Parobé
Rio Grande do Sul - RS
Histórico
Por volta de 1830, o atual município de Parobé era chamado de Grande Fazenda, formado por
pequenas propriedades colonizadas por alemães. Em 1903, uma pequena estação da antiga VFRGSViação Férrea do Rio Grande do Sul, passa a concentrar a escassa população em um pequeno
povoado.
Durante as décadas de 40 e 50, surgem as primeiras fábricas de calçados no local. Já nos anos
70, o início das exportações provoca a reestruturação das pequenas fábricas, transformando-as em
médias e grandes empresas modernas. A conseqüência imediata foi o rápido crescimento da
população e da arrecadação de impostos, culminado na emancipação político-administrativa de
Taquara (1982).
O município de Parobé, situado entre os vales dos rios Paranhana e dos Sinos e integrante da
Região Metropolitana, é hoje o centro da região geográfica mais desenvolvida do Estado, tendo,
num raio de 35 km, ligação com 33 municípios. É um dos maiores produtores de tênis do país,
produzindo diariamente cerca de cinqüenta mil pares de calçados de marcas de renome
internacional.
Significado do Nome Recebeu seu nome em homenagem ao então secretário de Obras do Estado,
Engenheiro João José Pereira Parobé, que foi responsável pela construção de uma estrada de ferro
que passava no município.
Gentílico: parobeense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Fazenda Martins, por ato nº 80 A, de 10-11-1904,
subordinado ao município de Taquara do Mundo Novo.
Por ato municipal nº 110, de 05-03-1908, o distrito de Fazenda Martins tomou o nome de
Arroio Grande.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito de Fazenda Martins, figura no
município de
Nos quadros de apuração do recenseamento geral de 1-IX-1920, o distrito se denomina Parobé.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de Parobé (ex-Arroio Grande),
figura no município de Taquara.
Em divisão territorial datada
Elevado à categoria de município e distrito com a denominação de Parobé, pela lei estadual nº
7446, de 01-05-1982, desmembrado do município de Taquara e Sapiranga. Sede no atual distrito de
Parobé (ex-localidade) Constituído de distritos: Parobé, Santa Cristina e Campo Vicente. Os dois
primeiros desmembrado do município de Taquara o terceiro do município de Sapiranga. Instalado
em 31-01-1983.
Em divisão territorial datada de 1-VII1983, o município é constituído de 2 distritos: Parobé,
Santa Cristina
Pela lei estadual 8429, de 02-12-1987, desmembra do município de Parobé o distrito de
Campo Vicente, para constituir o novo município Nova Hartz.
Em divisão territorial datada de 1988, o município é constituído de 2 distritos: Parobé, Santa
Cristina.
Pela lei municipal nº 2488, de 12-12-1992, é criado o distrito de Poço Fundo e anexado ao
município de Parobé.

Em divisão territorial datada de 1995, município é constituído de 3 distritos: Parobé, Poço
Fundo e Santa Cristina.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.

