POSIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS E VICES DO MDB-RS
A Associação de Prefeitos e Vices-prefeitos do MDB do Rio Grande do Sul, representando 256
gestores, empunha a bandeira do Municipalismo como principal meio de atender às demandas da
população gaúcha, daqueles cidadãos que estão lá na ponta, acompanhando de perto as suas
necessidades, desafios, conquistas e crescimento.
Como prefeitos e vices, estamos na linha de frente com a missão de dar respostas claras e
rápidas para assegurar os serviços públicos que são direito de todos. Por essa razão,
entendemos que a saúde financeira e fiscal do Estado é primordial para garantir a manutenção de
serviços de qualidade. Apenas um Estado desenvolvido, é capaz arcar com o pleno atendimento
das necessidades do seu povo.
Vale ressaltar aqui que o Rio Grande do Sul, após anos e anos de dificuldades, pela primeira vez,
começou a respirar o ar de novos tempos. E estes novos tempos, mais prósperos, somente estão
se tornando realidade por conta do árduo trabalho de mudança estrutural iniciado pelo Governo
Sartori e seguido pelo Governo Leite. São oito anos de muito esforço e dezenas de votações
históricas na Assembleia Legislativa, que permitiram reformas para que hoje vivamos dias
melhores.
Hoje, diante de tudo o que se conquistou, entendemos que não podemos dar um passo atrás e
abrir espaço para que se replique aqui no Rio Grande do Sul um cenário de polarização, tão qual
o nacional, nocivo à política e às pessoas. Na nossa interpretação, é primordial que continuemos
com este processo de desenvolvimento em curso.
Portanto, nós prefeitos e vices de municípios gaúchos grandes ou pequenos, temos a esperança
de continuar neste ritmo de desenvolvimento, de progresso, de olhar para a frente. E isso não
acontecerá se não nos unirmos ao projeto que instalamos e que foi seguido pela atual
administração.
A vaidade pessoal nunca norteou o caminho do nosso partido, pois o bom para o MDB é o que for
melhor para o Rio Grande do Sul. A hora é de pensarmos nas pessoas, numa educação de
qualidade, nos pequenos empreendedores, nos jovens que estão iniciando a vida através de start
ups e negócios disruptivos. É hora de nos unirmos em nome do Rio Grande do Sul.
A defesa desta unidade também se dá a partir da análise da conjuntura histórica e da
necessidade de fortalecimento do projeto nacional do MDB, que neste ano apresenta o nome da
senadora Simone Tebet. A importância do projeto nacional, um contraponto à polarização de
candidaturas, fortalece a nossa decisão e nos dá ânimo para chegarmos à vitória.
Por isso, na data de hoje, 18 de julho de 2022, por ampla maioria, a Associação se manifesta
favoravelmente pela coligação com o PSDB, no Rio Grande do Sul e no Brasil, e por um futuro
melhor para a nossa gente, nós prefeitos e vices de todas as regiões assinamos este documento
para conhecimento de todos os gaúchos e brasileiros.
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