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Emenda 98 busca reparar não regulamentação de lei que prevê conversão das férias-prêmio

tas vinculadas ao Femeg re-
fletem decisões judiciais que 
já transitaram em julgado, 
portanto não poderão deixar 
de ser destinadas a Minas. 

As discussões sobre o 
Femeg se prolongaram por 
quase duas horas. Após verifi-
cação de quórum, foi consta-
tado que havia 34 parlamen-
tares em Plenário, menos que 
os 39 necessários para a vota-
ção. A oposição comemorou 
o novo adiamento da aprecia-
ção do PL 5.456/18. 

que receberão repasses em 
atraso. Eles também acusam 
o governador de utilizar o 
projeto como uma manobra 
para evitar ser enquadrado 
em violações da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal.

Os parlamentares da 
base governista consideram 
que o fundo garantiria o pa-
gamento dos restos a pagar, 
beneficiando inclusive os 
municípios. Segundo esses 
deputados, a compensação 
da Lei Kandir e outras recei-

da União os recursos a que tem 
direito, em função de perdas 
provocadas pela Lei Kandir, en-
tre outras receitas. Os recursos 
seriam utilizados exclusivamen-
te para quitação de restos a pa-
gar, relativos aos exercícios fi-
nanceiros de 2018 e anteriores.

Os deputados da oposi-
ção, contrários à aprovação 
do PL 5.456/18, argumentam 
que o governo utiliza fontes 
de recursos incertas para ca-
pitalizar o fundo, deixando os 
municípios sem segurança de 

O impasse entre base do gover-
no e oposição impediu, mais 
uma vez, as votações dos dois 
projetos de lei que estavam na 
pauta da Reunião Extraordi-
nária de Plenário, na noite de 
ontem. São eles o PL 5.456/18, 
que cria o Fundo Extraordiná-
rio de Minas Gerais (Femeg), 
e o PL 5.406/18, que contém 
o orçamento do Estado para 
2019. Ambos são do governa-
dor Fernando Pimentel.

O governo pretende criar 
o Femeg para o Estado receber 

Emenda 98, a conversão das 
férias-prêmio em valores será 
escalonada ao longo de cinco 
anos, a partir de 2020. O ser-
vidor poderá pagar o saldo 
devedor tanto do Sistema Fi-
nanceiro de Habitação quan-
to de sistema estadual de fi-
nanciamento habitacional. A 
norma ainda prevê que o va-
lor deverá ser repassado pelo 
órgão pagador diretamente 
ao agente financeiro.

ter sido regulamentada pelo 
Poder Executivo, mas isso 
nunca foi feito.

O parlamentar ressaltou 
o alcance social da emenda. 
“O empregado celetista pode 
usar o Fundo de Garantia para 
quitar ou abater o financia-
mento habitacional. Já o ser-
vidor público, que não possui 
esse benefício, agora terá 
uma alternativa”, declarou.

Conforme o texto da 

De acordo com Sargento 
Rodrigues, durante os anos 
de sua atuação parlamentar, 
ele apresentou a proposi-
ção, de forma recorrente, a 
fim de reparar o descumpri-
mento de dispositivo contido 
na Lei 10.618, de 1992, que 
já permitia ao servidor pú-
blico valer-se da conversão 
de suas férias-prêmio para 
quitação de financiamento 
habitacional. Essa lei deveria 

Foi promulgada ontem, na 
Assembleia Legislativa, uma 
emenda constitucional que 
permite aos servidores públicos 
converter as férias-prêmio em 
espécie, para quitar o finan-
ciamento da casa própria. É a 
Emenda 98, de 2018, oriunda 
da Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 14/15, de autoria 
do deputado Sargento Rodri-
gues (PTB) e outros 29 parla-
mentares. A conversão é válida 
para férias-prêmio adquiridas 
até 29/2/2004 e não gozadas. 

A promulgação da nova 
emenda, que altera o artigo 
117 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, 
foi assinada pelo presiden-
te da Assembleia, deputado 
Adalclever Lopes (MDB), pelo 
2º-vice-presidente, deputado 
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB), 
pelo 1º-secretário, deputa-
do Rogério Correia (PT), e 
pelo 2º-secretário, deputado 
Alencar da Silveira Jr. (PDT). 

“Essa é uma conquista 
importante do Parlamento 
mineiro, em especial, do de-
putado Sargento Rodrigues, 
que, há quatro mandatos, 
busca a aprovação da PEC”, 
afirmou Adalclever Lopes. 

Impasse impede votação de projetos

Promulgada emenda que permite uso de 
férias-prêmio para pagar casa própria
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ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Exposição Cemig nas comunidades (Galeria de Arte) – trabalhos do fotó-
grafo Euler Júnior sobre a chegada da energia elétrica em comunidades 
de Belo Horizonte e Uberlândia

10 horas
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário
10h15

• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de  
redação final

11 horas
• Comissão da PEC 38/15 (Plenarinho I) – eleger presidente e vice

11h05
• Comissão da PEC 38/15 (Plenarinho I) – discutir e votar parecer sobre a 

PEC 38/15, do deputado João Vítor Xavier e outros, que acrescenta dis-
positivos ao art. 195 da Constituição do Estado, a fim de inserir no currí-
culo do ensino médio disciplina sobre profissões e mercado de trabalho

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão da PEC 38/15 (Plenarinho I) – eleger presidente e vice

14h05
• Comissão da PEC 38/15 (Plenarinho I) – discutir e votar parecer sobre a 

PEC 38/15, do deputado João Vítor Xavier e outros, que acrescenta dis-
positivos ao art. 195 da Constituição do Estado, a fim de inserir no currí-
culo do ensino médio disciplina sobre profissões e mercado de trabalho

14h15
• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de  

redação final
14h30

• Comissão de Participação Popular (Auditório SE) – discutir e votar propo-
sições da comissão

• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – discutir e 
votar proposições da comissão

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II) – 
discutir e votar proposições que dispensam Plenário

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar proposi-
ções que dispensam Plenário

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e vo-

tar parecer sobre o PL 3.171/15 (1º turno), do deputado Antônio Jorge, 
que regulamenta a exposição de bebidas alcoólicas aos consumidores

16 horas
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II) – discutir e votar proposições 

da comissão
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório SE) – discutir e votar 

proposições da comissão
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)  

– discutir e votar proposições da comissão
18 horas

• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de  
redação final

 0h Memória e Poder – escritor Benito Barreto
 1h Segunda Musical  – Grupo de Saxofones da UFMG e Coral Ars 

Nova
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Meio Ambiente (22/8/2018) – debate impacto 

das mineradoras nos parques Rola-Moça e da Baleia
 4h40 Palestra – Participação, Juventude e Política na Europa, com 

Silvia Capanema e Esther Solano 
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Assembleia Debate – Desafios para o desenvolvimento: Região 

Central e Metropolitana
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Conexão Eleitoral
 9h Memória e Poder – escritor Benito Barreto
 10h Assembleia ao Vivo/Comissões
 12h30 Via Justiça – Dependentes químicos 

 13h Mundo Político 
 13h30 Compactos de Comissões
 13h45 Assembleia ao Vivo
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Assembleia Debate – Desafios para o desenvolvimento: região 

Central e Metropolitana
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama (inédito) – Finanças de fim de ano
 20h Balanço – 18ª Legislatura
 21h Memória e Poder – escritor Benito Barreto
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Plenário (reprise)

• programação sujeita a alterações
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TV ASSEMBLEIA

Reunião Ordinária (14 horas)
PL 4.633/17

Do deputado Antônio Jorge. Altera a Lei 22.460, de 2016, que estabe-
lece diretrizes para o atendimento prestado pelas comunidades tera-
pêuticas. Discussão em 2º turno (urgência)

PL 1.003/15
Do deputado André Quintão. Autoriza o Poder Executivo a liberar de 
reversão o imóvel de que trata a Lei 142, de 1936. Discussão em 2º 
turno

PL 3.001/15
Do deputado Isauro Calais. Obriga cartórios a incluir nas escrituras o 
nome e a inscrição profissional do responsável pela intermediação de 
negócios imobiliários. Discussão em 2º turno

PL 3.575/16
Do deputado Fred Costa. Autoriza o Poder Executivo a doar trecho de 
rodovia ao município de Piedade de Ponte Nova. Discussão em 2º turno

PL 3.909/16
Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Poder Executivo a doar trecho 
de rodovia ao município de Cataguases. Discussão em 2º turno

PL 4.269/17
Do deputado Gustavo Santana. Dispõe sob a municipalização de tre-
cho rodoviário estadual que especifica. Discussão em 2º turno

PL 5.276/18
Do deputado Bosco. Reconhece como de relevante interesse cultural a 
Festa de Nossa Senhora da Cabeça, no município de Perdizes. Discus-
são em 2º turno

PL 5.277/18
Do deputado Bosco. Reconhece como de relevante interesse cultural a 
Festa em Louvor à Mártir Filomena, no município de Araxá. Discussão 
em 2º turno

ORDEM DO DIA


