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Confira os destaques da sessão extraordinária desta quarta-feira (15) 
 
DISCUSSÃO ÚNICA DA REDAÇÃO FINAL 
Autoriza o Executivo a destinar R$ 5 milhões para garantir financiamentos 
a MEIs, micro e pequenas empresas (PL 55/2020) 
O projeto de iniciativa do Executivo Municipal foi aprovado com três emendas 
que aumentaram o repasse financeiro para garantia de financiamento 
concedido por instituições financeiras, em convênio com a Sociedade de 
Garantia de Crédito do Paraná (Garantinorte). Dos R$ 2 milhões previstos no 
projeto original, com as emendas do Poder Executivo, o montante subiu para 
R$ 5 milhões para garantir financiamentos a microempresários individuais 
(MEIs), micro e pequenas empresas (PL 55/2020), além de vendedores 
ambulantes regularizados, uma novidade acrescentada pela subemenda à 
emenda nº 1, proposta pelo vereador Ailton Nantes (PP).  
 
A proposta de iniciativa do Poder Executivo Municipal autoriza o repasse para 
garantia de financiamento concedido por instituições financeiras, em convênio 
com a Sociedade de Garantia de Crédito do Paraná (Garantinorte). O objetivo, 
de acordo com o PL, é amenizar a retração causada na economia pela 
pandemia do novo coronavírus e permitir, de uma forma mais fácil, a obtenção 
de crédito por meio da emissão de carta fiança. Na prática, o empréstimo 
passará por uma análise da instituição financeira escolhida pelo empresário e, 
na sequência, será feita uma nova análise, desta vez pela Garantinorte. O 
dinheiro repassado para o fundo será dado como garantia e ficará depositado 
em uma conta em nome do município e somente será utilizado em caso de 
inadimplência. Se isto ocorrer, as instituições financeiras farão a cobrança e, 
posteriormente, se houver o pagamento por parte do credor, o dinheiro será 
devolvido ao município. Quórum: maioria simples. 
 
SEGUNDA DISCUSSÃO DO SUBSTITUTIVO  
Repassa R$ 20 milhões do Fundo Especial da Câmara de Londrina para a 
Prefeitura utilizar no combate à covid-19 (Substitutivo nº 3 ao PL 49/2020)  
Os vereadores e a vereadora discutem, em segundo turno, o substitutivo nº 3 
ao projeto de lei que libera R$ 20 milhões de reais do Fundo Especial para 
reforma do prédio do Legislativo Municipal e destina o dinheiro para a 
prevenção e o combate à covid-19 e para o fomento da economia local.  O 
substitutivo foi apresentado por todos os vereadores e prevê o repasse integral 
à Prefeitura de Londrina, sem fixar a destinação da verba no texto legal. Isso 
porque tanto a Procuradoria Jurídica da Câmara quanto a Controladoria da 
Casa entendem ser inconstitucional o projeto de lei determinar como os 
recursos seriam utilizados pelo Poder Executivo, por afronta ao princípio da 
separação de poderes. Contudo, todos os vereadores enviaram ofício ao 



prefeito Marcelo Belinati (PP) solicitando que a verba de R$ 20 milhões seja 
assim distribuída: R$ 5 milhões ao Hospital Universitário de Londrina (HU) para 
utilização em investimento e custeio; R$ 5 milhões a serem repassados para 
instituições financeiras garantidoras de crédito, para fomentar a economia de 
Londrina; e os R$ 10 milhões restantes para serem aplicados na Secretaria 
Municipal de Assistência Social, em prol das famílias mais carentes.  
 
Previsto na lei 10.842/2009, o Fundo Especial da Câmara Municipal de 
Londrina recebe as verbas não utilizadas pelo Legislativo e foi criado com o 
objetivo de garantir recursos para a reforma do prédio da Câmara, que 
apresenta várias rachaduras e está com parte das galerias interditadas pelo 
Corpo de Bombeiros. Atualmente há R$ 28.362.567,07 no fundo. 
 
O PL nº 49/2020 foi apresentado no final de março pelos cinco vereadores da 
Mesa Executiva da Câmara: Ailton Nantes (presidente), Eduardo Tominaga 
(vice-presidente), Felipe Prochet (1º secretário), Daniele Ziober (2ª secretária) e 
Amauri Cardoso (3º secretário). Os parlamentares acreditam que a reforma é 
necessária, porém, neste momento, as adequações passaram a ser uma 
necessidade secundária. Em sua forma original, o projeto previa apenas que 
R$ 20 milhões do fundo seriam aplicados em despesas decorrentes do 
combate ao novo coronavírus e para fomentar a economia. Em ofício 
protocolado na Câmara, o prefeito Marcelo Belinati (PP) informou que a 
intenção era destinar R$ 1 milhão para um fundo garantidor de crédito e os 
demais R$ 19 milhões em saúde e assistência social.  
 
Durante a tramitação da proposta, porém, ela foi alterada. Em primeiro turno, o 
projeto foi aprovado na forma do substitutivo nº 1, apresentado pelo vereador 
Mário Takahashi (PV), que previa que os R$ 20 milhões fossem assim 
divididos: R$ 5 milhões para investimentos e custeio do Hospital Universitário 
de Londrina; R$ 10 milhões para uma instituição financeira garantidora de 
créditos a vendedores ambulantes regularizados microempreendedores 
individuais (MEIs), micro e pequenas empresas de Londrina; R$ 2 milhões para 
a Secretaria Municipal de Assistência Social; e R$ 3 milhões teriam como 
destino a pasta da Saúde.  
 
Já no segundo turno, houve nova mudança na destinação dos recursos, devido 
à aprovação do substitutivo nº 3, que não especificou no texto da lei para onde 
a verba deve ser alocada, atendendo a pareceres da Procuradoria Jurídica e 
da Controladoria do Legislativo. Por meio de um ofício, os vereadores sugerem 
ao prefeito, onde utilizar o dinheiro. Em documento enviado à Câmara, Marcelo 
Belinati (PP) se comprometeu a destinar os recursos conforme solicitado pelos 
parlamentares. Quórum: 10 votos. 
 
ASSISTA À SESSÃO AO VIVO 
A sessão extraordinária será transmitida, ao vivo, pelo site www.cml.pr.gov.br, 
pelo facebook.com/camaralondrina e pelo 
youtube.com/camaramunicipaldelondrina.  
 
Acompanhe as informações da Câmara de Londrina também pelo 
instagram.com/camara_londrina e pelo WhatsApp. Neste caso, basta enviar 



uma mensagem para (43) 99997-1300, com o número dos seguintes temas 
que deseja receber: 
1. Ações da Câmara frente à crise da covid-19; 
2. Audiências Públicas; 
3. Câmara Mirim e Programa Escola na Câmara; 
4. Datas comemorativas; 
5. Seminários, palestras e outros eventos; 
6. Todas as opções acima. 

FALE COM OS VEREADORES E VEREADORA  

Ailton Nantes (PP) 3374-1234 ailtonnantes@cml.pr.gov.br 

Amauri Cardoso (PSDB) 3374-1378 amauricardoso@cml.pr.gov.br 

Daniele Ziober (PP) 3374-1372 danieleziober@cml.pr.gov.br 

Eduardo Tominaga (DEM) 3374-1381 eduardotominaga@cml.pr.gov.br 

Emanoel Gomes 
(Republicanos) 

3374-1374 emanoelgomes@cml.pr.gov.br      

Estevão da Zona Sul (PL) 3374-1371 estevaodazonasul@cml.pr.gov.br 

Felipe Prochet (PSD) 3374-1384 felipeprochet@cml.pr.gov.br  

Guilherme Belinati (PP) 3374-1390 guilhermebelinati@cml.pr.gov.br  

Jairo Tamura (PL) 3374-1370 jairotamura@cml.pr.gov.br  

João Martins (PL) 3374-1373 joaomartins@cml.pr.gov.br  

José Roque Neto (PSB) 3374-1385 joseroqueneto@cml.pr.gov.br 

Junior Santos Rosa 
(Republicanos) 

3374-1383 juniorsantosrosa@cml.pr.gov.br  

Madureira (PTB) 3374-1375 madureira@cml.pr.gov.br  

Mario Takahashi (PV) 3374-1382 mariotakahashi@cml.pr.gov.br 

Pr. Gerson Araújo (PSDB) 3374-1388 pastorgersonaraujo@cml.pr.gov.br  

Péricles Deliberador(PSC) 3374-1389 periclesdeliberador@cml.pr.gov.br  

Roberto Fú (PDT) 3374-1376 robertofu@cml.pr.gov.br  

Professor Rony (PTB) 3374-1380 professorrony@cml.pr.gov.br 

Vilson Bittencourt (PSB) 3374-1379 vilsonbittencourt@cml.pr.gov.br  

 
EXPEDIENTE 
O Informativo LEGISLATIVO EM PAUTA é uma publicação eletrônica da 
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA.  

MESA EXECUTIVA 2019/2020 

Ailton Nantes (presidente), Eduardo Tominaga (vice-presidente), Felipe Prochet (1º 
secretário), Daniele Ziober (2ª secretária) e Amauri Cardoso (3º secretário). 
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