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Inicialmente a senhora Cíntia Agostini comunicou a todos sobre a reunião com a
AGERGS a realizar-se dia 21/11 às 14:30 horas no auditório do prédio 11 da Univates, para
tratar de um dos temas que influencia a questão da gestão estrutural, que é a distribuição
da energia elétrica.
Em seguida a reunião procedeu-se com a escolha dos novos coordenadores, sendo
eles: o senhor Klaus Werner Schnack como coordenador e o senhor Leandro Hoerle como
coordenador adjunto.
Foram relembrados assuntos da última reunião, com breves discussões, sobre os
acessos asfálticos aos municípios, a duplicação da RS 130 e acesso/qualificação da energia
elétrica distribuída.
O senhor Leandro falou sobre a importância de termos outros meios de transporte
como o fluvial, vias especiais para tráfego de ônibus; propôs também fazermos viagens de
estudo para conhecermos novas tecnologias visando melhorar o trânsito em nossas
rodovias.
Na sequência a senhora Cíntia Agostini, disse que será confeccionado um encarte para
divulgação e convite para as entidades participarem das comissões setoriais, em 2012. O
senhor Ricardo Cimirro pediu para que esse encarte fosse feito com uma linguagem clara e
objetiva.
O senhor Klaus sugeriu a mudança do nome da Comissão Gestão Estrutural para
Comissão Setorial de Infra-estrutura.
Os membros concordaram que em 2012, quando a comissão estiver estruturada,
começarão a discutir temas que realmente competem à esta comissão.
O senhor Klaus também sugeriu que todos fizessem uma análise de tudo que precisa
ser melhorado no Vale e a partir disso, estabelecer prioridades para esta comissão.
O senhor Leandro ainda sugeriu que fosse feitas visitas à pessoas que trabalham com
planejamento, reconstrução, entre outros temas relevantes ao grupo.

