
CONSULTA 
POPULAR 
2022



■ Mecanismo de democracia 
participativa  

■ População define diretamente 
parte dos investimentos do 
orçamento estadual

■ Distribuído entre os 28 Conselhos 
Regionais de Desenvolvimento 
(COREDEs)

CONSULTA POPULAR





PROPOSTAS 2021

+ de 1000 
propostas recebidas

759
propostas deferidas

PROPOSTAS POR ÁREA PROPOSTAS POR COREDE



VOTAÇÃO 2021

112.496
Total de votos validados



ORÇAMENTO 2022

dividido entre os 9 
COREDES com maior 
votação no ranking geral, 
proporcionalmente ao 
eleitorado da região

 + R$ 5 milhões 

para as 28 regiões 
dos Coredes

R$ 50 MILHÕES 



VALOR DO COREDE VALE DO RIO 
DOS SINOS

R$ 1.857.142,86



COMO 
PARTICIPAR



De  20/07  e  10/09  o cidadão envia suas propostas escolhendo uma das categorias:

Obras e Habitação

Trabalho, Emprego e Renda

Meio Ambiente e Infraestrutura

Transportes e Infraestrutura

Desenvolvimento Econômico

Agricultura

Inovação, Ciência e Tecnologia

Turismo

Esporte e Lazer

Cultura

Direitos Humanos e Assistência Social
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ENVIO DE PROPOSTAS
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Baixe o aplicativo 
gratuito Colab

1



Pré-projeto
Preenchimento dos 
campos obrigatórios 
e envio da proposta 
até 10 de Setembro

Categoria Endereço Fotos Descrição 
Pré-projeto
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ENVIO DE IDEIAS



COLAB

Análise e Seleção

As ideias recebidas são enviadas à 
equipe do Governo do RS, que em 
conjunto com o COREDE da região, 
farão a análise de viabilidade

Você receberá um retorno positivo 
ou negativo caso seu projeto 
chegue à votação popular

Consulta

Após validação das ideias e escolha 
dos finalistas, as propostas serão 
inseridas na plataforma para votação

Votação

As propostas eleitas terão um prazo 
para envio de documentação e após 
terão direito ao apoio financeiro

Pelo app ou pelo site
consultapopular.rs.gov.br entre 
os dias  14 a 23 de novembro

A proposta com mais apoio 
(curtidas) estará garantida na 
cédula de votação
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ASSEMBLEIAS INICIAIS

Definições do COREDE

■ Quantidade de demandas na cédula (2 a 5) e quantidade de demandas eleitas

■ Limite de categorias que constarão na cédula

■ Se irão realizar Assembleias Municipais, Microregionais ou Regionais



ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS / 
MICRO / REGIONAIS

Definições do COREDE

■ Escolha de delegados na proporção de 01 para cada 10 participantes

■ Análise e discussão das propostas recebidas, com possibilidade de 

melhorias que deverão constar em ata



ASSEMBLEIAS AMPLIADAS

Definições do COREDE

I. Formalizar a cédula de votação com as propostas eleitas pelos Delegados e pelos integrantes dos Conselhos

II. Definir se as propostas terão âmbito regional ou se o recurso será dividido entre os municípios que atingirem no 
mínimo 2% de votos, conforme estabelecido no art. 6

III. Definir a classificação dos municípios e o valor para cada um, se assim o COREDE desejar

IV. Definir a divisão do valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) entre os municípios que atingirem os 2% de 
votos, caso o COREDE fique em primeiro lugar no ranking geral de votação, proporcional ao número de eleitores 
da região

V. Definir a divisão do valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) entre os municípios que atingirem os 2% de 
votos, caso o COREDE fique entre o segundo e o nono lugar no ranking geral de votação, proporcional ao número 
de eleitores da região



CRONOGRAMA

1 20/07 a 10/09
Envio das
propostas

2

Prazo final de avaliação
das propostas pelos
interlocutores
15/09

3 5

4 6

Divulgação 
propostas aprovadas 
de cada região
16/09

JULHO - OUTUBRO
Assembleias dos 
Coredes

14/11 a 23/11
Votação das
Propostas

RESULTADOS
25/11



INFORMAÇÕES:
consultapopular.rs.gov.br

Participe!

GOVERNO DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL
Governador: Ranolfo Vieira Júnior

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
GOVERNANÇA E GESTÃO
Secretário: Claudio Leite Gastal
Secretária Adjunta: Izabel Matte
Subsecretário de Planejamento: Antônio Cargnin
Diretora do Departamento: Bruna Blos


