


Formamos uma equipe de trabalho incrível e de grandes resutados! 
Nesses quatro anos como deputado estadual me orgulho de tê-lo ao 
meu lado, ouvindo as pessoas, compreendendo suas necessidades 
e que juntos realizamos um grande mandato.
Tenho a certeza que fizemos a diferença para que nossa comunidade 
pudesse ter uma vida melhor. Seja pelas propostas de leis, pelos 
recursos que apresentamos, pelos programas que criamos e pelo 
posicionamento de independência política, sempre ao encontro dos 
anseios do povo do Paraná.

Foram quatro anos que nos dedicamos a comunidade e participamos 
ativamente dos principais debates políticos e de grande 

importância. Deixamos um grande legado que ficará para 
a história, com propostas e emendas proporcionando 

desenvolvimento das cidades, sempre defendendo 
projetos e posições que fossem para o bem do povo, 

sem amarras, não importando de que corrente política 
vinha a proposta. 

Essa é a política em que acreditamos juntos, isto é, 
do jeito certo e de resultados! 

E o trabalho continua. Tenho certeza que estaremos 
sempre prontos para as novas  batalhas. Hoje o 
desafio é mantermos tudo que conquistamos 
e com o aval de quase 70 mil cidadãos vamos 
buscar novas conquistas através de nossa 
representatividade empresarial, social e política 
que conquistamos ao longo de nossa jornada.  

Obrigado pelo seu  empenho e dedicação. Segue 
um breve resumo de nosso trabalho conjunto a 

favor de nossa comunidade e de nosso Paraná.

Marcio Pauliki!

JUNTOS ESCREVEMOS UMA 
HISTÓRIA E DEIXAMOS UM grande legado!



PRINCIPAIS 
PROJETOS E 

EMENDASPauliki
1. REGULAMENTAÇÃO DA EQUOTERAPIA 
Marcio Pauliki foi o autor da lei estadual que 
regulamentou a equoterapia realizada pela PM 
em todo o estado. O método utiliza o cavalo 
dentro de uma abordagem multidisciplinar 
de saúde e educação, buscando o 
desenvolvimento de pessoas com deficiências 
e/ou necessidades especiais.

2. FRENTE PARLAMENTAR CONTRA A 
RENOVAÇÃO DO PEDÁGIO
Marcio Pauliki integrou a Frente Parlamentar Contra a 
Renovação do Pedágio e manteve a postura contrária à 
prorrogação dos contratos atuais, que têm vigência até 
2021. Segundo ele, o caminho é a realização de uma nova 
licitação e que os preços cobrados pelas concessionárias 
sejam justos e equilibrados. O deputado também ressalta 
que é essencial ter transparência nos serviços públicos.

3. CPI DAS QUESTÕES FUNDIÁRIAS
Marcio Pauliki presidiu a Comissão Parlamentar de 
Inquérito das Questões Fundiárias. Em seu relatório fina, 
a CPI propôs a criação de uma Vara Especializada em 
Assuntos Fundiários ao Poder Judiciário, para minimizar 
o problema dos conflitos agrários, bem como a da 
constituição de um grupo permanente para analisar os 
processos de regularização de propriedades e demarcação 
de áreas indígenas.

4. CONTRA A RETIRADA DOS DEPÓSITOS DA 
APOSENTARIA DO PARANÁ PREVIDÊNCIA. 
Marcio Pauliki não entrou em camburão contra os 
servidores públicos do Paraná. Pauliki foi contra a 
mudança do Paraná Previdência, regime próprio da 
Previdência Social dos servidores paranaenses. 

5. A FAVOR DA CRIAÇÃO DO CADIN (CADASTRO 
PÚBLICO DAS EMPRESAS INADIMPLENTES)
Pauliki garantiu que cidadãos conheçam empresas que 
devem para o Estado Emendas propostas por Pauliki 
garantiram a constitucionalidade do projeto de lei que 
cria o Cadastro Informativo Estadual (Cadin Estadual). Ele 
trabalhou com coragem e determinação para que todos os 
cidadãos tenham acesso aos nomes das empresas e aos 
valores das dívidas. Para o deputado, “do mesmo jeito que 
as empresas colocam os nomes das pessoas que estão 
em dívida na lista da Serasa ou do SPC, o estado também 
terá o direito de colocar o nome das empresas que estão 
em dívida com o fisco numa lista pública”. 
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APROVADAS Pauliki





+PRINCIPAIS 
PROJETOS E 

EMENDAS

6. SOE E REFORMA HILDEBRANDO   
Através do trabalho e da articulação política, Marcio 
Pauliki conquistou para Ponta Grossa e região o 
Serviço de Operações Especiais (SOE), grupo de elite do 
Departamento Penitenciário (Depen) que atua como 
primeiro interventor em situações de crise no sistema 
prisional. Além disso, Pauliki destinou recursos para a 
melhoria estrutural na Cadeia Pública Hildebrando de 
Souza, em Ponta Grossa. 

7. MAIS MÉDICOS PARA IML
Após constantes reuniões com representantes 
do governo do estado, Marcio Pauliki foi um 
dos principais articuladores para a nomeação 
de mais médicos para o Instituto Médico Legal 
(IML) de Ponta Grossa. Os profissionais foram 
aprovados em concurso para a Polícia Científica 
do Paraná e foram nomeados pelo governo 
do estado. “Essa é uma conquista que tenho 
lutado há anos. Sempre busquei soluções 
para o nosso IML. Esses novos profissionais 
irão beneficiar toda região dos Campos Gerais, 
Centro Sul e Norte Pioneiro. Continuo na luta 
para que outros profissionais também sejam 
chamados através da Polícia Científica”, ressalta 
o deputado Pauliki.

9. EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE 
ESTRADAS RURAIS
O deputado Marcio Pauliki conquistou equipamentos 
completos para manutenção dos mais de 1.200 km de 
estradas rurais para região de Ponta Grossa. A importância 
destes equipamentos visa não apenas qualidade de vida 
da população que mora em locais mais distantes da cidade 
mas também no escoamento da produção agrícola de toda 
região.

8. QUATRO MÓDULOS MÓVEIS E PATRULHAS 
COMERCIAIS E RURAIS
O deputado estadual Marcio Pauliki entregou recursos 
para a compra de quatro módulos móveis para a Guarda 
Municipal de Ponta Grossa. Os módulos móveis são vans 
totalmente equipadas e que, junto com um efetivo de 
guardas com motos e viaturas, poderão efetuar ações 
levando mais segurança para os bairros e vilas da cidade. 
Também foram conquistadas: viaturas exclusivas para 
realizar patrulhas nas zonas rurais e nos estabelecimentos 
comerciais da cidade. O objetivo é fortalecer a segurança 
aos moradores, consumidores e funcionários de lojas, 
bares, shoppings e restaurantes do município. 



10. EMENDA QUE LIMITOU O TETO DE IMPOSTOS 
PARA MICRO E PEQUENOS EMPRESÁRIOS 
Garantir a isenção de impostos para os microempresários 
do Paraná. Com este objetivo o deputado estadual Marcio 
Pauliki apresentou uma emenda que determina que 
74% das empresas paranaenses inseridas no Simples 
Nacional serão isentas ou terão redução de impostos. 
A emenda foi incluída no projeto de lei 557, que prevê o 
reenquadramento das faixas de ICMS das micro e pequenas 
empresas no Simples Nacional. “É preciso garantir que a 
lei seja respeitada e que a mudança do Simples não onere 
nossos empresários. Conseguimos, ao agir desta maneira, 
garantir um impacto menor para nossos empresários, 
que representam um motor importante na economia do 
estado, garantindo empregos e investimentos no Paraná”, 
ressalta Pauliki.

11. NOTA PARANÁ SOLIDÁRIA : MAIS DE 
R$100 MILHÕES EM APENAS 2 ANOS
Pauliki é o autor do requerimento que permitiu de 
forma simples a doação de notas fiscais sem CPF 
para entidades e instituições sem fins lucrativos 
e que atuam de maneira primordial para a nossa 
sociedade. Já foram repassados mais de R$ 100 
milhões em apenas 2 anos para as entidades 
por meio do projeto. Com o valor, as entidades 
conseguem melhorar e ampliar sua infraestrutura 
e intensificar suas ações junto à comunidade. 
Entidades das áreas de saúde, assistência social, 
defesa e proteção animal, desportiva e cultural são 
contempladas com o Nota Solidária.  

12. ADIANTAMENTO DE IMPOSTOS DO PARANÁ COMPETITIVO PARA AS PREFEITURAS 
Geração de renda, de empregos e implementar políticas públicas para atrair novas empresas, 
estabelecimentos comerciais e indústrias. Com esse mote, a segunda fase do programa Paraná 
Competitivo foi lançada após o Marcio Pauliki, que preside a Comissão da Indústria, Comércio, Emprega e 
Renda da Assembleia Legislativa, entregar estudos técnicos que ditaram os objetivos do programa. Além 
disso, Pauliki foi decisivo para a antecipação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de 
Serviços (ICMS) aos munícipios do Paraná decorrentes das negociações com as empresas contempladas 
pelo Paraná Competitivo. Foi ele o autor do requerimento que autorizou a antecipação. 

13. REGULAMENTAÇÃO CEASA 
O deputado Marcio Pauliki apresentou uma proposta para 
que o governo do estado regulamente a organização e o 
funcionamento das centrais de abastecimento e mercados 
administrados pela Ceasa. Atualmente não existe decreto 
que regulamente as utilizações dos espaços da Ceasa no 
Paraná. Além disso, Pauliki articulou repasses de R$ 3 
milhões para serem aplicados na infraestrutura da Ceasa 
no estado. Pauliki também luta para a implantação de uma 
unidade do Ceasa em Ponta Grossa. 



14. DISTRIBUIÇÃO JUSTA DOS 
IMPOSTOS DO PROJETO PUMA 
Com a regulamentação da Lei que instituiu os Distritos Industriais 
Regionais, Marcio Pauliki tem contribuído para a distribuição justa dos 
impostos do Projeto Puma, a nova fábrica da Klabin sediada em Ortigueira. 
Pauliki intermediou o diálogo entre as cidades, realizando reuniões e 
audiências públicas. Esse é o papel de um representante da sociedade. Os 
beneficiados são Cândido de Abreu, Congoinhas, Curiúva, Imbaú, Reserva, 
Rio Branco do Ivaí, São Jerônimo da Serra, Sapopema, Telêmaco Borba, 
Tibagi e Ventania. Apesar da empresa estar sediada em Ortigueira, os 
demais municípios fornecem matéria-prima, com o plantio de pinus e 
eucaliptos em seus territórios. 

15. TAC DA TELEFONIA
Pauliki é autor da lei que obriga as empresas prestadores de serviços contínuos – como telefonia celular, TV por assinatura, 
internet banda larga e planos de saúde, entre outros – a estenderem as promoções realizadas para a conquista de novos 
clientes para os consumidores mais antigos. A partir do lançamento da promoção, elas devem ser estendidas a todos os 
clientes, sem distinção, mantendo o mesmo preço e as mesmas condições do serviço prestado. Caso a determinação não 
seja cumprida, a empresa poderá pagar multa de até R$ 4 mil por cliente prejudicado.

ProjetoPUMA

16. INSTITUTO DO CÂNCER DOS CAMPOS GERAIS
Após intenso trabalho técnico e político, o deputado estadual Marcio Pauliki 
conquistou R$ 10 milhões para a primeira e a segunda fase do Instituto 
do Câncer dos Campos Gerais (ICCG). Ainda serão necessários mais R$ 
20 milhões para a 3ª fase entre os anos de 2019 a 2022. O investimento 
total será de R$ 30 milhões, para a consolidação da oncologia pediátrica no 
Instituto do Câncer, que atenderá às crianças e adolescentes das regiões 
dos Campos Gerais, Centro Sul e Norte Pioneiro. 

PolíticaDE RESULTADO
R$10 MILHÕES 1ª E 2ª FASE DO INSTITUTO DO CÂNCER DOS CAMPOS GERAIS

R$4,2 MILHÕES
SEGURANÇA
16 equipamentos 
(módulos móveis e 
patrulhas rurais e 
comerciais, corpo 
de bombeiros)

AGRICULTURA 
E MEIO AMBIENTE
8 equipamentos (kit 
reciclagem de lixo, 
carros, carretas e 
caminhões baú)

EDUCAÇÃO 
E SOCIAL
30 equipamentos 
(automóveis e vans)

ESPORTES
18 equipamentos (kits de 
materiais esportivos, mini 
arenas e academias ao ar livre)EM EMENDAS PAGAS PARA AS ÁREAS 

DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE, 
SEGURANÇA PÚBLICA, EDUCAÇÃO, 
SOCIAL, ESPORTES E SAÚDE. SAÚDE 10 equipamentos (veículos, kits de 

fisioterapia e aparelhos de raio x)

R$83 MILHÕES FINANCIAMENTOS ATRAVÉS DA SEDU E ADIANTAMENTO PARANÁ COMPETITIVO
+ de 38 cidades atendidas para investimentos de infraestrutura e pavimentação do município)

R$4,1 MILHÕES
EM EMENDAS DE INFRAESTRUTURA

+R$31,7 MILHÕES
EM EMENDAS PARA 2019

EMENDAS JÁ INCLUÍDAS NO LOA (LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL)
Para as áreas de segurança (bombeiros, IML, casa de custódia) e inovação (incubadora digital UEPG)

Recursos para o Hospital Ana Fiorillo Menaril em Castro | Aterro Sanitário | Pista de Skate | Ambulância | Kit para 
Unidade Básica de Saúde | Reformas Emergenciais na Cadeia Pública de  Hildebrando de Sousa em Ponta Grossa |
Cobertura de quadras esportivas | Equipamentos de informática | Reforma/ Reparo para Escola Municipal | Revitalização 
de Praça | Campo Recreativo de Futebol Society | Programa de Meio Ambiente Castração de Pequenos animais

+R$100 MILHÕES
NO NOTA PARANÁ SOLIDÁRIO

NOTA PARANÁ SOLIDÁRIO
Repasses diretos para mais de 1.200 entidades através de doações de notas fiscais sem CPF

+ DE 220 MIL KM 
PERCORRIDOS 
EM 92 CIDADES

528 MIL REAIS 
EM DOAÇÃO DO

SALÁRIO PARLAMENTAR

+ DE1,1 MILHÃO REAIS
CURSOS DE 

CAPACITAÇÃO

4.800 PESSOAS
ATENDIDAS NO

GABINETE


