Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 153, inciso IV, somado ao art. 154, inciso II, do
Regimento Interno desta Casa Legislativa, que seja submetido ao Plenário a tramitação em
regime de urgência o Projeto de Lei Nº 1328/2020, que Altera a Lei n 10.820, de 17 de
dezembro de 2003, que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de
pagamento, com suspensão temporária de pagamentos das prestações das operações de
créditos consignados em benefícios previdenciários, enquanto persistir à emergência de saúde
pública de importância nacional em decorrência da Infecção Humana pelo coronavírus
(COVID19).

JUSTIFICAÇÃO

O referido Projeto de Lei já foi discutido e aprovado pelo Senado Federal e tem por
objetivo suspender os pagamentos das obrigações de operações de créditos consignados em
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__________________________________
Deputada ANGELA AMIN
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Assim, certos que este projeto auxiliará os brasileiros neste momento de crise,
solicitamos a aprovação da urgência.
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Trata-se de medida emergencial e de caráter limitado com o escopo de aliviar o
peso das parcelas desse empréstimo nos orçamentos das famílias nesse período da crise. A
medida é urgente, uma vez que é inegável o grande impacto que a pandemia gerou na
economia e na vida de milhões de famílias que tiveram sua renda diminuída ou cessada.
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benefícios previdenciário temporariamente e enquanto durar o período de calamidade pública
decorrente da emergência sanitária provocada pelo surto do novo coronavírus.

(Do Sr. Angela Amin )

Requer, nos termos do art. 153,
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