
que eu queroO Rio Grande

Tem lado. Tem cara. Tem você.



O QUE É?
É um programa de fóruns virtuais e presenciais, organizados e executados 

pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro do Rio Grande do Sul, 

mas com participação aberta a todos partidos, todas instituições e pessoas.



QUAL O OBJETIVO PRINCIPAL?

Reunir o máximo de idéias e opiniões para a estruturação de um planejamento 

de políticas públicas, visando melhorar, de forma democrática, as condições do 

nosso Estado. Os projetos serão disponibilizados a todas pessoas e instituições, 

partidos e candidatos em junho de 2014.

Com essa iniciativa, busca-se também resgatar o papel histórico do PMDB

 como porta-voz da população. 



COMO TER ADERÊNCIA?

O programa deve se sustentar em temas de relevância para 

a sociedade, fomentando discussões e projetos passíveis de execução.

Além de pautas tradicionais,  também entram em debate 

assuntos estratégicos, em um total de oito eixos:

Saúde Educação Segurança

Infraestrutura Finanças do Estado

Transparência

Desenvolvimento

Inovação



QUEM ESTRUTURA?

A sociedade e os partidários entram com as idéias. O PMDB contribui 

com a experiência de quem sabe realizar. O partido deverá nomear 

conselheiros para encabeçarem o planejamento em cada um dos temas 

e membros para uma comissão técnica, que darão viabilidade as proposições.



COMO VAI FUNCIONAR?

Uma série de encontros presenciais nas 50 maiores cidades do RS vai levar o 

programa para todas as regiões do Estado entre o segundo semestre de 2013 

e o primeiro de 2014. Além disso, um fórum de discussão pelo 

também vai coletar sugestões e abrigar debates.

No mesmo site, estará disponível a agenda de encontros.

www.rsqueeuquero.com.br.

PARTICIPE



CENTRAL DE CASES

O Rio Grande Que Eu Quero também vai promover 

uma central de cases de sucesso, que estará disponível dentro 

do site em uma segunda etapa, apresentando projetos 

que se encaixam  nos eixos do programa.



www.rsqueeuquero.com.br.

Tem lado. Tem cara. Tem você.

que eu queroO Rio Grande


