Desenvolvimento Sustentável para Lomba Grande
Notícias de Lomba Grande : Relato da última semana (19 a 21/10/2004)
|·

Dia 19/10 foi apresentado o Projeto do novo Plano Diretor aos Vereadores, em sessão ordinária.

Nosso companheiro Carlos Gutbier esteve presente. A apresentação foi feita pela arquiteta Ana
Regina Scherer e o engenheiro Rubem Lucas (?), contratados pela Câmara para assessorar na
análise do plano. Na apresentação vê-se respeitadas as alterações reivindicadas pelos moradores
do Quilombo. O Setor Quilombo Industrial não aparece mais, e em seu lugar está o Setor
Miscigenado chamado Passo de Peão, restrito entre o Rio dos Sinos, a Estrada da Integração e a Rua
João Aloísio Allgayer, na divisa com São Leopoldo. O restante da área prevista para indústrias volta à
fazer parte da ZAP (Zona de Atividade Primária). A área do Quilombo onde já há uma formação em
vias de urbanização, hoje conhecida como Vila Marisa e delimitada pela Estrada Rottermund, passa a
ser O Setor Miscigenado(?) Rottermund. Dessa forma preserva-se o nome do Quilombo para a
localidade que ainda mantém suas raízes prioritariamente nas atividades rurais e de ecoturismo,
conforme reivindicação dos seus moradores. O prazo para apresentação de emendas é dia 04/11 e
dia 10/11 está prevista uma reunião para fechamento do PDUA. Se for à votação este ano, será
depois desta data.
|·

Dia 20/10 haveria reunião na Associação de Lomba Grande com representante do SEBRAE. Ele

não pode comparecer alegando motivos profissionais e não fomos avisados. Indo até lá, pudemos
conversar com o atual presidente, André Mello, e explicar-lhe sobre nossa intenção de realizar o
seminário. Ele se mostrou bastante receptivo e disposto a apoiar o evento, garantindo a
disponibilização das dependências da Igreja Católica para isso nos dias 06 ou 13/11.
|·

IMPORTANTE: Foi agendada uma reunião para a próxima segunda-feira, 25/10, às 19h30min.,

na sede da Associação dos Moradores de Lomba Grande. Nessa reunião serão tratados os
preparativos para a organização e divulgação do seminário. Pedimos que todos que fazem parte da
comissão definida para isso ou aqueles que tenha uma contribuição específica para a organização
e/ou divulgação desse grande evento se façam presentes.
|
Abraço a todos
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