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Filiado à

Confirmado!
A recomposição de 4,76%, prevista, inicialmente, para ser implementada 
em novembro, por força de ações do SINFEEAL junto à Mesa Diretora, 
será paga na folha deste mês de julho. 

URV: pagamento será efetivado dia 28 de julho
Conforme anunciou o Presidente Giovani 

Cherini, em reunião com a Diretoria do SINFEEAL,
ocorrida em fevereiro de 2010, que pagaria
parcelas da URV até julho do corrente ano, 

informamos que o compromisso será honrado, eis
que o pagamento será efetivado na próxima quarta-feira, dia 28 de julho.



Acesse o site do SINFEEAL: www.sinfeeal.com.br Este jornal é impresso 
em papel reciclado.
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SINFEEAL retoma campanha 
dos servidores do Legislativo 
contra o crack
O SINFEEAL está retomando 
a luta contra o crack. A Cam-
panha Não ao Crack foi lança-
da no dia 8 de julho de 2009, 
no Gabinete do Presidente da 
Assembleia Legislativa. Idea-
lizada pelo Sindicato, tem o 
objetivo de auxiliar no comba-
te ao uso do crack, droga que 
tem destruído muitas famílias. 

Flávio Dal'Agnol, Presidente 
do SINFEEAL, afirma que os 
servidores do Legislativo, re-
presentados pelo Sindicato, 
sentem-se no dever de parti-
cipar de forma ativa das ques-
tões relativas à coletividade, 
“como é o caso do combate ao uso do crack e demais drogas, que está 
afligindo a vida não só da sociedade gaúcha, mas do mundo inteiro”. 

Encaminhado o Processo à análise da 
tração da Casa, através do Processo n.º Procuradoria Jurídica, a Procuradora 
002879-0100/08-8, com data de 27 de a- Dra. Márcia Bellini Freitas, em seu bri-
gosto de 2008, no sentido de solicitar Pa- lhante Parecer, fundamentado em 57 lau-
recer da Procuradoria Jurídica sobre a das, que teve o n.º 6.512, entendeu ser 
questão da “necessidade, ou não, do ina- cabível a aplicação do entendimento do 
tivado, por ocasião da concessão do be- Tribunal de Contas nesta Assembleia Le-
nefício, encontrar-se designado para a gislativa. Por determinação do Procura-
função a ser integralmente incorporada dor-Geral, o Parecer foi submetido ao Co-
aos proventos” e os efeitos da “incidência legiado da Procuradoria, tendo sido apro-
do Art.40, parágrafo 2.º da Constituição vado pela maioria dos Procuradores, em 
Federal, às inativações, conforme en- 21 de dezembro de 2009.
contra-se ela fundamentada nas novas 
regras, introduzidas pela Emenda Cons- Todavia, tal Parecer da Procuradoria fi-
titucional n.º 20, ou no art. 8.º da aludida cou pendente de apreciação pela Mesa 
emenda”. Diretora para ter caráter normativo, de 

modo que, na Casa, a questão ainda ca-
No ofício objeto do Processo, afirmou Flá- recia de juridicidade.
vio Dall'Agnol, Presidente do Sindicato,  
que o “Tribunal de Contas, em decisório A expectativa cresceu nos últimos meses 
do Pleno daquela Corte de Contas, à una- em relação à questão e, sensível aos inú-
nimidade de seus integrantes, ao exami- meros apelos efetuados, o ilustre Presi-
nar o Parecer Coletivo da Auditoria da- dente Giovani Cherini submeteu ao exa-
quela Instituição, n.º 4/2004, entendeu me e deliberação da Mesa Diretora o Pa-
que o servidor, atendidos os requisitos recer Coletivo n.º 6.512, da Procuradoria 

Jurídica, tendo o mesmo sido APROVADO.temporais, firmador na Lei Complemen-
tar n.º 10.098/94, ainda que sob a égide 

Assim, afirma o Presidente do Sindicato, da Emenda Constitucional n.º 20/98, po-
Flávio Dall'Agnol, que comemora a apro-derá INCORPORAR INTEGRALMENTE 
vação do Parecer pela Mesa Diretora, o A FUNÇÃO GRATIFICADA AOS PRO-
servidor da Casa passará a ter o direito VENTOS QUANDO DA SUA APOSEN-
reconhecido no momento da aposenta-TADORIA, NÃO SENDO NECESSÁRIO 
doria, uma vez atendidos os demais dis-ENCONTRAR-SE NO EXERCÍCIO DA 
positivos legais atinentes à inativação, FUNÇÃO GRATIFICADA A SER INCOR-
sendo a medida justa e legal . PORADA”.

O SINFEEAL formulou pleito à Adminis-

“

”

Incorporação de FG aos proventos: 
Mesa Diretora aprova parecer coletivo

Escolaridade necessária 
para Exercício de FGs

Comissão aprova isenção previdenciária
de servidor inativo aos 65 anos

Governo propõe unificar os 
regimes de aposentadorias dos 
trabalhadores da iniciativa privada 
e dos servidores públicos

Através da Resolução de Mesa n.º 987/2010, de 
22 de junho de 2010, foi alterada a exigência da esco-
laridade para efeito de exercício de funções gratificadas 
na Casa. Estabelece a sobredita Resolução que, para o exercício 
de função gratificada de Coordenador, assim como de Assessor 
Administrativo II, será exigida escolaridade mínima de nível mé-
dio.

A função de Coordenador destina-se a gerenciar a unidade de tra-
balho a que está afeto o servidor, desempenhando atividades 
complexas e predominantemente táticas, cabendo ao Assessor 
Administrativo II prestar assessoramento nos mais diversos De-
partamentos da Casa.

A Comissão Especial da Câmara dos Deputados que analisa o 
fim da cobrança de contribuição previdenciária para servidores 
inativos aprovou o parecer do relator substituto, Deputado Arnal-
do Faria de Sá (PTB/SP). Agora a proposta (PEC 555/06, do Ex-
Deputado Carlos Mota) segue para análise do Plenário, onde se-
rá votada em dois turnos. 

A proposta estabelece uma redução gradual da cobrança: ao com-
pletar 61 anos de idade, o servidor passaria a pagar 90% da con-
tribuição. Esse índice seria menor a cada ano, até chegar à isen-
ção completa aos 65 anos de idade. A regra vale para todos os 
aposentados e pensionistas do serviço público, em todos os níve-
is de governo (federal, estadual e municipal). Os servidores apo-
sentados por invalidez permanente ficam isentos da contribuição.

O governo Lula prepara uma proposta de Reforma da Previdên-
cia Social para ser colocada em prática pelo próximo governo. Até 
31 de dezembro, o Ministro Carlos Eduardo Gabas apresentará 
ao Presidente Lula projeto contendo mudanças na concessão de 
aposentadorias para os trabalhadores da iniciativa privada e ser-
vidores públicos. A ideia é que, a longo prazo, esses regimes de 
unifiquem, com a falsa justificativa de que “não dá para ficar com 
regras tão diferentes”. O que o governo quer é controlar o ritmo de 
crescimento do alegado déficit  previdenciário, que não existe, 
visto que as despesas de assistência social  do governo são con-
tabilizadas como se fossem previdenciárias. 

As entidades dos servidores públicos estão atentas e tudo farão 
para impedir mais esse ataque aos trabalhadores do serviço pú-
blico.

" "
" "

Acum. 2010Maio

18.748,37

6.392,80

DADOS FINANCEIROS E CONTÁBEIS DO SINFEEAL - ABRIL E MAIO DE 2010

RECEITAS DE CUSTEIO

RECEITAS DA ENTIDADE

DESPESAS E CUSTOS

FUNCIONÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS

Abril

19.812,09

6.391,90 31.359,21

94.499,93

2.392,19

1.958,85

510,00

79,07

Filiados: Os documentos contábeis estão à disposição na sede do SINFEEAL.  Trajano Gusmão - Diretor de Finanças

EXPEDIENTE E CORRESPONDÊNCIA

MATERIAIS DE EXPEDIENTE

DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES

OUTROS DADOS

DISPONIBILIDADE EM CAIXA E BANCOS

INVESTIMENTOS DO ATIVO FIXO (SEDE SOCIAL)

FINANCEIRAS, TAXAS E IMPOSTOS

COMUNICAÇÃO E INTERNET

530.975,92

1.558,97

120,00

ENERGIA, TELEFONES E ALUGUÉIS

2.392,19

2.100,55

1.460,00

411,60

54,00

1.412,22

105,00CONSERV. BENS DO IMOBILIZADO

54,00
IMPRESSOS GRÁFICOS E CÓPIAS 1.391,00181,80

350.991,87

12.341,04

9.793,90

3.365,00

1.861,24

219,00

6.573,93

485,00

9.152,80

387,28DESPESAS VIAGENS DIRETORIA 3.084,83 3.472,11

18.418,00PROPAGANDA E PUBLICIDADE 2.000,00 20.418,00

250,00DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO 8,40 258,40
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SINFEEAL - Em dia com a vida
DÊ PREFERÊNCIA AOS PESCADOS - Peixes de água profunda, como salmão e anchova, 
são ricos em ômega 3. Esse poderoso antioxidante, segundo o jornal da Associação Médica 
Americana, pode reduzir em até 81% o risco de morte súbita no homem. 
 

Fonte: Revista Veja - Especial A Melhor Idade, de 31/08/2005

Aposentados
Diretores responsáveis: 
Trajano Gusmão, Álvaro Alvares e Nelson Florisbal 

Natural de Cachoeira do Sul, a Procu-
radora aposentada da Assembleia Le-
gislativa do RS Adelice Dias de Qua-
dros iniciou sua atividade funcional no 
Estado em 1962, quando foi aprovada 
em concurso para a Secretaria Esta-
dual dos Transportes. 

Em 1967, na gestão do Presidente Car-
los Santos, foi para a Assembleia, no 
cargo de datilógrafa, permanecendo 
nas gestões dos Deputados 

Otávio Germano. Quando Fran-
cisco Solano Borges assumiu a Presi-
dência, Adelice já cursava Direito e aca-
lentava o sonho de trabalhar na área,  
o que se concretizou em 1972, com a 

transferência para a PGE - Procuradoria-Geral do Estado, onde realizou seu está-
gio em Direito, permanecendo até 1974, ano da sua formatura. 

Em 1975, voltou para a Assembleia, onde posteriormente assumiu o cargo de Pro-
curadora, na qual atuou até a aposentadoria, em 1998, após 36 anos de serviços 
prestados ao Estado do RS. Destacou-se profissionalmente em consultoria e as-
sessoramento jurídico do Poder Legislativo, representando-o em juízo, inclusive 
junto ao Supremo Tribunal Federal.

Formada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da UFRGS, 
possui pós-graduação em Processo Civil. Especializou-se em Direito Constitucio-
nal e Direito Administrativo, inclusive, na Universidade de Lisboa (Portugal) e em Di-
reito Municipal, tendo atuado em quase todos os processos de emancipações dos 
novos municípios do RS. 

Idealista e determinada, dedicou-se com afinco e paixão ao Direito, o que trouxe, a-
lém do respeito e admiração de colegas e amigos, o Prêmio Profissional Nota Dez - 
2003, outorgado em 24 de março de 2003 à Procuradora da Assembleia Legislativa 
do RS Adelice Dias de Quadros. 

Ao ser questionada sobre o gosto pelo Direito, responde sem rodeios: “Desde meni-
na, sempre detestei as injustiças. O advogado é o pensamento jurídico em marcha. 
Dessa forma, com os meus conhecimentos jurídicos, procuro defender os direitos 
que me são confiados, a fim de que retornem à sua posição normal e fiquem livres 
das ameaças que os perturbam”.

Para Adelice, os colegas Procuradores e os demais colegas da Assembleia eram 
uma extensão da sua família: “Lembro com saudades do tempo em que convive-
mos na Assembleia e das grandes amizades que fiz”. 

Filha de João Jacintho de Quadros e Maria Jacinta de Quadros, já falecidos, teve 
quatro irmãos: Alyrio Dias de Quadros, Alice Quadros Pasko, Antidor Dias de Qua-
dros e Ary Dias de Quadros, estes dois últimos já falecidos. Não casou, nem teve fi-
lhos, mas sempre conviveu com seus sobrinhos netos: Cristina Wagner (Jornalis-
ta), Juliana Wagner (Arquiteta), Lucas Willig Quadros (Advogado), Carolina  
Quadros (Nutricionista), Frederico Fountanari de Quadros (Advogado) e Luiza 

Quadros (Estudante de Arquitetura).

A aposentadoria não foi bem aceita no início: “Gostava demais do meu trabalho. Pa-
ra que me aposentar?". Hoje, no entanto, além de outras atividades, dedica seu tem-
po às viagens pelo mundo - duas por ano, no mínimo - e aos cuidados com a gata 
Bibiana.

Valdir Lo-
pes e 

Willig 
 

Fountanari de 

Onde anda você
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Homenagem

http://afial.blogspot.com/

O SINFEEAL presta ho-
menagem a Vilmei Vas-
concelos, primeiro Presi-
dente do SINFEEAL, as-
sociado falecido recente-
mente. Em entrevista ao 
Palanque, após 33 anos 
de trabalho na Assem-
bleia, cinco deles dedica-
dos também ao Sindica-
to, deixou a seguinte men-
sagem aos mais jovens: “A minha mensagem é 
uma só: que eles trabalhem com o carinho, o 
amor e a dedicação que sempre trabalhei du-
rante estes 33 anos de Casa, nunca medindo 
esforços em prol da Assembleia. Se eles fize-
rem isso, certamente irão se sentir realizados 
nos trabalhos e funções que exercerem. Este é 
o princípio de tudo”. 

No dia 22 de junho, a AFIAL - Associação dos 
Funcionários Inativos da Assembleia Legisla-
tiva do RS elegeu sua nova diretoria - Gestão 
2010/2012, em Assembleia Geral, realizada no 
Hotel Embaixador. A chapa única foi aclamada 
vencedora, reelegendo Alaor Medeiros de Cór-
dova como Presidente. Demais membros da Di-
retoria Executiva: 1.º Vice-Presidente: Lafayete 
Oliveira Terra, 2.º Vice-Presidente: Álvaro Paim 
de Campos Alvares, Secretário-Geral: Nelson 
Menezes Florisbal, 1.º Tesoureiro: Trajano Ibar-
ra Gusmão e 2.º Tesoureiro: Theobaldo Barce-
llos. 

Confira as principais notícias da AFIAL e de in-
teresse dos Associados na Internet:

AFIAL elege nova Diretoria

Adelice Dias de Quadros
P erfilo
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