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CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

ORDEM DO DIA 
PELA ORDEM 
DISCURSO 

 

Sumário 

Voto do PSOL pela aprovação da Medida Provisória nº 982, de 2020, sobre a 

criação da conta do tipo poupança social digital; e a alteração das Leis de nºs 

13.982, de 2020, e 14.058, de 2020. Rejeição pelo Relator Gastão Vieira da 

emenda do partido destinada à manutenção do auxílio emergencial de 600 

reais, concedido a trabalhadores e famílias carentes diante da epidemia de 

coronavírus. Imediata votação pela Casa da Medida Provisória nº 1.000, de 

2020, sobre a instituição do auxílio emergencial residual para enfrentamento da 

emergência de saúde pública decorrente da Covid-19, referida na Lei nº 

13.979, de 2020. 

 

 A SRA. SÂMIA BOMFIM (PSOL - SP. Pela ordem. Sem revisão da 
oradora.) - Sr. Presidente, peço a palavra rapidamente. 

Nós votamos favoravelmente, mas eu queria fazer um comentário a 
respeito da nossa emenda, que foi rejeitada por ser considerada 
inconstitucional. Pela argumentação, o Relator a considerou um jabuti, 
mas é bom alertar o conjunto dos Deputados sobre do que se tratava. 

Nós propusemos que houvesse a possibilidade de manutenção do 
auxílio emergencial em 600 reais; ou seja, sua extensão até o final do 
ano. E nós fizemos isso porque sabemos que está sendo muito difícil. 
Nós estamos pressionando bastante para que se paute imediatamente 
a MP 1.000, que foi justamente a que reduziu drasticamente o valor do 
auxílio emergencial, o que afetou todas as famílias brasileiras. 

É fundamental que o Parlamento não deixe esse assunto para depois, 
porque isso tem causado fome em milhões de famílias brasileiras. 

Obrigada, Sr. Presidente. 

 
Documento 2/8 

 



 

2 

 

112.2020 
Sessão Deliberativa 
Extraordinária - CD 

22/09/2020-19:08 

Publ.: DCD - 

9/23/2020 - 
WOLNEY QUEIROZ-PDT -PE 

CÂMARA DOS 
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VOTAÇÃO 
DISCURSO 

 

Sumário 

Encaminhamento da votação do requerimento de destaque para votação em 

separado da Emenda de Comissão nº 26, apresentada à Medida Provisória nº 

982, de 2020, sobre a criação da conta do tipo poupança social digital; e a 

alteração das Leis de nºs 13.982, de 2020, e 14.058, de 2020. 

 

 O SR. WOLNEY QUEIROZ (PDT - PE. Sem revisão do orador.) - 
Presidente, o nosso destaque é simples, é um destaque que prevê a 
correção de 100% da SELIC em vez dos 75% que estão propostos no 
texto. 

Trata-se de uma medida muito simples, que eu acho que pode 
concretamente vir a ser um ganho para o Brasil. E eu peço aqui o 
apoiamento das Sras. e dos Srs. Líderes e das Sras. e dos Srs. 
Parlamentares. 

Obrigado. 
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Sumário 

Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para votação 

em separado da Emenda de Comissão nº 26, apresentada à Medida Provisória 

nº 982, de 2020, sobre a criação da conta do tipo poupança social digital; e a 

alteração das Leis de nºs 13.982, de 2020, e 14.058, de 2020. Votos de pronto 

restabelecimento da saúde ao Presidente Rodrigo Maia. Solicitação à 

Presidência de votação da Medida Provisória nº 1.000, de 2020, sobre a 

instituição do auxílio emergencial residual para enfrentamento da emergência 

de saúde pública decorrente do coronavírus, referida na Lei nº 13.979, de 2020. 

Defesa de manutenção do auxílio emergencial em 600 reais, concedido a 

trabalhadores e famílias carentes diante da crise provocada pela Covid-19. 
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 O SR. ROGÉRIO CORREIA (PT - MG. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.) - Presidente, o Partido dos Trabalhadores vota "sim" à emenda 
do PDT, para que se paguem os 100% da SELIC. Achamos que isso é 
um avanço para as pessoas e vai ser uma melhora. 

Aproveito também para pedir algo a V.Exa., que está agora na 
Presidência da Casa. Antes, quero desejar ao Deputado Rodrigo Maia 
um pleno e rápido restabelecimento. Mas quero pedir a V.Exa. que 
paute a aprovação dos 600 reais, que está sendo tão solicitada pelo 
Brasil inteiro. E V.Exa. disse que tem recebido muitas mensagens 
favoráveis a essa aprovação. 

Realmente, daqui a algum tempo, imagine o povo brasileiro, com o 
desemprego em massa, sem receber esses 600 reais! O Presidente 
infelizmente não queria os 600 reais, agora baixou para 300 reais. E 
futuramente o povo brasileiro vai ficar apenas no desemprego. 

Então é muito importante colocar essa matéria em votação, para nós 
garantirmos os 600 reais. 
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CÂMARA DOS 
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Sumário 

Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para votação 

em separado da Emenda de Comissão nº 26, apresentada à Medida Provisória 

nº 982, de 2020, sobre a criação da conta do tipo poupança social digital; e a 

alteração das Leis de nºs 13.982, de 2020, e 14.058, de 2020. 

 

 O SR. ARNALDO JARDIM (CIDADANIA - SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, primeiro quero ressaltar a medida 
importantíssima que estamos votando. Nós estamos banqueirizando, 
trazendo para a formalidade das operações milhões de brasileiros, 
ampliando o conceito da poupança social digital. 

Nós somos contrários a essa emenda. 
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CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

ORDEM DO DIA 
PELA ORDEM 
DISCURSO 

 

Sumário 

Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para votação 

em separado da Emenda de Comissão nº 26, apresentada à Medida Provisória 

nº 982, de 2020, sobre a criação da conta do tipo poupança social digital; e a 

alteração das Leis de nºs 13.982, de 2020, e 14.058, de 2020. Transcurso do 

36º aniversário da União da Juventude Socialista - UJS. 

 

 A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB - AC. Pela ordem. Sem 
revisão da oradora.) - Presidente, o voto do PCdoB é "sim". 

Eu quero aproveitar este momento para fazer uma saudação aos 36 
anos da UJS, a União da Juventude Socialista do Brasil. Eu tenho 
muito orgulhoso de acompanhar de perto as lutas da UJS, que ajudou 
a garantir o voto aos 16 anos, ajudou a colocar mais jovens nas 
universidades, com a luta através das cotas, ajudou a garantir a meia-
entrada em eventos sociais e culturais. 

Portanto, a UJS do Brasil tem lutado por nossa soberania e tem lutado 
por mais emprego para a juventude brasileira. 

Viva a UJS nos seus 36 anos! 

Muito obrigada. 
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Sumário 

Pedido à Presidência de votação da Medida Provisória nº 987, de 2020, sobre a 

alteração da Lei nº 9.440, de 1997, a respeito do estabelecimento de incentivos 

fiscais para o desenvolvimento regional. Orientação de bancada na votação do 

requerimento de destaque para votação em separado da Emenda de Comissão 

nº 26, apresentada à Medida Provisória nº 982, de 2020, sobre a criação da 

conta do tipo poupança social digital; e a alteração das Leis de nºs 13.982, de 
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2020, e 14.058, de 2020. 

 

 O SR. JOSÉ NELTO (PODE - GO. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, eu quero fazer um apelo a V.Exa., que sabe 
da importância que tem o setor automobilístico para o Brasil, 
principalmente para o Centro-Oeste, para o meu Estado de Goiás. 

Eu gostaria que V.Exa. colocasse em votação a MP 987. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Pereira. REPUBLICANOS - SP) - Como 
vota o Podemos? 

O SR. JOSÉ NELTO (PODE - GO) - Ela irá gerar só na cidade de 
Catalão, em Goiás, 3 mil empregos. 

Então eu faço um apelo para que seja colocada em pauta a Medida 
Provisória nº 987. 

Sr. Presidente, o Podemos vota "não". 
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CÂMARA DOS 
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DISCURSO 

 

Sumário 

Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para votação 

em separado da Emenda de Comissão nº 26, apresentada à Medida Provisória 

nº 982, de 2020, sobre a criação da conta do tipo poupança social digital; e a 

alteração das Leis de nºs 13.982, de 2020, e 14.058, de 2020. Transcurso do 5º 

aniversário de fundação da Rede Sustentabilidade. 

 

 A SRA. JOENIA WAPICHANA (REDE - RR. Pela ordem. Sem revisão 
da oradora.) - Sr. Presidente, a REDE vai orientar "sim" pela emenda 
do PDT, justamente para garantir a correção de valores. 

Sr. Presidente, como é a última orientação, eu gostaria finalmente de 
parabenizar os nossos porta-vozes da Rede Sustentabilidade, porque 
hoje a REDE faz 5 anos de existência, de registro jurídico. Assim como 
o Pedro Ivo, que é o nosso porta-voz nacional, o Prof. Marcos Braga é 
o meu porta-voz no meu Estado Roraima. 
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Parabéns à Rede Sustentabilidade, que se fortalece cada vez mais, 
pelo aniversário. 

Obrigada. 
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CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

ORDEM DO DIA 
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DISCURSO 

 

Sumário 

Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para votação 

em separado da Emenda de Comissão nº 26, apresentada à Medida Provisória 

nº 982, de 2020, sobre a criação da conta do tipo poupança social digital; e a 

alteração das Leis de nºs 13.982, de 2020, e 14.058, de 2020. 

 

 O SR. REGINALDO LOPES (PT - MG. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.) - A Minoria orienta o voto "sim". 

Eu acho que é uma importante iniciativa. Nós precisamos, de fato, 
fazer a inclusão bancária para termos uma economia totalmente digital. 

V.Exa. sabe que, de fato, o Governo tenta perseguir os servidores 
públicos, fazendo uma reforma administrativa para destruir as políticas 
públicas do Estado brasileiro, dizendo que está buscando equilíbrio 
fiscal. 

Nós temos hoje no Brasil uma economia subterrânea de 1 trilhão e 500 
bilhões de reais que são sonegados, e, se tributada em 30%, pode 
haver uma arrecadação de mais de 500 bilhões. E a forma de 
eliminarmos essa economia subterrânea e fazermos o equilíbrio fiscal é 
por meio da reforma tributária, uma reforma justa, uma reforma 
sustentável. 

Nós precisamos de fato combater desvios, corrupção, sonegação. Eu 
acho que o caminho é acabar com o dinheiro em papel, em espécie. Eu 
fico feliz de fazermos essa inclusão, de termos contas, de 
transformarmos em relação de débito, de não darmos moleza ao 
sistema financeiro para que fique ganhando nas transações. 

Por isso, o voto é "sim". É muito positivo. 
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