Resolução 011/2014 - Coordenação de Campanha
1. O diretório estadual do PT/RS, por unanimidade, reafirma seu compromisso
em promover um amplo diálogo, junto aos demais partidos que compõem
Unidade Popular pelo Rio Grande, visando construir, democraticamente, uma
plataforma política, que aponte para a renovação de nosso projeto de mudanças
no Rio Grande, nas eleições de Outubro de 2014;
2. A coesão dos partidos do campo popular e democrático será um elemento
central da disputa política em curso – tanto no plano estadual, quanto no
nacional – em resposta à ferocidade com que a oposição neoliberal, associada
aos monopólios da informação e ao capital financeiro, tem atacado as
mudanças populares processadas no país e no Rio Grande nos últimos anos.
3. O PT compreende a necessidade de iniciarmos, imediatamente, o debate
público sobre nossa agenda de aprofundamento das mudanças iniciadas em
2011, mobilizando os movimentos populares, a juventude, o sindicalismo
combativo, os movimentos do campo e as associações e representações da
sociedade civil identificadas com nosso projeto.
4. Assim, apresentará aos partidos que compõem a base de sustentação do
Governo Tarso Genro uma proposta de calendário, bem como um conjunto de
iniciativas que visam acelerar a preparação de nossa pré-campanha. Para
trabalhar neste sentido e com esse compromisso, o Diretório Estadual do
PT/RS apresenta aos partidos aliados seus quadros políticos que estarão à
disposição para integrar nossa futura coordenação de campanha, cuja
composição final deverá assegurar o protagonismo de todos os partidos que
compõem a Unidade Popular pelo Rio Grande:
Ary Vanazzi – Presidente do PT/RS – Coordenação-Geral; Carlos Pestana –
Coordenação Executiva; João Ferrer – Comunicação; Cicero Balestro e
Wilson Costa – Mobilização; Adriano Oliveira – Infraestrutura; Sérgio
Nazário – Finanças; João Motta – Agenda; Marcelo Daneris – Programa de
Governo; José Reis - Assuntos Estratégicos; Eliane Silveira; Jairo Jorge –
Região Metropolitana.
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