
 

Consulta Popular 2020 começa na próxima 

segunda-feira, 26  
Eleitores poderão escolher suas prioridades de investimento para a região do 

Vale do Sinos  
  

A votação da Consulta Popular, quando a comunidade do Vale do Sinos escolherá os 

projetos prioritários de investimento pelo Orçamento Estadual para execução em 2021 e 

2022, acontece de 26 de outubro a 3 de novembro. O Conselho Regional de 

Desenvolvimento do Vale do Rio dos Sinos (Consinos) definiu as demandas prioritárias, 

as quais constam na Cédula de Votação da Consulta Popular 2020. Os municípios 

integrantes do Consinos que estão participando do processo, neste ano, são: Araricá, 

Canoas, Dois Irmãos, Estância Velha, Esteio, Ivoti, Nova Hartz, Nova Santa Rita, Novo 

Hamburgo, Portão, São Leopoldo, Sapiranga e Sapucaia do Sul.  

  

Serão destinados R$ 20 milhões do orçamento do Estado para os projetos de 

desenvolvimento regional escolhidos pela população, sendo que R$ 10 milhões serão 

executados no ano de 2021 e os outros R$ 10 milhões de acordo com a Receita do Estado. 

Para a região do Vale do Sinos, serão destinados R$ 342.857,14 para execução em 2021 

e R$ 342.857,14 para execução em 2022.   

  

Cada eleitor terá direito a um voto na cédula, composta por três (3) projetos regionais no 

Vale do Sinos.   

  

Confira a composição da cédula de votação do Consinos:  

  

ITEM  SECRETARIA  PROJETO  DESCRIÇÃO  

1  

Secretaria de 

Desenvolvimento 

Econômico e 

Turismo  

Revitalização de 

parques, praças e áreas 

histórico-culturais da 

região.  

Fomentar parcerias público-

privadas para revitalizar 

parques, praças e áreas 

histórico-culturais para 

promover o turismo na região.  

2  

  

Secretaria de 

Desenvolvimento 

Econômico e 

Turismo  

Desenvolvimento de 

programas de incentivo 

para a indústria do 

Turismo aproveitando 

os potenciais regionais.  

Promover a indústria do 

Turismo, articulando ações e 

parcerias tecnológicas para o 

desenvolvimento de transporte 

e telecomunicação, 

desenvolvendo a infraestrutura 

e direcionamento de mão de 

obra especializada, 

preservando as áreas naturais.  

3  

  

Secretaria da 

Agricultura, 

Pecuária e 

Desenvolvimento 

Rural  

Desenvolvimento da 

economia ambiental, 

agricultura familiar e 

ampliação para o 

desenvolvimento da 

agroindústria e da 

produção de alimentos 

orgânicos.  

Promover o uso sustentável do 

meio ambiente, do patrimônio 

natural, cultural e histórico no 

processo de desenvolvimento 

rural, articulando a formação 

de um ambiente de negócios 

altamente competitivo para o 



desenvolvimento econômico e 

social.  

  

  

  

Como votar:  

  

Para votar, é necessário o número do título de eleitor. Caso o eleitor não o tenha em mãos, 

o ambiente de votação na internet permitirá pesquisa diretamente no Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE). Veja como votar:  

  

– on-line, pelo site da Consulta Popular: consultapopular.rs.gov.br   

– ou enviando SMS para o número 29634 com a mensagem RSVOTO, o número do título 

de eleitor e o número do projeto.  

  

Os dois projetos do Consinos que obtiverem mais votos farão parte do orçamento do 

Estado, um com execução em 2021 e outro em 2022, por isso o envolvimento da 

comunidade é muito importante. O processo é organizado e coordenado pelo Consinos e 

pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria de Planejamento, 

Governança e Gestão.   

  
 

 

https://vota.rs.gov.br/register

