Reunião de 07/10/2004 sobre Desenvolvimento Sustentável para Lomba Grande
Reuniram-se, no dia 07 de outubro de 2004, no Laboratório de Informática do Instituto Estadual
Madre Benícia (gentilmente cedido pela diretoria do mesmo) membros da comunidade de Lomba
Grande, lideranças locais e representantes do CAMP, do COLSL e da UNILASALLE, conforme lista de
presenças anexa. A pauta principal da reunião foi “O Plano Diretor de NH e o Desenvolvimento que se
quer para Lomba Grande” e a viabilização de um seminário para ampliar a discussão do tema com toda
a comunidade local e de municípios vizinhos. Como a cada reunião se agregam novas pessoas ao
grupo, esta foi iniciada com uma rápida apresentação dos participantes e com um breve resgate do
processo de discussões e da problemática que tem motivado essas reuniões. Como é de costume em
nossa prática democrática, foi aberto espaço para os presentes manifestarem suas opiniões
particulares, apreensões, expectativas sobre o assunto, onde vários puderam se manifestar. Pelas
falas pôde-se confirmar que existem correntes discursivas divergentes sobre o tipo de
desenvolvimento mais adequado para a localidade, mas há um certo consenso quanto a necessidade
de debater melhor o assunto. Como encaminhamentos para a viabilização do seminário, foi sugerido
por Roseli (CAMP) que se definisse: Título para o evento, objetivos, data, local, como mobilizar,
divulgação e apoios. Os itens foram escritos no quadro e ali foram feitas as anotações decididas pelos
presentes:
!

Títulos sugeridos:
· Desmistificando o PDUA
· O que queremos para Lomba Grande
· Lomba Grande em Debate: o novo Plano Diretor e o
desenvolvimento que queremos

!

Objetivos: informar e discutir o PD e a sua relação com o desenvolvimento local e regional

!

Data 23 ou 30/10

!

Local: Sociedade ou uma das Igrejas

!

Como Mobilizar / encarregados
· Reunião da Associação da Lomba 20/10 / Todos
· Grupos da EMATER / Leonarda
· Igrejas / Marcelo
· Sindicato / Carlos
· Cooperativa / Carlos
· Correios / Carlos
· ComitêSinos / Alda
· UPAN / Alda
· Mov. Roesler / Carlos
Apoios confirmados
· UPAN
· COLSL
· CAMP
· UNILASALLE
· ASSOCIAÇÃO DO QUILOMBO
· ASSOCIAÇÃO DA LOMBA
· SINDICATO
· COOPERATIVA

!

!

Divulgação
·
·
·
·

Mídia: rádios, jornais e tvs
Faixas
Cartazes
Internet

Foi formada uma comissão composta por pessoas que se inscreveram livremente para reuniremse no próximo dia 11 e discutirem os detalhes pendentes para a viabilização do seminário: Ronaldo
Winter, Marino Tavares, Suziane Gutbier, Rosana Chinazzo, Erno Bühler, Adalberto Domingues e Luís
(Sítio São Luís). Fiquei encarregada de comunicar a comissão sobre o local onde nos reuniríamos.
Assim foi encerrada a reunião da qual faço o presente relato.
Maria Suziane Gutbier

