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Relatório do 2º fórum permanente em Rolante 24/02/10. 

 

A Câmara de Vereadores de Rolante recebeu no dia 24 de fevereiro, o Fórum de 

Discussão da Escola Técnica do Vale do Paranhana, onde mais de 50 pessoas de toda a 

região estiveram presentes, entre elas conselheiros tutelares, vereadores, 

representantes das câmaras municipais, o vice-prefeito de Rolante Lenoir Lauri 

Schonardie, representando o sindicato dos trabalhadores rurais da cidade, secretários 

municipais, sindicatos tanto ligados a agricultura, como a área calçadista, imprensa local 

e várias lideranças comunitárias. Este fórum de discussão tem uma equipe executiva, 

que foi apresentada na oportunidade, composta pelo Presidente do Sindicato Rural do 

Vale do Paranhana, Sérgio Luci, a Professora Raquel Caetano, que representa a Faccat, 

o assessor da Deputada Federal Maria do Rosário, Leonel Bernardo e os Vereadores de 

Parobé, Claudecir Barbosa e Cláudio Silva, (ambos do PT). O encontro foi coordenado 

pelo vereador Parobeense Cláudio Silva, que convidou algumas autoridades presentes a 

fazer parte da mesa coordenadora, como o representante da EMATER de Rolante, 

Nelson Baldasso, o secretário de Agricultura de Rolante, Jorge Fischer, o vereador Jair 

Silva (PT) que está fazendo a articulação municipal para a implantação da escola em seu 

município, uma vez que a escola está cada vez com maior possibilidade de instalar-se no 

município. Fizeram parte da mesa ainda os vereadores Elton Durr (PP), Daniel dos Reis 

(PDT). O intuito do encontro era apresentar a proposta para a comunidade Rolantense 

e mostrar todos os passos dados até o momento, tendo em vista o ensino técnico 

regional. As explanações foram importantes, pois o ensino técnico não é uma novidade, 

mas se torna distante, porque a maioria dos cursos é cobrada, sendo que nesta escola, 

serão gratuitos para qualquer aluno que queira fazer, custeados pelo governo federal. 

O objetivo da escola é iniciar com cursos no setor agrícola, mas depois ampliar para 

outros seguimentos. Como encaminhamentos do encontro, alguns presentes ficaram 

com cópias do manifesto em apoio à escola, para recolherem assinaturas, com o 

objetivo de chegar a mais de 3.000. O grupo de Trabalho ficou encarregado de informar 

a data a ser agendada no Ministério de Educação em Brasília, para que uma comitiva 

representando a região levasse as assinaturas do manifesto. Foi avisado também as 

datas dos outros encontros do fórum de discussão, sendo que o próximo ocorrerá no 

dia 24 de Março na Câmara de Vereadores de Nova Hartz. 


