o desenvolvimento econômico será conduzido pelo seu capital social; 
 
c) A responsabilidade e a oportunidade para o setor público e o setor privado de 
contribuírem para os diferentes desafios do desenvolvimento econômico da região; 
 
d) A necessidade de disseminar constantemente informações diversas para 
comunicação do Programa, mobilização das pessoas e sensibilização para a ação; 
 
e) A importância da disponibilização permanente de espaços de diálogo e 
planejamento. 
 
Os encontros do Fórum são eventos que materializam a intenção do Programa Oeste 
em Desenvolvimento de estimular a participação e o empoderamento dos atores no 
direcionamento dos esforços para aquilo que for melhor para a região.  
 
O Fórum e o Programa Oeste em Desenvolvimento propõem continuar este trabalho 
em um processo de coordenação e integração entre diferentes atores e estratégias 
para o desenvolvimento econômico do território oeste. 

 


