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Proposta do Processo da Consulta Popular 2020/2021

§ Valor: R$ 10.000.000,00

§ Área: Desenvolvimento Regional

§ 7 dias de votação

§ Assembleias Onlines



Assinatura 
Termos de 

Colaboração 
da Consulta 

Popular

Até 31 jul

Reunião 
com a 

Diretoria 
do Fórum 

dos 
COREDES

Até 23 jul

Assembleias 
Iniciais Online 
(4 assembleias 

por dia)

24 agoa 01 set

Assembleias 
COREDES 

• Regionais 
• Micro 
• Municipais

25 agoa 18 set 21 set a 29 set

Assembleias 
Ampliadas 

Online 
(4 assembleias 

por dia)

Votação

20 out a 26 out

Critérios para habilitação 
dos projetos / Habilitação 

dos municípios / 
Distribuição dos recursos 

governanca.rs.gov.br

Reunião com 
Comissão Geral e 

Diretoria do 
Fórum (homologar 

CP, Decreto e 
Regimento Interno) 

27 julho

Homologação 
da cédulas de 

votação

7 out a 8 out

Treinamento PROCERGS
(vídeo de 2019)

Proposta do Processo da Consulta Popular 2020/2021



ASSEMBLEIAS INICIAIS

§ SGGE/DDR envia o link da 
Assembleia (48h antes da primeira)

§ Apresenta-se os pagamentos 
atualizados da CP na região e as 
regras da CP 20/21

§ No chat da sala, cada participante 
informa seus dados (nome, CPF,    
e-mail, telefone, município)

§ No prazo de 24h cada COREDE 
envia a ata ao DDR com as 
informações necessárias e a lista de 
presença (print do chat com os 
dados)

ASSEMBLEIAS 
REGIONAIS • MICRO • MUNICIPAIS

§ COREDES e/ou COMUDES comunicam a 
SGGE/DDR da data da Assembleia com 48h 
de antecedência e envia o link da sala

§ Sempre terá um representante do DDR 
participando

§ No prazo de 24h cada COREDE e/ou 
COMUDE envia a ata ao DDR com as 
informações necessárias e indicação de 
delegados, com a lista de presença (print do 
chat com os dados)

ASSEMBLEIAS AMPLIADAS

Assembleias • Consulta Popular 2020/2021 

governanca.rs.gov.br

§ SGGE/DDR envia o link da Assembleia 
(48h antes da primeira)

§ COREDES iniciam discussão dos 
projetos que vão compor a cédula

§ No prazo de 24h cada COREDE envia a 
ata ao DDR com os projetos 
escolhidos para compor a cédula e a 
lista de presença (print do chat com os 
dados)
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Obrigada!
Bruna Blos
Diretora 
DDR • Departamento de Desenvolvimento 
Regional
51.993286364
bruna-hepp@sgge.rs.gov.br
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