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PROJETO DE LEI Nº53/2019 

SÚMULA - Concede o Título de Cidadão Honorário DE 
Apucarana, ao Sr. CARLOS ROBERTO MASSA, pelos 
relevantes serviços prestados a comunidade apucaranense, 
como especifica. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, ESTADO DO 
PARANÁ, APROVOU PROJETO DE LEI DE AUTORIA 
DOS VEREADORES RODOLFO MOTA DA SILVA, 
FRANCILEY PRETO GODOI E JOSÉ AIRTON DECO DE 
ARAÚJO, E EU, PREFEITO MUNCIPAL SANCIONO A 
SEGUINTE 

L E I 

Art. 1 º - Fica concedido o TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DE 
APUCARANA, ao Sr. CARLOS ROBERTO MASSA, pelos relevantes serviços 
prestados a comunidade apucaranense. 

Art. 2º - A entrega do Título de que trata o caput do artigo primeiro desta Lei, 
será feito em sessão especial e solene, da Câmara Municipal de Apucarana, em data a 
ser agendada em comum acordo com o homenageado e a presidência do legislativo,. 

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando apresente Lei em 
vigor na data de sua publicação. 

Sala das Sessões, em 08 de abril de 2019. 

Preto Godoi 
ADOR 
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JUSTIFICATIVA 

SENHOR PRESIDENTE, 

SENHORA VEREADORA, 

SENHORES VEREADORES, 

Nos termos da previsão contida no art. 189, V do 

Regimento Interno desta casa parlamentar, passo a apresentar a justificação, 

com a exposição circunstanciada dos motivos de mérito que fundamentam a 

adoção da medida proposta, nos termos que se seguem. 

Natural de Águas de Lindóia, Minas Gerais, mas radicado 

no Paraná, Carlos Roberto Massa, mais conhecido por Ratinho, foi criado em um 

sítio no interior do Paraná, inicialmente na cidade de Jandaia do Sul. 

Desde menino, Carlos Massa mostrou-se interessado 

pelas histórias populares e pelos filmes do Mazzaropi, seu ídolo e referência até 

hoje. Na juventude, com um grupo de amigos, montou uma trupe de artistas 

populares que percorria as escolas e clubes do interior apresentando comédias 

por eles mesmos escritas. Foi nessas apresentações que começou a se esboçar 

a futura fórmula do seu programa - show, humor e improviso. 

Ainda jovem, deixou o teatro e começou a participar de 

programas de rádios locais. Sua espontaneidade logo se destacou tornando-se 

personagem popular na região. 

Precisando sustentar a família, decidiu mudar o rumo de "- 
sua vida, tentando a sorte em nossa capital, como fizeram milhares de outras 

pessoas ao longo de nossa história. Deixou mulher e filhos em Jandaia e mudou 

se para Curitiba, cidade de adotou como sua e que enaltece por onde quer que 
passa ao longo de sua vida. 

É radialista, empresário e apresentador de televisão. 

Ratinho nasceu em 15 de fevereiro de 1956, na região de divisa entre São 

Paulo e Minas Gerais, mas fez de Curitiba sua casa, onde mora com sua família, 

filhos e netos, indo a São Paulo apenas quando apresenta o programa e ::;;J 
Apucarana sua cidade do coração. . -L /-! , ~f 

~ -, ~1!' 
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Iniciou sua carreira televisiva como repórter policial do 
programa Cadeia, do ex-deputado Luiz Carlos Alborghetti, de quem adotou o 

estilo espontâneo, irreverente e acalorado de apresentação. 

Em 1976 foi eleito vereador em Curitiba com enorme 
quantidade de votos. Observando os problemas do seu povo, e por fazer parte 

dele, começou a se interessar pelos assuntos da assistência social. Mais tarde 
foi eleito Deputado Federal pelo Paraná e percebendo-que não se dava bem no 

ambiente político, cumpriu o seu mandato e desistiu da carreira para se dedicar 

integralmente à comunicação e ao atendimento da população. 

Ratinho entrou na Rede Record em setembro de 1997 
estreando o programa Ratinho Livre, no horário nobre, que logo conquistou o 

segundo lugar em audiência. O programa com proposta social atendia centenas 

de pessoas que precisavam de algum tipo de ajuda. O fenômeno de audiência 

Ratinho surpreendeu o país e o assunto "novo apresentador" foi motivo para .•. 
matérias e análises nos principais jornais e revistas do país. "A gente se vê na 

arena do Ratinho", escrito por Nelson Hoineff publicado na Folha de São Paulo 

analisava a profunda identificação do Ratinho com o povo brasileiro. 

A partir de sua ascensão as classes populares já tinham 
um representante que sabia falar a sua língua e entender os seus sentimentos. 

Ganhou visibilidade nacional e internacional com os casos que abordou em seu 

programa de televisão tendo sido combativo contra a corrupção em nosso pais, 

promovendo inúmeras denúncias, reportagens investigativas e críticas aos 
"" 

políticos e governantes que não ~e pautavam pela ética em suas ações. 

Desenvolve um grande trabalho social auxiliando inúmeras 
famílias carentes em todo Brasil, e mais do que tudo traz cultura e entretenimento 

para os milhões de brasileiros que têm na televisão a única fonte de informação, 

cultura e lazer. Suas empresas empregam milhares de pessoas, sendo 

diretamente responsáveis pelo sustento de várias famílias Apucaranenses, 
inclusive. 

Abaixo destacamos uma parte do Currícu profissional do 
homenageado: 
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Não resta dúvida de que esse Projeto de Lei encontra 

respaldo na realidade dos fatos conhecidos por toda comunidade, já que o ~ ' 

7 

homenageado possui grande identificação com nossa cidade, enaltecendo 
\ ~ ~ . 

sempre seus imiestimentos=(Rede Massa e Fazenda Ubatuba) e prazer em 

passar vários dias do mês por aqui junto a seus amigos, familiares e 

colaboradores. 

• 1996 - 190 Urgente (CNT) 

• 1997 - Ratinho Livre - (Rede Record) 

• 1998-2006, 2008 - Atualmente - Programa do Ratinho - (SBT) 

• 2000 - Show do Ratinho - (SBT) 

• 2001 - SBT Palace Hotel - Vários personagens 

• 2007 - Jornal da Massa - (SBT) 

• 2007_,..;:--Você é o Jurado -_(SBT) --- - - - ...........-<" , ' - ~ -: -..... 

• .--120,-09_- Nãda Alémja Verdade -"(SBT) 
.....i: . ,.-..J ,/ 

• 200-9 - Vende-se um Véu de Noiva - Dr. Caetano Soares ~ ~ ~ ..••... _,,. 

• 20n .:-30 Anos Gle Chaves -Senhor Barriga (SBT) 
/ .- ~ -,.. 

Cumpri destacar que o homenageado já se tornou filho de 

outros municípios através de Títulos como o proposto por esse Vereador, sendo 

que em Apucarana, chegou a tramitar um Projeto de Lei nesse sentido (PL 

197 /2006), mas sua tramitação não foi concluída, o que se pretende resolver 

agora e finalmente entregar ao senhor Carlos Roberto Massa sua nova 
' - 

"Certidão de Nascimentc_:>" como filho legítimo e por direito de nossa cidade. 

Certode.contar com __g_parecer e voto favorável de todos os 

nobres vereadores, antecipo os agradecimentos. 

Apucarana, 0/lJ..---,\.... 

Franciley JoséAJ:.~~ 
VEREADOR 


