
ASSEMBLÉIA MUNICIPAL DA CONSULTA POPULAR CIDADÃ DE 
PAROBÉ TEVE 492 ELEITORES em Parobé 

A assembléia municipal da Consulta Popular Cidadã que teve a coordenação do Presidente do 

COMUDE, Geraldo Antonio Both, que ainda contou com as presenças da Vice-Prefeita, Nelsi 

Lázaro, do Coordenador Regional da Consulta Popular, Leonel Bernardo, do Presidente da 

Câmara de Vereadores, Altair Onório de Ávila Machado e ainda contou com a presença de 

vereadores, Secretários Municipais, representantes da Segurança Pública(Brigada Militar, 

Polícia Civil e Corpo de Bombeiros), Defesa Civil, APAE, Escolas Estaduais, Clubes de 

Serviço(Lions, Rotary, LEO e Interact) e de um número de 492 eleitores que votaram em quatro 

dos dez itens constantes na cédula.  

A assembléia contou com o apoio do LEO Clube Parobé que colaborou no credenciamento dos 

eleitores. 

Ao final da votação o resultado dos itens foi o seguinte: 

1º lugar, com 397 votos: Educação, incluindo um Ginásio para a Escola Estadual Adelina da 

Cunha, duas salas de aula para a Escola Estadual Nilo Carlito Koetz e um programa regional de 

ampliação da oferta de ensino técnico.  

2º lugar, com 303 votos: Segurança Pública, incluindo a reforma do prédio da Delegacia de 

Polícia, um veículo padrão BM para socorro e resgate para o Corpo de Bombeiros e duas 

viaturas leves para a Brigada Militar. 

3º lugar, com 300 votos: Saúde, incluindo a aquisição de um Intensificador de Imagens para 

Cirurgias Traumatológicas para o Hospital São Francisco de Assis. 

4º lugar, com 228 votos: Justiça e Direitos Humanos, incluindo dois programas regionais: 

Acessibilidade para deficientes e recursos para combate a drogadição. 

5º lugar, com 142 votos: Programa Regional de Ciência e Tecnologia. 

6º lugar, com 131 votos: Programa Regional de Política para a Mulheres. 

7º lugar, com 126 votos: Programa Regional de Cursos de Qualficiação. 

8º lugar, com 112 votos: Meio Ambiente, incluindo um Programa Regional de Recuperação do 

Rio Paranhana. 

9º lugar, com 69 votos: Programa Regional para a Defesa Civil. 

10º lugar, com 67 votos: Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, incluindo projetos 

de piscicultura. 

Em razão da quantia de votos alcançados a assembléia de Parobé elegeu dez delegados, sendo 

três da área de educação, três da área de segurança pública, dois da área de saúde e dois da área 

de Justiça e Direitos Humanos, que estarão se reunindo nessa quinta-feira, dia 17 de julho, às 17 

horas, na Prefeitura Municipal para definir com o Presidente do COMUDE, Geraldo Antonio 

Both um cronograma de atuação para Parobé novamente alcançar a maior votação regional na 

Consulta Popular desse ano.  

Os delegados juntamente com o Presidente do COMUDE e as entidades que tem itens incluídos 

na votação da assembléia municipal estarão participando na terça-feira(19/07) na Faccat, da 

Assembléia Regional que definirá os itens que farão parte da Consulta Popular. 

Segundo Geraldo Antonio Both, presidente do COMUDE de Parobé, para haver uma grande 

participação de eleitores de Parobé na Consulta Popular desse ano, já vem mantendo contato 

com as Secretarias Municipais, Câmara de Vereadores, CDL, entidades, Sindicatos, empresas, 

Clubes de Serviço, para nesse ano, fazer um grande mutirão de cidadania e buscar ampliar o 

numero de eleitores em relação ao ano passado que teve quase 12 mil votantes em Parobé. 

 

 

 



 
Presidente do COMUDE de Parobé, Geraldo Antonio Both conduziu a Assembléia Municipal 

com presença de autoridades 

 

 
LEO Clube Parobé auxiliou no credenciamento dos eleitores 

 



 
Escrutínio dos votos contou com a presença do Coordenador Regional da Consulta Popular, 

Presidente do COMUDE e representantes de entidades 

 

 

 

 

 


