
Histórico Político de Califórnia-Legislaturas. 
 
1ª LEGISLATURA - 1955/1959 – ( Gestão teve início em 17.12.1955 encerrando em 17.12.1959) 

EXECUTIVO: 
Prefeito: Sílvio Pedra Ramos 
Vice-Prefeito: Inexistente 
LEGISLATIVO: VEREADORES 
1- Sebastião Joaquim Carvalho 
2- Luiz Corrêa 
3- Miguel Spack 
4- Minotti Bolinelli 
5- Adelino Candêo 
6- Elpídio Batista da Silva 
7- Dorvalino da Silva Lemos 
8- Francisco Lourenço Filho 
9- José Gerônimo da Silva 

 
Gestão de 1955/1959 
O Sr. Sílvio Pedra Ramos teve o grande trabalho de montar a 
prefeitura, contratar seus funcionários, iniciar as construções de 
estradas que eram pequenos carreadores. 
Comprou motosserras para cortar árvores – abrir as estradas, 
pois até então se usava machado e enxadas. 
Também organizou cinco escolas, dentre elas a Escola Rural 
Jonas Lobo, no Bairro Timburi. 
Para ir a Curitiba resolver questões relacionadas ao Município, 
ia-se de trem, passando por Jacarezinho, Ponta Grossa, até a 
capital do Estado, o que demorava cerca de 20 horas. 
A rodovia BR 376, ainda não estava totalmente pavimentada e 
caso chovesse, o percurso era interrompido, até que estivesse 
novamente em condições de tráfego. 
Califórnia foi criada na época do governador Bento Munhoz da 
Rocha Neto. Mas ainda nessa primeira gestão, o Sr. Sílvio 
Pedra Ramos entrou em contato com outros dois governadores, 
o Sr. Adolfo de Oliveira Franco, que governou o Estado do 

Paraná entre 1955 a 1956 e o Sr. Moisés Lupion, que foi o governador entre 1956 a 1961. 
Embora a época fosse de crise econômica, o Paraná já havia se tornado o maior produtor de café 
nacional e houve incentivo à formação de cafezais em Califórnia. 
Para o governador Moisés Lupion, o Paraná, na época, poderia ser considerado “a terra das 
oportunidades e dos desafios a serem vencidos”. 
O Paraná torna-se assim como uma potencialidade entre os estados brasileiros, “era uma visão 
positivista”, convidando a todos que nele quisessem trabalhar. 
“O déficit de mão-de-obra, percebido em todos os setores da economia, justifica o esforço do 
executivo em atrair pessoas tanto nos outros Estados como no exterior”  
(Pesquisas Ipardes. O Paraná reinventando: política e governo. Curitiba, 1989; p. 31). 
 

 

 

2ª LEGISLATURA - 1959/1963 (gestão iniciada em 17.12.1959 encerrando em 17.12.1963) 

EXECUTIVO: 



Prefeito: Cezar Martins Portelinha 
Vice-Prefeito: Inexistente 
LEGISLATIVO: VEREADORES 
1- Elpídio Batista da Silva 
2- Francisco de Mattos 
3- Sebastião Francisco Farias 
4- Miguel Spack 
5- Adolfo Jorge Moraes 
6- José Antonio Gimenes  
7-Adelino Candêo  
8- João Brosin 
9- Silvio Pedra Ramos 

 
O segundo prefeito de Califórnia foi o Sr. Cezar Martins 
Portelinha. Embora a estrutura administrativa já estivesse 
organizada, nesta região foi comprado o prédio da prefeitura, 
mais escolas foram construídas aproveitando o apoio do 
governo Ney Braga. A prefeitura apenas contava com uma 
máquina Motoniveladora e uma carroça antiga. 
Então, o Sr. Cezar ampliou a frota municipal comprando um 
caminhão e um trator. Novas estradas foram abertas e foi 
pavimentada a Av. Getúlio Vargas, no centro da cidade. 
Nesse período ampliaram-se as casas de comércio e 
beneficiadoras de café e arroz. O correio também já funcionava 
sob os cuidados das Sras. Guiomar Rosária de Matos e Araci 
Hapen. 
O prefeito Cezar Martins Portelinha presenciou os governos de 
Moisés Lupion até 1961 e o governo de Ney Amintas de Barros 
Braga, 1961-1966. Foi um período de grandes conflitos 
políticos no país e, nessa época, o então governador Ney Braga 
que havia tido grande apoio eleitoral em nossa região, procura 
ampliar o atendimento às áreas sociais, principalmente em 

relação à educação. 
Ney Braga afirma em seus discursos “que é entre todas, a mais importante função do governo”. 
Em 1962, cria-se o Plano Estadual de Educação e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ambos com o 
objetivo de organizar um sistema de ensino ajustado às necessidades quantitativas e qualitativas do nosso 
desenvolvimento. 
Surge até uma campanha denominada “Mobilização Estadual contra o Analfabetismo – MECA”.1 
 
 
 

 

 

3ª LEGISLATURA   - 1963/1969 ( Gestão iniciada em 17.12.1963 encerrada em 30.01.1969) 

EXECUTIVO: VEREADORES 
Prefeito: Adelino Candêo 
Vice-Prefeito: Delmiro Rodrigues Batista da Silva 
LEGISLATIVO: 
1- Sebastião Rodrigues Grilo 

                                                           
1
 Pesquisas Ipardes. Fundação Edson Vieira. O Paraná Reinventado: política e governo. Curitiba, 1989; p. 59. 



2- José Cunha Neto 
3- Sebastião Francisco Farias 
4- Antonio Celestino Martinelli 
5- Cezar Martins Portelinha 
6- José Antonio Gimenes  
7- Francisco Maximino Ramires Carmona  
8- Elpídio Batista da Silva 
9- Geny Batista da Silva 

 
O terceiro prefeito de Califórnia foi o Sr. Adelino Candêo, que 
inicia seu mandato no então governo Ney Braga. Neste período 
havia um grande incentivo do governo estadual à ampliação da rede 
escolar e combate ao analfabetismo, em Califórnia são construídas 
mais escolas, inclusive o Ginásio Estadual, com ensino até a 8ª série 
(na época, 4º ano ginasial), que hoje é o atual Colégio Estadual 
Talita Bresolin. A construção desse ginásio já havia sido prevista na 
gestão anterior, mas na gestão do Sr. Adelino Candêo que surgiram 
as condições necessárias para a viabilização do projeto. Ainda nesta 
gestão, novas escolas primárias foram construídas, ampliou-se a 
arborização das ruas, na prefeitura foram feitas melhorias, foi 
construído o primeiro Posto de Saúde de Califórnia, o cemitério 
municipal, o Estádio de Futebol São Francisco de Assis, o Jardim de 
Infância e um parquinho, homenageando-se o fundador do 
município, com o nome de Parque Infantil Alberto Le Villie 
Duplessis. 

O Sr. Adelino Candêo preocupou-se também com obras de infra-estrutura fundamentais, como a 
construção de galerias pluviais, pontes na zona rural, a instalação de dois poços artesianos e água 
encanada, além de pavimentar as principais ruas da cidade. Califórnia será beneficiada também com 
a iluminação urbana, segundo o “I Programa Estadual de Eletrificação”, elaborado no início do 
governo Ney Braga. “A execução desse programa passou para a responsabilidade da Companhia 
Paranaense de Energia Elétrica – Copel” (...) O incentivo à eletrificação, ampliação da rede 
educacional, infraestrutura, apoio a agricultura e industrialização permanece no governo seguinte de 
Paulo Pimentel, 1966-1971, também do partido da Arena, ligado ao governo militar brasileiro. 
“A Secretaria de Educação, em 1966, realizou diversos cursos nos setores de ensino comercial, 
industrial e agrícola; em Apucarana, um curso de aperfeiçoamento técnico destinado a professores 
oriundos de vários municípios do Norte Paranaense” (....) 
 

(...) (Pesquisas Ipardes – Fundação Edson Vieira. O Paraná Reinventado: política e governo. Curitiba, 1989; p. 67). 

(....) (Pesquisas Ipardes. O Paraná reinventando: política e governo. Curitiba. 1989; p. 69). 

 
 
 
4ª LEGISLATURA - 1969/1973 ( gestão iniciada em 31.01.1969, encerrada em 30.01.1973) 

EXECUTIVO: 
Prefeito: Antonio Celestino Martinelli 
Vice-Prefeito: Moacir Andreotti 
LEGISLATIVO: VEREADORES 
1- José Cunha Neto 
2- Francisco Maximino Ramires Carmona  
3- Bejanir de Mattos 
4- Antonio Batista Neto 



5- José Antonio Gimenes 
6- João Vicente Sobrinho 
7- Agenor Ferreira Martins  
8- Alfredo Afonso Pinto  
9- Sebastião Francisco Farias 

 
O quarto prefeito de Califórnia foi o Sr. Antonio Celestino 
Martinelli, que recebeu apoio do Prefeito anterior durante as 
eleições. 
Na sua gestão foram ampliadas as salas do Ginásio Estadual, 
como também as dependências administrativas, onde instalou-
se também o 2º Grau Profissionalizante Técnico Comercial. 
As obras públicas foram preservadas, adquiriu-se novos 
maquinários e mais um caminhão para a Prefeitura. Neste 
período, aumentou-se a produção agrícola do município 
devido a boa fase da economia nacional, conhecida como o 
“milagre econômico”. 
Na zona rural, foram construídas mais duas escolas, uma no 
Bairro Água Oito e outra na Figueirinha. Nesta gestão, o 
governo estadual passou pelas mãos de Paulo Pimentel (1966-
1971), Haroldo Leon Peres (1971) e Pedro Viriato Parigot de 
Souza (1971-1973), Dep. João Mansur (1973), Dep. Emílio 
Hoffman Gomes (1973) e ainda o início do governo de Jaime 
Canet Junior (1973), todos preocupados em priorizar a 
expansão das atividades agropecuárias e acelerar o processo 

de industrialização. Sendo assim, neste período, o segundo Grau profissionalizante foi ampliado, por 
todo Paraná e Brasil, visando Ter mão-de-obra qualificada para suprir as exigências de mercado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5ª LEGISLATURA - 1973/1977 ( gestão com início em 31.01.1973 e encerrou em 31.01.1977) 

EXECUTIVO: 
Prefeito: Moacir Andreotti 
Vice-Prefeito: José Antonio Gimenes 
LEGISLATIVO: VEREADORES 
1- Evandérico G. Bueno 
2- José Cunha Neto  
3- Agenor Ferreira Martins  
4- Irani Alves Miranda 
5- João Vicente Sobrinho  
6- Sebastião Francisco Farias  



7- José Alves Vicente 
8- José Wilson Vilas Boas 
9- Adelino Candêo 

O quinto prefeito de Califórnia foi o Sr. Moacyr Andreotti, que havia 
sido candidato único nas eleições. A sua gestão ficou caracterizada 
pelo trabalho social e mais burocrático, em detrimento do poder 
executivo. Teve vários atritos com a Câmara de Vereadores e 
conseguiu poucas verbas para as obras municipais, havia muitas 
dívidas na prefeitura. 
Os vereadores e a população após três anos de mandato, exigiram o seu 
afastamento por trinta dias e depois ainda exigiram a sua renúncia. 
Assim sendo, seu vice, o Sr. Antonio Gimenes, terminou o mandato 
como prefeito. 
O governador estadual era Jaime Canet Junior, que cria durante o seu 
governo o Plano “Objetivos e Metas de Desenvolvimento”, defendendo 
a implantação de uma agricultura de vanguarda, que com novas 
técnicas de produção, procuraria reconciliar o reaproveitamento de 
terras esgotadas além de criar mais empregos no campo e destaca-se 

sua preocupação com a formação de cooperativas, além de programas destinados à área rural como o 
Pronoroeste, Provárzeas e Prorural. 
Não devemos nos esquecer da grande geada de 1975, que, como em todo o Paraná, acabou com as 
plantações de café no Município de Califórnia. A grande geada na madrugada de 17 de julho de 1975 
foi de uma intensidade e extensão até então desconhecidas na região dos Estados cafeeiros. Foi 
seguida de 60 dias sem chuvas, o que impediu o início da brotação na maior parte das lavouras.2 

 
 
OBS: O prefeito Moacir Andreotti não terminou seu mandato, 
assumindo a prefeitura o seu vice, José Antonio Gimenes, o qual 
concluiu o mandato, sendo o sexto prefeito e administrando por um 
ano. 
Neste período procurou amenizar os conflitos entre funcionários, a 
população, a Câmara de Vereadores e a prefeitura. 
Colocou as contas da prefeitura em dia conseguindo verbas com o 
governo estadual. 
 

 
 
 

 
6ª LEGISLATURA  - 1977/1983  (gestão teve início em 01.02.1977 e encerrou em 31.01.1983) 

EXECUTIVO: 
Prefeito: Jerson Siqueira 
Vice-Prefeito: Luiz Bachete 
LEGISLATIVO: VEREADORES 
1- Irenisio Ferreira 
2- Cirineu Dias  
3- Mauro Pazini  
4- Nestor Fais 
5- Farilho Batista da Silva  
                                                           
2
 Colonização e desenvolvimento do Norte do Paraná. Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, 1975; p. 294. 



6- Paulo Rodrigues de Camargo  
7- João Guerra 
8- Alcides Farias dos Reis 
9- David de Mattos  -  
Obs.Também foram eleitos José Kanashiro e Célio Gonçalves  Leite, que renunciaram em  1979 

 

 
O Sr. Jerson Siqueira foi o sétimo prefeito de Califórnia. Esta 
gestão foi marcada pelo grande número de obras de infraestrutura 
no município, como o aumento de 30% da pavimentação urbana 
e também do serviço de água tratada, com a instalação da 
captação de água do Ribeirão Varginha, que funciona até hoje; as 
estradas da zona rural foram cascalhadas, se tornando transitáveis 
em qualquer época do ano; construiu galerias pluviais em quase 
todas as ruas, o Colégio Talita Bresolin foi ampliado com mais 
de sete salas de aula, além do 2º grau, formando técnicos em 
contabilidade, também surgiu o magistério para formar novas 
professoras. A quadra do Colégio foi cercada e iluminada e todas 
as outras escolas foram reformadas. Foi construída uma 
rodoviária na Av. Ponta Grossa, onde também é a rodovia BR 
376. 
A atual delegacia foi construída, pois antes havia apenas um 
pequeno presídio, sem condições de abrigar detentos. 
Ainda foi criada a casa da criança Cristina Sanazaro e instalado 

um mini Posto de Saúde para o bairro Figueirinha. 
Nesta gestão instalou-se o Banco do Brasil e os governadores do Estado do Paraná foram Ney Braga 
e José Hosken de Novaes (1981-1982). 
A abertura política permite o surgimento de novos partidos políticos e Ney Braga que havia apoiado 
o golpe militar de 1964, representava a situação. Nas novas eleições a  oposição mostra sua força no 
âmbito nacional, estadual e municipal, tanto que o próximo candidato a prefeito, o Sr. Cirineu dias 
do PMDB, vence as eleições em Califórnia. 
Nesta gestão, houve uma preocupação com áreas de lazer, sendo construída uma Prainha Artificial 
chamada Recanto das Minas. 
 
 

 

 
 
 

7ª LEGISLATURA - 1983/1988 (gestão teve início em 01.02.1983 e encerrou em 30.12.1988) 

EXECUTIVO: 
Prefeito: Cirineu Dias 
Vice-Prefeito: Paulo Rodrigues de Camargo 
LEGISLATIVO: VEREADORES 
1- Severino Aparecido Belonci 
2- Sebastião Antonio Alves  
3- Zulmira Dias  
4- Sebastião de Mattos 
5- Fernandes Fracasse  
6- José da Cruz Farias  
7- Jorge Pereira de Souza Filho 



8- Luiz Bueno de Oliveira Sobrinho 
9- Irani Alves Miranda 

 
O oitavo prefeito de Califórnia foi o Sr. Cirineu Dias. Como era 
candidato da oposição e o PMDB ganhou em grande parte das 
cidades paranaenses, ocorreu o mesmo em Califórnia. 
O Sr. Cirineu Dias foi eleito com a maioria dos votos e teve 
como vice o Sr. Paulo Camargo. Foi um período polêmico, com 
algumas ruas que eram pavimentadas por paralelepípedos sendo 
descobertas para depois serem asfaltadas, o que causou grandes 
transtornos para a população. 
A rodoviária foi desativada e o Club Social Acre foi 
transformado em Creche Municipal. Também em relação à 
Prainha Artificial Recanto das Minas, não houve mais 
investimentos e essa área de lazer foi desativada por completo. 
Por parte da prefeitura houve um incentivo na industrialização, 
construíram-se casas populares, houve a iluminação da Av. 
Ponta Grossa, construiu-se a Creche João Gimeni e 
pavimentaram-se diversas ruas da cidade. Na área rural foram 
realizadas melhorias nas estradas e ampliação do serviço de 
transporte de alunos de alguns bairros para que pudessem vir 

estudar na cidade. 
Neste período foram governadores do Paraná (1983-1986) o Sr. João Elísio Ferraz de Campos (1986-
1987) e o início do governo de Álvaro Dias, a partir de 1988. 
Esta gestão é marcada ainda pelo fim da ditadura no país, com o governo José Sarney, que era vice 
de Tancredo Neves, que morreu às vésperas de assumir a presidência. O governo de José Sarney, 
iniciado em 1985 é o primeiro governo civil brasileiro desde o golpe militar de 1964. 
Esse período de transição traz mudanças políticas e econômicas e uma grave crise, ocasionada pela 
inflação. O Plano Cruzado de 1986, que pareceu Ter sucesso no início, com o congelamento de 
preços tornou-se depois, um fator a mais para o descontrole da economia e aumento da inflação. 
Este desajuste da economia leva à falência de comércios e pequenas empresas nascentes em 
Califórnia, fazendo com que se aumentasse o nível de desemprego. 
 
 
 
 
 
8ª LEGISLATURA   - 1988/1992 (gestão com início em 31.12.1988 e encerrou em 31.12.1992) 

EXECUTIVO: 
Prefeito: Mauro Pazini  
Vice-Prefeito: José Miquelão 
LEGISLATIVO: VEREADORES 
1- Sérgio Pereira de Souza 
2- Oswaldo Sinkoc  
3- José da Cruz Farias 
4- Fernando Ravaneda 
5- Maria de Fátima Ferreira Domingues  
6- Ofélia Miquelon de Freitas  
7- Milton Lino da Silva 
8- Giovani Max Gaspar 
9- Getúlio Voltarelli 



 
O nono prefeito de Califórnia foi o Sr. Mauro Pazini, que 
assumiu a gestão com todas as conseqüências trazidas pela 
inflação galopante do país, vivenciando um dos períodos mais 
críticos da economia nacional. 
Teve como responsabilidade pagar todas as dívidas deixadas 
pela gestão anterior. 
O vice-prefeito foi o Sr. José Miquelão que junto com Mauro 
Pazini, fizeram uma administração pacífica, procurando ter um 
bom relacionamento entre o Executivo, o Legislativo e a 
comunidade. 
O Sr. Mauro Pazini procurou manter em condições de tráfico as 
estradas rurais, algumas escolas foram restauradas, compraram-
se novos equipamentos e um caminhão para a prefeitura. 
Procurou-se manter um bom atendimento no Posto de Saúde, e 
para o transporte escolar foram providenciados ônibus e outros 
veículos, procurando atender ainda melhor os alunos da área 
rural. 
Neste período governaram o Paraná Álvaro Dias e Roberto 
Requião. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9ª LEGISLATURA - 1993/1997 ( gestão com início em 01.01.1993 e encerrou em 31.12.1996) 

EXECUTIVO: 
Prefeito: Paulo Wilson Mendes  
Vice-Prefeito: Luiz Bueno de Oliveira Sobrinho 
LEGISLATIVO: VEREADORES 
1- Fernando Fracasse 
2- Getúlio Voltarelli  
3- Maria de Fátima Ferreira Domingues 
4- Vito Eufrásio dos Santos 
5- Luiz Reis de França  
6- Mário Gonçalves  
7- Sérgio Pereira de Souza 
8- Devanir Martinelli 
9- Sandro Eduardo Carvalho Guimarães 
 



O décimo primeiro prefeito de Califórnia foi o Sr. Paulo Wilson 
Mendes, que procurou desenvolver a cidade em todos os 
níveis:econômico, social e educacional. 
Sua gestão foi uma das mais produtivas, com diversas obras de 
infraestrutura para a cidade, como a construção do Clube do Irmão 
Caçula, da Creche Vovó Zaia, da Capela Mortuária, do atual prédio da 
Prefeitura Municipal e Câmara de Vereadores, do Pátio de Máquinas e 
Veículos da Prefeitura, de dois barracões para novas indústrias, da 
quadra do Terminal do trabalhador Volante, de um novo conjunto de 
casas populares, da doação do terreno e do apoio à construção da APAE, 
cobertura das quadras de esporte do Colégio Talita Bresolin e Escola 
Califórnia, ampliação da creche João Gimeni, pavimentação urbana de 
várias ruas e cascalhamento das estradas rurais e pavimentação da 
estrada para o bairro Figueirinha, além do abastecimento de remédios no 
Posto de Saúde e a vinda de médicos para atender a população local. 
Houve também a construção de um local próprio para abater animais e 
fornecer carne de boa qualidade para os açougues e demais pontos de 
venda. Embora a cidade de Califórnia tenha tido um grande progresso, 
muitos jovens foram para a capital, tendo em vista a busca de empregos 
e melhores condições de vida, atraídos principalmente pelas fábricas e 

novas montadoras que se instalaram na região metropolitana de Curitiba. 
Nesta gestão, o então governador, Jaime Lerner (1994-2002), integrado ao presidente Fernando Henrique 
Cardoso, adotou uma política neoliberal, privatizando estatais e procurando atrair novos investimentos, 
fábricas e montadoras automobilísticas para o Paraná, através de incentivos fiscais e vantagens oferecidas a 
elas. Para exemplificar, além de outros acordos e vantagens recebidas, a Renbault, para se instalar no Paraná 
recebeu: um terreno de 2,5 milhões de m² no valor de R$10 milhões, terraplanagem e drenagem do mesmo, no 
valor de R$18 milhões, uma subestação de energia elétrica, no valor de R$15 milhões; tarifa diferenciada de 
energia elétrica, 25% mais barata; estação de tratamento de efluentes, terminal exclusivo com 27mil m² no 
Porto de Paranaguá; água à vontade, etc.3 
Mesmo assim a Prefeitura de Califórnia, preocupada com a geração de empregos, procurou assessorar as 
microempresas para que continuassem a crescer. Como Califórnia fica próxima de Apucarana e os seus 
empresários e comerciantes estão envolvidos, surgiram também facções de bonés e confecções de roupas em 
geral, aumentando o setor industrial municipal. 
 
 
 
10ª LEGISLATURA - 1997/2000 (gestão teve início em 01.01.1997 e encerrou em 31.12.2000) 

EXECUTIVO: 
Prefeito: Luiz Bueno de Oliveira Sobrinho  
Vice-Prefeito: Waldemir Gomes 

LEGISLATIVO: VEREADORES 
1- Luis Reis de França 
2- Ademir Aparecido Bacarin  
3- Pedro Claudino Barbosa 
4- Vito Eufrásio dos Santos 
5- Devanir Martinelli 
6- Mauro Pazini  
7- Getúlio Voltarelli 
8- Messias Leite de Souza 
9- Maria de Fátima Ferreira Domingues  

 

                                                           
3 Dennison Oliveira. Urbanização e Industrialização no Paraná. Curitiba: Seed, 2001; p. 87. 



O décimo primeiro prefeito foi o Sr. Luis Bueno de Oliveira Sobrinho, que havia sido vice na gestão 
anterior. Neste período a prefeitura enfrentou muitas dificuldades e o Sr. Luis Bueno procurou 
manter as benfeitorias feitas, como também as estradas rurais. Ainda neste período foram construídas 
a Creche Nova Esperança, uma escolinha infantil e cobriu-se a quadra do Trabalhador Volante. 
Entre 1994 e 2002, o Sr. Jaime Lerner governou o Estado do Paraná, com dois mandatos 
subsequentes, em parte impulsionado, por uma “determinada estabilidade econômica” do governo 
Fernando Henrique Cardoso. 
O volume de impostos que podem ser arrecadados dependem diretamente do desempenho da 
atividade econômica. Como consequência disso, mais californianos buscam outras cidades e Estados 
em busca de empregos e melhores condições de vida. 
Verifica-se nesse período a diminuição da renda de impostos no município, pois Califórnia dependia 
da produção rural. Ainda há um aumento de procura de moradia na cidade, também falta de 
empregos. Embora as pessoas residam na cidade de Califórnia, muitos vão trabalhar nas cidades 
vizinhas de Apucarana, Rolândia, Arapongas, Marilândia do Sul, Mauá da Serra e até em Londrina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11ª LEGISLATURA - 2001/2004 (gestão teve início em 01.01.2001 e encerrou em 31.12.2004) 

EXECUTIVO: 
Prefeito: Paulo Wilson Mendes  
Vice-Prefeito: Amauri Barichello 
LEGISLATIVO: VEREADORES 
1- Luis Reis de França 
2- Reinaldo Martins Portelinha  
3- Ana Lúcia Mazeto Gomes 
4- Sebastião Serra 
5- Alfredo José Gonzáles Di Landro 
6- Benedito Machado 
7- Fernandes Fracasse 

8- Joaquim Dias Pereira 
9- Sebastião Francisco Neves  
Obs. Em virtude do falecimento de Benedito Machado, o vereador Djalma 

Lino Coelho assumiu em outubro de 2002. 

 
Gestão de 2001/2004 
O décimo segundo prefeito de Califórnia é novamente o Sr. 
Paulo Wilson Mendes, que acabou sendo reeleito pela boa 
administração anterior. Seguindo o mesmo ritmo 
desenvolvimentista, esta Segunda gestão também é marcada 
pelo grande número de obras de infra-estrutura, do avanço na 
área social, de saúde e educacional para o Município de 
Califórnia. Dentre elas podemos citar a construção de mais 



uma creche, com o apoio do governo federal, na área do antigo parquinho municipal, que 
primeiramente homenageava o Dr. Alberto Du Plessis, fundador de Califórnia. Ao seu lado foi 
construído um novo e moderno Posto de Saúde, todo equipado com uma praça a sua volta. Além 
disso, foram construídos um Anfiteatro Serigrafia e mais duas salas de aula para o Clube do Irmão 
Caçula, Centro de Convivência do Idoso, três barracões industriais, renovação da frota municipal 
mais cento e nove casas populares, reforma das escolas municipais, Casa de Campo – Figueirinha, 
reforma da Escola Sebastião Pereira Filho, canalização do antigo Buracão para combate da erosão, 
compra de duas patrulhas agrícolas, instalação do Programa de Inseminação Artificial, readequação 
de estradas vicinais, pavimentação asfáltica de diversas ruas e início do projeto de reforma geral da 
Praça da Igreja Matriz São Francisco de Assis. 
Nesta gestão, o governador era o Sr. Roberto Requião, que também governa pela Segunda vez o 
Estado do Paraná. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12ª LEGISLATURA - 2005/2008 (gestão teve início em 01.01.2005 e encerrou em 31.12.2008)   

 

EXECUTIVO 

PREFEITO: AMAURY BARRICHELO                             

VICE-PREFEITO: WANDERLEY AUGUSTO PINTO 

 

LEGISLATIVO  -    VEREADORES: 
1-  Manoel Gaspareto                           
2 – Francisco Venancio Neto               
3 – Vito Eufrásio dos Santos               
4 – Maria Aparecida de Melo                
5 – Ana Lucia Mazeto Gomes  
6 – Avelino Sergio Viotto 
7 – Fernandes Fracasse   
8 – Claudemir Nunes Barbosa   
9 – Romeu Lino Coelho.                          

 
OBS. 
- JOAQUIM DIAS PEREIRA OCUPOU  A VAGA DO VEREADOR FRANCISCO VENANCIO NETO (FALECIDO 
EM O2 DE MAIO DE 2007). 
- EM NOVEMBRO DE 2007 O VICE PREFEITO WANDERLEY AUGUSTO PINTO RENUNCIOU AO SEU 
MANDATO.  
-  HAVENDO SIDO DECRETADO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ , ATRAVÉS DO 
ACÓRDÃO Nº 35.899 DE 11.11.2008, A PERDA DO CARGO DO  VEREADOR  CLAUDEMIR NUNES BARBOSA, 
ASSUMIU A VAGA A SUPLENTE DE VEREADOR NERLY CORDEIRO DA CRUZ EM 02 DEZEMBRO DE 2008.   
 
 



13ª LEGISLATURA    2009/2012 (gestão teve início em 01.01.2009 e encerrou em 31.12.2012)   

 

 

 

EXECUTIVO: 

PREFEITO: AMAURY BARRICHELO                             

VICE-PREFEITO: Rivelino José de Souza      

LEGISLATIVO - Vereadores  

 
1-  Alfredo J. Gonzales Di Landro 
2 – Luiz Reis de França 
3 – Antonio Sergio Mazeto 
4 – Maria Aparecida de Melo                
5 – Joaquim Dias Pereira 
6 – Avelino Sergio Viotto 
7 – Fernandes Fracasse   
8 – João Batista da Silva 
9 – Romeu Lino Coelho.                          

 
Em  cumprimento a determinação da Justiça Eleitoral do Paraná, a qual declarou nos autos nº184 e 
185/2009 a Suspensão dos Direitos Políticos do vereador   Alfredo José Gonzales Di Landro, em  
abril de 2010 tomou posse  o suplente de vereador Sebastião Francisco Neves. 
 
 
 
 
 
14ª LEGISLATURA    2013/2016  (atual) 
 

EXECUTIVO: 

PREFEITA: ANA LUCIA MAZETO GOMES                             

VICE-PREFEITO: DJALMA LINO COELHO      

 

LEGISLATIVO - Vereadores  

 
1-  Claudemir Nunes Barbosa  
2 – Gisele Voltarelli Fenelon                
3 – Ildelene Krupinisk Di Landro  
4 – Jean Carlos de Souza Neves 
5 – João Batista da Silva 
6 – Junior Cesar Belonci 
7 – Maria de Fatima Ferreira Domingues   
8 – Milton Lino da Silva 
9 – Vilmar Rodrigues da Silva 
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