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EXPECTATIVA PELA NEVE
Chuviscos, que mantêm a umidade alta, e
temperatura próxima de 0°C podem trazer,
pela primeira vez neste ano, neve ao Estado.
Páginas 33 e 34

Cambará do Sul,
amanhecer de
ontem, -1ºC
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JEAN SCHWARZ

A mulher que passeia com o cão em frente
à Assembleia Legislativa, numa tarde
de março, deveria estar no parlamento
trabalhando. Ela ganha R$ 24,3 mil ao
mês para ser recepcionista no gabinete
do deputado Paulo Azeredo (PDT) por uma
jornada de 8 horas diárias. Durante 15
dias, ZH observou a rotina da servidora
e constatou: a obrigação de cumprir as
oito horas de trabalho só existe no papel.
O caso é apenas um exemplo que ajuda
a ilustrar o descontrole no Legislativo
gaúcho. A Assembleia gasta R$ 170
milhões por ano e não cobra presença
dos 1,5 mil funcionários.
Páginas 4 a 6 e Rosane de Oliveira (10)

Perna errada
“Ninguém
explica o que
aconteceu”
Filho da mulher que teve o
fêmur direito operado no lugar
do esquerdo diz que a família
está indignada. Págs. 30 e 47

RICARDO DUARTE

RETRATO DO
DESCONTROLE
Grêmio
Elano chega
de “cabeça leve”
Inter
Ganso deve ocupar
a vaga de Oscar
ESPORTES

Gente
Morre no Rio
o cardeal Dom
Eugenio Sales
Morte de arcebispo
emérito,aos 91 anos,
ocorreu ontem à noite de
causas naturais.Pág. 35
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O retrato da falta de
Zero Hora
acompanhou
a rotina de
Lídia Rosa
Schons,
servidora da
Assembleia
Legislativa, e
constatou que
ela costuma
não retornar
ao trabalho
à tarde. É
mais um caso
que mostra o
descontrole do
parlamento
sobre a
efetividade
dos seus
funcionários.

ADRIANA IRION

A

Assembleia Legislativa,
uma instituição que gasta R$ 170 milhões por
ano para pagar 1,5 mil
funcionários e tem no
seu rol de atribuições a de fiscalizar os
demais poderes do Estado, não consegue atestar se cada um de seus servidores exerce a jornada de trabalho prevista em lei. A histórica resistência do
parlamento em aperfeiçoar o seu sistema de controle acaba abrindo brechas
para o surgimento de distorções.
O Legislativo gaúcho não utiliza cartão-ponto nem exige dos deputados
relatórios sobre o que fazem os funcionários que são pagos para atuar fora
da sede. Basta apenas a assinatura do
chefe ou de um colega para comprovar
se alguém cumpriu ou não expediente.
Nesta reportagem, Zero Hora expõe
o caso de uma servidora da Assembleia que costuma trabalhar apenas
pela manhã, ganha salário bruto de R$
24,3 mil – acima do teto de R$ 24,1
mil da Casa – e afirma ter autorização
para “sair mais cedo”. De todos gestores que poderiam ser responsáveis pela ausência dela, nenhum confirma ter
autorizado a jornada reduzida.

Lídia Rosa Schons, 54 anos, deveria
trabalhar oito horas por dia no gabinete
do deputado Paulo Azeredo (PDT), onde atua como recepcionista, atendendo
a telefonemas e organizando agendas.
Em 15 tardes entre março e maio, ZH
observou a rotina dela. De 15 dias de
levantamento, em 13 ela só cumpriu
expediente pela manhã. Segundo a
Assembleia, sete desses 13 dias estão
dentro de um período de férias que a
funcionária tirou. Lídia disse a ZH que
tirou os 30 dias apenas“no papel”.

Servidora recebe a
terceira maior FG
Nas horas em que deixou de estar
no trabalho, enquanto ainda morava
em um apartamento alugado a 280
passos do parlamento, Lídia dividiu o
tempo entre passeios nas imediações
da Praça da Matriz com Bob, seu cachorro, e a realização de compras no
comércio da região.
Servidora do parlamento há 33
anos, ela é um retrato não só de distorções criadas a partir do descontrole como da ausência de critérios
objetivos para a distribuição de funções gratificadas (FGs) ou de cargos

em comissão (CCs). Lídia ingressou
na Casa em 1979, como servente, pelo
regime de CLT. Adquiriu estabilidade,
passando a ter os mesmos direitos de
um servidor do quadro. Trabalhava
fazendo xerox no setor de imprensa
e, depois, construiu carreira como recepcionista, segundo ela mesma conta a ZH.
Com Ensino Fundamental completo,
tem salário básico de R$ 3.028,91, engordado por quatro FGs já incorporadas e por uma função gratificada atual
de R$ 10.491,12, de mesmo valor destinado a cargos de diretoria e de presidência de comissão, por exemplo. A
escolha que a levou a receber essa FG,
a terceira maior do parlamento, tem
base em critérios “subjetivos, políticos”, segundo explica a Assembleia. Isso porque a função foi destinada a ela
por decisão da área parlamentar e não
da administração da Casa. Hoje, com
todos os benefícios, o pagamento bruto de Lídia ultrapassa o teto pago pelo
parlamento.O excedente é descontado.
Casos como o de Lídia embasam,
por exemplo, uma queixa histórica de
funcionários concursados, titulares de
formação e qualificação em áreas diversas: a de serem preteridos no acesso a cargos com salários mais altos em

OS CARGOS E AS FUNÇÕES
FUNÇÃO GRATIFICADA

CARGO EM COMISSÃO

O CASO DE LÍDIA ROSA SCHONS

A FG é destinada a servidores efetivos, do
quadro da instituição, com atribuições definidas
de chefia, direção e assessoramento. É distribuída, segundo a Assembleia, a partir de critérios
técnicos.

●

O CC é destinado principalmente a pessoas
que não são do quadro, escolhidas a partir de
“critérios subjetivos”, segundo a Assembleia.

●

●O

● Quando um servidor vai trabalhar na área
parlamentar, ele ocupa uma vaga de cargo em
comissão, transformada em FG.

●

● A Assembleia tem um custo de R$ 7,2 milhões
mensais com estes servidores. Deste total,
R$ 1,1 milhão é gasto somente com as funções
gratificadas.

parlamento desembolsa mensalmente R$
6,8 milhões com cerca de 1,1 mil CCs, mas não
sabe dizer quantos deles atuam fora da sede,
onde exercem função e que trabalho realizam.
Os deputados podem destacar CCs para atuar
em suas bases eleitorais.

Lídia, por ser do quadro de servidores, só pode ter função gratificada.

● Lídia, portanto, não teria recebido uma FG
com critério técnicos, mas sim um CC (com critério subjetivo e político) transformado em FG.

razão das preferências políticas que
ditam a distribuição, especialmente,
de funções gratificadas.A situação de
Lídia também mostra que não há critério técnico para substituições. Em
pelo menos duas oportunidades ela
trabalhou no lugar de colegas com formação superior que se afastaram em
licença-prêmio.
A administração da Casa se exime de
responsabilidade por qualquer irregularidade no caso. Segundo o superintendente-geral,Fabiano Geremia,Lídia está
cedida à área parlamentar e quem deve
explicações é o deputado que atestou a
efetividade da funcionária.
Começa então outro capítulo de
uma história recorrente na Assembleia:
a transferência de responsabilidades
(confira entrevistas na página 6).

Postal admite adoção
de cartão-ponto
Em março, quando a Polícia Federal
indiciou 11 pessoas por suspeita de terem recebido da Assembleia sem trabalhar, o presidente da Casa, deputado
Alexandre Postal (PMDB), admitiu
não ter condições de garantir que não
existissem mais funcionários fantasmas no parlamento.
Na ocasião, disse que receber salário
sem ir ao trabalho era“um tapa na cara do cidadão”, instalou novo sistema
de câmeras e aumentou a lista de pessoas responsáveis por atestar a efetividade dos funcionários. O objetivo era
coibir casos como o de Lídia, em que o
deputado que declarou o trabalho sequer conhece a servidora.
– Com as medidas que adotamos, já
houve avanços. Gente que nunca aparecia começou a aparecer.Mas com essa nova denúncia, o processo natural
deve ser a Assembleia adotar o cartãoponto – afirma Postal.
adriana.irion@zerohora.com.br
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FOTOS JEAN SCHWARZ

O LEVANTAMENTO
● Zero Hora acompanhou a
rotina da servidora pública Lídia
Rosa Schons por 15 dias intercalados em março, abril e maio.

e foi informada por uma funcionária de que Lídia trabalha no
turno da manhã.

Durante os 15 dias de obDos 15 dias de levantamento, servação, ZH verificou que Lídia
●

●

em 13 a servidora não retornou
ao trabalho à tarde.

30/5 12h48min

30/5 16h44min

●

A Assembleia tem regis-

tro de que sete destes 13 dias
estão dentro de um período de
férias tirado pela servidora.
● Lídia disse a ZH que não
tirou 30 dias de férias efetivamente, apenas “no papel”.
● Ao longo do levantamento,
ZH telefonou para o gabinete

30/5 13h27min

normalmente saía do parlamento entre 12h e 13h.

Nas tardes em que não
trabalhou, Lídia passeou com
seu cachorro nas imediações
da Praça da Matriz – onde fica
a Assembleia – e fez compras
em comércios da região.
●

Depois que se mudou para
o bairro Medianeira, ZH flagrou
mais dois dias em que ela não
retornou ao parlamento à tarde.

●

30/5 16h58min

controle na Assembleia
ENTREVISTA

Lídia Rosa Schons Servidora da Assembleia Legislativa

“Trabalho das 8h30min às 13h30min”
Na tarde de 26
de junho,entre
15h e 15h30min
(horário em que
deveria estar
no trabalho)
Lídia Schons,
conversou com
ZH enquanto
passeava com
seu cão,numa
praça próxima a
seu apartamento,
no bairro
Medianeira.
A seguir,a
entrevista.

ZH – Qual seu horário de traba- Departamento de Saúde, antes de
lho naAssembleia?
trabalhar com o deputado, a seLídia – Trabalho até as 13h30min. nhora também saía mais cedo?
Das 8h30min às 13h30min.
Lídia – Sim. Eu pedia para eles
mesmo.Eles me davam remédio paZH – Por que só meio turno?
ra ela (a mãe doente).
Lídia – Tenho que sair porque tenho uma mãe que não é boazinha,
ZH – Atualmente quem libera a
peço a eles para sair e cuidar dela.
senhora é o deputado?
Lídia – É o assessor. Quem manZH – A senhora trabalha à tar- da é o assessor mesmo.
de naAssembleia?
Lídia – Não,de tarde não.
ZH – O chefe de gabinete?
Lídia – É,o chefe de gabinete.
ZH – A senhora sempre fez só
meio turno?
ZH – Servidores da Assembleia
Lídia – É,às vezes eu faço.Às vezes reclamam que pessoas ganham
trabalho o dia todo. São alguns dias. funções e não trabalham o horáNão são todos os dias que eu saio.
rio todo.
Lídia – Só peço para sair de vez
ZH – Quando trabalhava no em quando. Às vezes, eu venho. Às

vezes, eu volto. Depende como ela
(mãe) está.
ZH – A senhora tem função
gratificada (FG) de mais de R$ 10
mil.Seu salário bruto é de R$ 24,3
mil, superior ao teto salarial da
Assembleia.
Lídia – Não. Meu básico é baixo,
chega a R$ 3 mil.

Lídia – Dá oito e pouco.
ZH – No gabinete do deputado
a senhora é só recepcionista?
Lídia – Sou recepcionista e faço as
coisas que ele pede.

ZH – Seus colegas não reclamam de a senhora trabalhar só
de manhã?
Lídia – É que não são todos os
ZH – Mas a FG é de R$ 10 mil.
dias. Eu venho (em casa, no bairro
Lídia – Só que não vem toda,des- Medianeira), vejo ela, quando ela tá
conta.Não dá muito.
bem,até volto.
ZH – A senhora incorpora a FG
ZH – Nós observamos sua rotiagora na aposentadoria?
na. A senhora não trabalhava de
Lídia – Eu espero que leve um tarde.
pouquinho mais.
Lídia – A gente combina que
quando eles querem eu vou.Vou nas
ZH – Qual é o seu salário?
campanhas,saio,daí pago eles.

A gente
combina
que quando
eles querem
eu vou nas
campanhas.

SEGUE >
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Quem é o responsável por Lídia?
Lídia Rosa
Schons é
lotada na
superintendênciageral do
parlamento,
cedida à bancada
do PDT, mas
presta serviços
no gabinete do
deputado Paulo
Azeredo (PDT).
A Casa diz não
ser responsável
pelo controle do
trabalho dela.
A explicação
deveria ser dada
pelos gestores de
Lídia – Azeredo,
para quem ela
presta serviço
direto, o deputado
Gerson Burmann,
que atestou
a efetividade
dela, e o chefe
de gabinete
de Azeredo.
Ouvidos por ZH,
nenhum deles se
responsabilizou
pelas ausências
de Lídia ou pelo
horário reduzido
de trabalho que
ela afirma ter.
Confira as
entrevistas
ao lado.

ENTREVISTAS

Jose Renato Heck

Gerson Burmann

Chefe de gabinete do deputado
Paulo Azeredo (PDT)

“Não vou prejulgar,
não sei nem quem é”

“Ela tem de fazer
as oito horas”

“Eu não tenho
esse controle”

ZH – O senhor conhece a servidora Lídia Rosa
Schons, que é lotada na superintendência-geral,
mas foi cedida à bancada do PDT?
Gerson Burmann – Por nome não, porque, na
verdade, tem alguns que realizam trabalho nos gabinetes de deputados.

ZH – Temos a informação de que a funcionária do gabinete Lídia Rosa Schons não cumpre horário integral. Observamos alguns dias
e verificamos que ela não retornou à tarde.
Jose Renato Heck – Não, ela retorna sim. Ela
sai depois da maioria, e retorna 14h30min, 15h,
conforme o horário que ela sai. Ela sai no horário
que aliviar o serviço aqui.

ZH – Por que a servidora Lídia Rosa Schons
não cumpre as oito horas previstas em lei?
Paulo Azeredo – Não tenho esse controle, ainda
mais com essa questão de campanha, viaja para cá e
para lá, não tenho ficado no gabinete. Se ela tem saído, vai com cachorro na praça, eu não tenho conhecimento.

Líder da bancada do PDT

ZH –A pessoa ligada à bancada pode trabalhar
nos gabinetes?
Burmann – Pode. Temos um acordo interno na
bancada que cada deputado pode pegar um ou dois
assessores.
ZH – No caso de Lídia, quem atesta a efetividade dela, quem diz que ela trabalhou, é o senhor,
segundo a Assembleia. Como o senhor dá efetividade a uma pessoa que o senhor nem conhece?
Burmann – É que tu recebe o atestado do deputado de que ela cumpriu o trabalho.
ZH – O atestado é do deputado ou de outra pessoa do gabinete?
Burmann – Normalmente,é do deputado.Eu teria
que dar uma verificada para dizer com toda a certeza.
ZH – Esse sistema não é falho, já que o senhor
atesta que uma pessoa que o senhor não conhece,
que o senhor não vê trabalhando,trabalhou?
Burmann – Cada um tem a sua responsabilidade.
Se ela está cedida a um gabinete, é ele (o deputado)
quem está atestando o trabalho dela. Não vejo problema.Se tu pegar de todos os CCs,temos aquele problema,por exemplo,dos assessores do Interior.Quem
atesta é o próprio deputado.Cada deputado tem a sua
responsabilidade de atestar.
ZH – Chama a sua atenção o fato de a funcionária, que tem uma função gratificada de alto valor,
só trabalhar de manhã?
Burmann – É uma questão de cada deputado ver
para quem dá os cargos.Não vou prejulgar (a funcionária),não sei nem quem é.
ZH – Deveria haver maior controle sobre o horário de trabalho dos servidores?
Burmann – Teria que estudar esse caso. É a responsabilidade de cada um.
ZH – É a sua assinatura que está nos últimos
documentos de efetividade dela. Perante a Assembleia,o responsável é o senhor.
Burmann – É que eu tenho um atestado dela prestando um serviço.
ZH – O senhor, como líder da bancada, pretende apurar o caso?
Burmann – Vou dar uma olhada,falar com o Paulo (deputado Paulo Azeredo), ver quem é que é. Não
sei, não saberia te dizer. Teoricamente, é mais ele que
teria de ver o que ela faz,qual a função que desempenha,se é importante ou não é.
ZH – Ela é recepcionista, atende ao telefone no
gabinete.
Burmann – Bom,eu não sei,cada um,cada um.

Paulo Azeredo
Deputado do PDT

ZH – Quem escolheu Lídia para trabalhar
no gabinete?
Heck – O deputado escolheu porque ela é uma
boa funcionária.

ZH – O senhor exige cumprimento de oito horas para seus funcionários?
Azeredo – Não existe essa exigência. Tem pessoal
que faz trabalho interno, outros, externo. Tu não sabe
se está cumprindo. Não tem um controle. Uma época
eu coloquei um controle de assinar ponto.As pessoas
assinavam, mas era tão ridículo controlar aquilo. Era
importante, mas era ruim ficar olhando o ponto (as
explicações). Uns trabalham mais num dia, menos no
outro.Não tem controle,rigor.

ZH – Ela tem uma função gratificada alta,
equivalente a valor de um diretor, superior a
R$ 10 mil.
Heck – Não,não chega a tanto.

ZH – Nós observamos ela por 15 dias e vimos
ela não voltar ao trabalho.
Azeredo – Vou ter que ver. Eu não tenho esse controle.Não há essa exigência.

ZH – É o que está no Diário Oficial.
Heck – Teria que olhar o Diário Oficial.Não faço ideia.

ZH – Ela saía entre 12h e 13h e não voltava.
Azeredo – Tem dias que sai,volta depois de novo.A
Assembleia é um entra e sai.

ZH – Nós observamos em alguns dias que
ela não retornava para trabalhar à tarde.
Heck – Retorna sim,inclusive,agora,está aqui.

ZH – Quem atesta a efetividade no seu gabinete? É o chefe de gabinete?
Azeredo – Sim. Trabalho interno é do chefe de gabinete.Mas vou ver com ele.Realmente,há uma elasticidade na Assembleia para trabalhar.Não é só no meu
gabinete ou com a Lídia.

ZH – Ela é recepcionista?
Heck – Ela trabalha em todos os setores do
gabinete. Assessora o gabinete,vai na superintendência,faz todo o serviço da Casa.

ZH – Ela nos disse que trabalha das
8h30min às 13h30min. Pede autorização para
sair,não voltar,porque tem mãe doente.
Heck – Quanto a isso eu não sei te dizer se ela
tem mãe doente.Da família eu não pergunto.
ZH – O senhor desconhece que ela pede para sair porque a mãe precisa de cuidados?
Heck – Não questiono a questão familiar dela.
ZH – Mas o senhor tem conhecimento?
Heck – Ela diz que sai para cuidar da mãe,mas
ela volta.
ZH – Ela disse que é o senhor que autoriza
as saídas dela.
Heck – Eu não autorizo ninguém, tem que
cumprir horário. O que tem às vezes é que entra
mais cedo e sai mais cedo.Ela tem de fazer as oito
horas.
ZH – Quem atesta a efetividade dela?
Heck – É comigo e com o deputado.
ZH – O senhor não tem conhecimento de
que ela não cumpre as oito horas diárias?
Heck – Ela cumpre as oito horas,sim.
ZH – E os dias em que vimos que ela não retornou ao trabalho à tarde?
Heck – Não saberia te dizer,pois tenho cobrado
do pessoal as oito horas.

ZH – Ela ganha em torno de R$ 24 mil brutos.
O senhor fala em elasticidade. Não deveria haver controle maior já que é dinheiro público?
Azeredo – É uma flexibilidade das coisas.
ZH – Não deveria ter controle maior?
Azeredo – Concordo. É o sistema da Assembleia.
ZH – Denúncias desse tipo, de pessoas que
não trabalham, não são novidade na Assembleia. Não deveria haver controle?
Azeredo – Tentei. Colocamos ponto manual. Tentei
fazer controle.
ZH – Por que o senhor desistiu de fazer o controle no gabinete?
Azeredo – Porque foi difícil fazer. Quando tem um
trabalho em que muitos transcendem as oito horas,
outros chegam mais tarde, saem mais tarde, tem essa
variação.Acho que o controle tinha de ser na entrada
da Casa e envolvendo todos os gabinetes para ser justo.
ZH – A servidora nos disse que trabalha meio
turno, que é autorizada a sair.
Azeredo – Eu não autorizei a não trabalhar de
tarde nem trabalhar meio turno.Vou ver quem autorizou. Se trabalhou meio turno hoje, teve de sair,
vai trabalhar amanhã mais para pagar aquele horário. Já teve momentos em que eu descontei de pessoas que não vinham.

www.zerohora.com
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RETRATO DO DESCONTROLE

Falta de critérios alimenta
distorções na Assembleia
Função gratiﬁcada, como a que recebe a servidora ﬂagrada por ZH, que não cumpria oito horas de
trabalho, é um benefício distribuído com base em decisões subjetivas como “ajudar quem precisa”.
PÁGINAS 4, 5, 6 e Rosane de Oliveira (10)

MP vai
investigar
caso de
funcionária
Legislativo
irá liberar
salários, mas
sem nomes

DIA DE ÍDOLOS, DIA DE TIETAGEM
DIEGO VARA

RICARDO DUARTE

Na chegada às suas novas casas, Elano e Forlán receberam o carinho dos torcedores. O gremista correu no campo suplementar, o colorado fez musculação. Esportes

O dia D do senador
Como será o julgamento
de Demóstenes Torres
Em sessão, político suspeito de envolvimento com
bicheiro Cachoeira pode ter mandato cassado hoje.
PÁGINA 8

Direito do consumidor
Governo suspende venda
de 268 planos de saúde
Para Ministério, 37 operadoras, entre as quais pelo menos
três gaúchas, desrespeitaram prazos de atendimento.
PÁGINA 17
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Distorções custam
caro à Assembleia
FOTOS TADEU VILANI

As brechas para
irregularidades
na Assembleia
Legislativa não
estão restritas
ao sistema de
controle da
jornada de
trabalho dos
servidores.
A falta de
critérios para
distribuição
de funções
gratificadas
também
permite
distorções que
pesam na folha
de pagamento.
No dia em que
enfrentou o
desconforto
de explicar
como uma
funcionária
que ganha
R$ 24,3 mil
trabalha apenas
meio turno, o
parlamento
decidiu não
divulgar os
salários pelo
nome dos
servidores.

ADRIANA IRION

N

ão é só o sistema de
controle da jornada de
trabalho de seus funcionários que é falho
na Assembleia Legislativa.A ausência de critérios técnicos
para conceder funções gratificadas
(FGs) também abre brechas para distorções. O resultado, pouco visível para
o cidadão, é uma conta milionária para
os cofres públicos com o pagamento de
aposentadorias infladas por vantagens
incorporadas.
A servidora flagrada por ZH sem
cumprir as oito horas de trabalho explicou que muitas vezes o funcionário é
indicado para receber uma FG porque
está com“dificuldades financeiras”(leia
entrevista na página ao lado).
O caso da recepcionista Lídia Rosa
Schons, que ganha salário bruto de R$
24,3 mil e trabalha meio turno (divulgado na edição de ontem de ZH), é um
exemplo desse sistema em que a pessoa
é escolhida para ocupar uma função
com o simples objetivo de aumentar a
renda por um período e, depois, tentar
agregar o valor à aposentadoria.
Lídia, que tem ensino fundamental, recebe a terceira mais alta FG da
Casa, valor destinado a diretores. No
gabinete de Paulo Azeredo (PDT),
onde ela trabalha atendendo ao telefone, a explicação para ter a FG de
R$ 10.491,12 é por ser“boa funcionária”.
Além da função que tem agora,Lídia
recebeu valores oriundos de gratificações em pelo menos duas oportunidades, quando foi escolhida para substituir colegas com formação superior.
Em junho de 2010, substituiu uma
jornalista. Recebeu FG de R$ 8.941,26.
Em abril de 2011, foi a vez de Lídia
ficar no lugar da socióloga Miguelina
Vecchio, lotada na coordenadoria da
bancada do PDT e que se afastou em
licença-prêmio. Lídia recebeu gratificação de R$ 9.366,84.
As duas substituições ajudariam a
compor o período exigido por lei para
que Lídia incorpore à aposentadoria o
valor da gratificação atual. Segundo a
Assembleia, no entanto, a incorporação
não é automática e depende de análise
dentro do processo de aposentadoria.
O presidente da Assembleia,Alexandre Postal (PMDB), reforçou ontem a
explicação de que eventual irregularidade no caso de Lídia é de responsabilidade da área parlamentar.A Casa não
vai abrir sindicância.
adriana.irion@zerohora.com.br

O presidente
Alexandre
Postal
reiterou
ontem que
os deputados
são os
responsáveis
pelo controle
de seus
funcionários
e pela
concessão
de FGs

O SALÁRIO DE LÍDIA
Salário básico:
R$ 3.028,91
Função gratificada:
R$ 10.491,12
Vantagens temporais (11 triênios de 5%):
55%
Adicional de 25 anos de serviço público:
25%
Total de vantagens (55% + 25% = 80%): R$ 10.816,24
Total bruto*:

24.336,05

*Pode ter ainda algum adicional de vale-alimentação

COMO FUNCIONA A FUNÇÃO GRATIFICADA
● Até 1996, o servidor incorporava a FG na
atividade, sem se aposentar, de duas formas:
se ocupasse função por cinco anos contínuos ou por 10 anos intercalados. Incorporava
a FG de maior valor.

Com a mudança da regra, a incorporação
ocorre apenas com a aposentadoria, respei-

●

tando os mesmos prazos: tem que ter ocupado função por cinco anos contínuos ou 10
anos intercalados.
● O servidor pode incorporar o valor extra
sem estar ocupando a FG quando pede a
aposentadoria, desde que tenha exercido a
função por um ano.
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ENTREVISTA

Lídia Rosa Schons Servidora da Assembleia Legislativa

“Já era para estar aposentada”
Lídia Rosa Schons,54 anos,disse a ZH que pessoas são indicadas para
substituir colegas visando a engordar a renda.Portanto,sem critério
técnico.Abaixo,trechos da entrevista que ela concedeu em 26 de junho:
Zero Hora –A senhora está se aposentando?
Lídia – Já era para estar aposentada,
mas sabe como é, a gente vai ficando
porque ganha mais um pouquinho.
ZH – A senhora incorpora a função gratificada (FG) que está recebendo agora na aposentadoria?
Lídia – Eu espero que leve um pouquinho mais.
ZH – A senhora substituiu outras
pessoas em FGs.Quem a indicou?
Lídia – Elas (quem vai ser substituída) pedem para o chefe delas se podem indicar fulana que elas conhecem
e sabem das dificuldades da pessoa.

ENTREVISTA

ZH – Que dificuldades são essas a
que a senhora se refere?
Lídia – Financeira,né.A gente fica ali
ajudando,cooperando.
ZH – A senhora diz que tem salário baixo.Se fica no lugar de alguém,
em substituição,engorda a renda.
Lídia – É,dá mais um pouquinho.
ZH – Vocês têm de devolver uma
parte desse valor que ganham? Doar
para partido ou para deputado?
Lídia – Às vezes,não.
ZH – Mas às vezes,sim?
Lídia – Eu creio que tem alguns que
sim,mas eu não.

O dia
seguinte

Miguelina Paiva Vecchio Assessora parlamentar do PDT

“Não sei quais são os critérios”
Miguelina Vecchio,
49 anos,assessora
parlamentar na
bancada do PDT,
é socióloga e vicepresidente para
América Latina da Internacional
Socialista de Mulheres.Em 2011,
deixou Lídia trabalhando em
seu lugar enquanto se afastou em
licença-prêmio.
ZH – Foi a senhora quem indicou
Lídia Schons para substituí-la?
Miguelina – Normalmente, os colegas que estão em final de carreira
pedem quando sabem que alguém vai
tirar licença-prêmio.Como ela era uma
pessoa que precisava, precisava não sei
bem se é a palavra exata, sempre estão
procurando acumular o tempo de serviço, ela vinha trabalhar, eu não vi nenhum problema nisso.
ZH – Ela precisava em que sentido,
financeiro?

Miguelina – Precisava para melhorar
o salário da aposentadoria.Os funcionários de carreira têm uma graduação ao
longo dos anos,se eles ficam tanto tempo num cargo X, podem se aposentar
com tantos por cento desse valor.É uma
coisa que nós CCs não temos.
ZH – Qual a sua função?
Miguelina – Dou pareceres em projetos que dizem respeito a mulheres,faço atendimentos às questões de mulher
que se apresentam na bancada.Sempre
procuro fazer o recorte de gênero. Faço
folders quando tem evento que o deputado (o líder da bancada) vai se envolver, escrevo texto para ele falar ou fazer
discurso na tribuna.
ZH – A senhora tem formação
superior, é socióloga. Como Lídia,
somente com ensino fundamental e
que nos disse ter feito carreira como
recepcionista, pode lhe substituir?
Ela teria qualificação para dar parecer em projetos de lei?
Miguelina – Claro que não. Não diria que ela não tem qualificação para

dar um parecer. Nunca pedi para ela
dar parecer.
ZH – Quem fica no seu lugar não
deveria ser capaz de executar o mesmo trabalho?
Miguelina – É que tem outras colegas que também podem fazer.
ZH – As pessoas procuram essas
indicações para acumular valores
para a aposentadoria?
Miguelina – Para mim foi pedido
assim: “Tu vai sair, tem problema para ti?”Desde que ela trabalhe, não tem
problema.
ZH – Mas e se precisasse um parecer num projeto?
Miguelina – Não foi o caso, não
aconteceu. Se acontecesse, eu estava de
licença, mas estava por aqui, poderia
dar um parecer.
ZH – Então não há critérios para
as substituições?
Miguelina – Não sei mesmo quais
são os critérios.

Após reportagem mostrar que Lídia não cumpria jornada de oito
horas,a servidora foi encontrada ontem no gabinete do deputado
Paulo Azeredo.Ela disse apenas que se tratava de uma“injustiça”.

Ministério
Público abre
investigação
O Ministério Público e o Ministério
Público de Contas abriram investigações para verificar eventuais irregularidades envolvendo efetividade de servidores na Assembleia Legislativa.
As iniciativas foram tomadas a partir de reportagem publicada na edição
de ontem de Zero Hora, que mostrou a
rotina de uma servidora que não cumpria a jornada integral de trabalho.
Conforme o procurador-geral de Justiça, Eduardo de Lima Veiga, o inquérito civil instaurado pela Promotoria
de Defesa do Patrimônio Público visa
a apurar a situação funcional de Lídia
Rosa Schons e a verificar outras eventuais irregularidades.
Já o procurador-geral do Ministério
Público de Contas, Geraldo da Camino,
abriu expediente para apurar o controle de efetividade de servidores do parlamento. Como primeira medida, ele
solicitou ao Tribunal de Contas do Estado auditoria específica sobre a carga
horária da servidora Lídia.

SEGUE >
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VINICIUS REIS, AGÊNCIA ALRS

A decisão histórica, que num primeiro momento atinge apenas servidores efetivos, foi aceita ontem por unanimidade pela Mesa Diretora

FREIO AO DESCONTROLE
Assembleia adota ponto eletrônico
Após ZH denunciar caso de recepcionista que não cumpria carga horária, Casa aprovou implantação do sistema biométrico
ADRIANA IRION

Ao aprovar a implantação
do ponto biométrico para servidores efetivos da Casa, a Assembleia Legislativa rompeu
ontem uma barreira histórica
no que se refere a mecanismos
de controle.
Debatida na reunião da Mesa Diretora, a medida foi aceita
por unanimidade. O prazo para instalação do sistema ainda
vai depender dos trâmites de
um processo de licitação.

A

facilidade para encerrar o debate com resultado positivo, já
na primeira reunião depois do fim
do recesso, surpreendeu até mesmo
o autor da proposta, o presidente da
Casa,Alexandre Postal (PMDB):
– Não achei que fosse conseguir
aprovar hoje. Mas faz parte de um
processo natural, todos órgãos públicos estão adotando. O parlamento
tinha de avançar.
O controle de ponto é, segundo
Postal, a resposta mais concreta que
ele poderia dar em relação ao caso
da servidora Lídia Schons, flagrada
por ZH passeando com um cachorro
e fazendo compras em horários em
que deveria estar trabalhando.
– Me cobraram que eu deveria
abrir uma comissão. Seria a decisão
mais cômoda, mas que se arrastaria
por meses e cuja resposta já sei qual
seria, de que a funcionária está dentro do regramento da Casa. Preferi a
medida concreta – afirmou.

Também foi retomado na reunião de ontem outro tema que
Postal quer definir com os colegas
na próxima reunião da Mesa: a limitação do número de servidores
com cargos em comissão (CCs)
que podem trabalhar fora do parlamento. Hoje, não há limite. O presidente propõe que dos 15 funcionários que cada deputado pode ter,
apenas cinco tenham autorização
para atuar longe da Assembleia.
Em março, ele tentou regrar o assunto, mas não obteve sucesso.

Entenda o caso
●

vidora Lídia Rosa Schons por 15 dias
alternados entre março, abril e maio.

●

adriana.irion@zerohora.com.br

A reportagem constatou que a recep-

cionista, que ganha R$ 24,3 mil, costumava não retornar ao trabalho à tarde.

●

Em entrevista a ZH, Lídia admitiu que
só trabalhava meio turno.

●

A reportagem foi publicada em 10 de

julho. Logo depois, Lídia se afastou do
parlamento para gozar licença pré-aposentadoria.

Inicialmente, a medida
atingirá 431 funcionários
Em relação ao controle de ponto,
foi criada uma comissão que se debruçará sobre o texto que vai prever
o funcionamento do sistema,levando
em conta as peculiaridades da Casa.
O material já vinha sendo produzido
e tem mais de cem páginas.
–A ordem do presidente é que não
se crie um sistema que aumente custos, como, por exemplo, com horas
extras.Várias situações terão de ser
previstas, como a forma de compensar quem atua em setores cujos trabalhos se estendem além do horário
normal – explicou o superintendente-geral da Casa,Fabiano Geremia.
Numa primeira etapa, 431 funcionários terão presença controlada pelo ponto.A ideia é ampliar o sistema,
num segundo momento, aos CCs
que atuam na área administrativa.

Zero Hora monitorou a rotina da ser-

MP tenta localizar Lídia para depor
A funcionária da Assembleia Legislativa Lídia Rosa Schons, 54 anos,
está viajando e, por orientação de seu
advogado, João Elias Bragatto, evita
receber citação do Ministério Público
(MP) para prestar depoimento.
O advogado entende que o MP não
tem prerrogativa para investigar servidor de outro poder.
– Quem tem autoridade é o próprio poder para instalar um procedimento. Quem teria de fazer seria o
presidente da Assembleia e não o Ministério Público. O poder investigatório do MP ainda está em discussão
em nível federal. Então, o que ele poderia é encaminhar ofício à Assembleia – sustenta Bragatto.
O advogado preferiu não se mani-

festar sobre a reportagem de ZH que
mostrou que Lídia costumava trabalhar apenas meio turno. Ela foi flagrada passeando com um cachorro
nas imediações da Praça da Matriz
e fazendo compras em horários em
que deveria estar trabalhando.

Servidora ingressou com
pedido de aposentadoria
Em entrevista a ZH, Lídia afirmou
que tinha autorização de superiores
para fazer jornada reduzida. Todos os
gestores que teriam responsabilidade
pelo controle de horário da servidora
negaram ter dado essa autorização.
A partir da reportagem, o MP e o
Ministério Público de Contas abri-

ram investigações para apurar eventuais irregularidades. Lídia se afastou
da Assembleia para gozar licença
pré-aposentadoria e, desde então, o
MP tenta localizá-la para depor. A
servidora ingressou com pedido de
aposentadoria em 11 de junho e o
processo segue em análise pela procuradoria da Assembleia.
Lídia atuava como recepcionista no
gabinete do deputado Paulo Azeredo (PDT) e teve efetividade assinada
pelo líder da bancada do PDT, deputado Gerson Burmann. Com ensino
fundamental completo, Lídia recebe
a terceira mais alta função gratificada
da Assembleia, R$ 10.491,12, mesmo
valor destinado a diretores, e tem salário bruto de R$ 24,3 mil.
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A reportagem
Recepcionista recebia uma das mais altas gratificações da Assembleia
JEAN SCHWARZ, BD, 04/07/2012

AÇÃO JUDICIAL
MP cobra de servidora a
devolução de R$ 149 mil
Para promotora, mulher com salário de R$ 24 mil estava em desvio de função
ADRIANA IRION

Depois de três meses investigando o caso da servidora da
Assembleia Legislativa Lídia
Rosa Schons, o Ministério Público ingressou ontem com ação
civil pública contra ela pedindo
a devolução de R$ 149 mil.
O MP entende que foi irregular a concessão de uma das mais
altas funções gratificadas (FGs)
da Casa – de R$ 11,2 mil – para
uma servidora que trabalhava
como recepcionista e que é suspeita de não cumprir jornada
integral de trabalho.

C

om a ação, que também tem o
parlamento como alvo, a Promotoria de Defesa do Patrimônio Público
quer que a Justiça declare nulo o ato
do Legislativo que permitiu que fosse
incorporada à aposentadoria de Lídia
100% da FG. Liminarmente, o MP
propõe a suspenção imediata do pagamento desses R$ 11,2 mil à servidora,
cuja aposentadoria foi publicada pela

Contrapontos
O que diz João Elias Bragatto, advogado de Lídia
Rosa Schons

“O MP não manda. Só pede. Espero que a Justiça não aceite. Lídia
tem 33 anos de Assembleia e tudo
que ela recebe está dentro do direito, previsto pela lei.”

O que diz Fabiano Geremia, superintendentegeral da Assembleia
“Ainda não tomamos conhecimento do teor da ação.”

Assembleia há uma semana.
A investigação do caso começou em
julho, depois de ZH publicar reportagem mostrando que Lídia passeava
com um cachorro e fazia compras em
horário em que deveria estar no trabalho. Ela atuava como recepcionista no
gabinete do deputado Paulo Azeredo
(PDT), que foi quem concedeu a ela a
FG. Com isso, o salário bruto de Lídia

ficou em torno de R$ 24,3 mil, acima
do teto da Assembleia.
Conforme a promotora Martha
Weiss Jung, ela formou convicção de
que Lídia não cumpria a jornada:
– A situação fere o princípio da
razoabilidade. Não pode ser permitido que uma pessoa que ingressou
na Assembleia como servente, com
instrução primária, que atua como
recepcionista e não cumpre a jornada
de trabalho receba uma das mais altas
FGs.Tem um claro desvio de função.
Para o MP, houve ilegalidade em
três situações: no ato que deu a FG a
Lídia, no fato de o parlamento tê-la
mantido recebendo a FG mesmo depois de as suspeitas virem a público
e no ato de aposentadoria, que concedeu a ela a incorporação do valor.
Seguem tramitando investigações
de improbidade e criminal. Ontem,
procurador-geral do MP de Contas,
Geraldo da Camino, pediu ao TCE a
suspensão do pagamento da FG e a
devolução de valores.
adriana.irion@zerohora.com.br

Durante 15 dias, Zero Hora
acompanhou os passos de Lídia
●

●

ZH monitorou a rotina da servidora Lídia Rosa Schons em 15 dias
alternados entre março, abril e maio.
Constatou que ela costumava não retornar ao parlamento à tarde.

●

Com base na Lei 10.845/96, que

proíbe a incorporação de FGs depois
de 1996, o MP entende que ela não
poderia incorporar o benefício.

Em entrevista, admitiu trabalhar

apenas meio turno. Disse que tinha
autorização de superiores para fazer
jornada reduzida. Depois de as suspeitas virem à tona, o parlamento aprovou adoção de ponto eletrônico para
controle de efetividade de servidores.

No último dia 11, a Assembleia publicou a aposentadoria de Lídia, concedendo incorporação de 100% da
função gratificada de assessor superior II, no valor de R$ 11,2 mil.

Em horário de trabalho, Lídia foi

flagrada passeando com um cachorro
nas imediações da Praça da Matriz e
fazendo compras.

●

●

●

O MP avalia que havia desvio de
função no fato de concederem a Lídia
uma gratificação por função incompatível com o trabalho que ela executava
no gabinete de Paulo Azeredo (PDT).
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REVÉS PARA LÍDIA
Servidora perde aditivo de
R$ 11 mil na aposentadoria
Justiça decidiu que houve ilegalidade na incorporação de vantagem paga a recepcionista de deputado
JEAN SCHWARZ, BD, 30/05/2012

ADRIANA IRION

A pedido do Ministério Público (MP), a Justiça determinou
ontem que a Assembleia Legislativa suspenda o pagamento
dae uma função gratificada
(FG) de R$ 11,2 mil que foi incorporada à aposentadoria da
servidora Lídia Rosa Schons.
O juiz Hilbert Maximiliano
Akihito Obara, da 5ª Vara da Fazenda Pública, entendeu, assim
como sustentava o MP, que a servidora não poderia incorporar
FG depois de 1996, já que existe
lei proibindo as incorporações.

ZH acompanhou a rotina de Lídia em março, abril e maio e em vários dias ela não trabalhou à tarde

O exemplo do descontrole

adriana.irion@zerohora.com.br

TRECHOS DA
DECISÃO
“Há fortes indicativos das
ilegalidades apontadas
pelo Ministério Público. A
ré Lídia Rosa Schons não
poderia ter incorporada
função gratificada.”

A DISCRIÇÃO
●

MP quer que Lídia devolva
R$ 149 mil ao erário
Na quinta-feira, ela ingressou com
ação civil pedindo liminarmente
a suspensão do pagamento da FG.
O MP também pediu à Justiça que
Lídia seja condenada a devolver
R$ 149 mil que recebeu do parlamento em FGs desde 2010.
A Assembleia aposentou Lídia
no último dia 11, concedendo a
ela a incorporação de 100% da FG
de assessor superior II, no valor
de R$ 11,2 mil. É a quarta mais
alta FG da Assembleia, valor igual
ao destinado a diretores da Casa.
Com a gratificação, o salário bruto
de Lídia é de cerca de R$ 24,3 mil,
acima do teto do parlamento.

Condenado,
Vaz Netto
responde a
outra ação
A condenação por peculato
que sofreu esta semana, em
processo da 11ª Vara Criminal
de Porto Alegre, é a primeira
de Flavio Vaz Netto relacionada a seu trabalho como
diretor-presidente do Detran,
função que deixou em 2007
quando foi preso pela Polícia
Federal na Operação Rodin.
O processo teve por base
provas coletadas na operação,
mas não se refere aos mesmos
fatos da fraude do Detran,
cuja ação criminal segue tramitando na Justiça Federal de
Santa Maria.

V

O

juiz determinou também que
a Assembleia seja penalizada
com multa diária de R$ 15 mil caso
descumpra a decisão de suspensão
de pagamento da gratificação.A investigação do MP que resultou no
pedido começou em julho, depois
de Zero Hora publicar reportagem
mostrando que a servidora passeava
com um cachorro e fazia compras
em horários em que deveria estar
cumprindo expediente. Em trecho
de seu despacho, o juiz escreveu:“...
devem ser cessados os pagamentos
ilegais que estão a gerar lesão ao patrimônio público.”
– A decisão vem ao encontro de
um dos objetivos do nosso trabalho,
que é o de evitar um dano maior aos
cofres públicos. Levando em conta a
estimativa de vida do brasileiro segundo o IBGE, Lídia poderia receber
até o final da vida, só a título dessa
FG, mais de R$ 2 milhões – avaliou
a promotora Martha Weis Jung, que
conduz a investigação na Promotoria
de Defesa do Patrimônio Público.

EX-DIRETOR DO DETRAN

Em 10 de julho, Zero Hora publicou reportagem sobre a servidora Lídia que,
no horário em que deveria estar trabalhando no gabinete de Paulo Azeredo
(PDT), passeava com o cachorro.

A ENTREVISTA
●

Ouvida por ZH, Lídia afirma que só
faz meio turno e que tem autorização
para sair mais cedo de parte do chefe
de gabinete de Azeredo. Ela diz que
compensa “nas campanhas”.

“Ainda, é inegável a
insurgência em razão do
dano ao erário público
em valor significativo que
dificilmente poderia ser
revertido.”

Contrapontos
O que disse Fabiano Geremia, superintendentegeral da Assembleia:

“Desconhecemos o teor da
decisão, mas vamos cumprir
qualquer que seja a decisão da
Justiça. A folha de pagamento
do Legislativo fecha dia 20, mas
pode sofrer correções até o pagamento dos servidores, que
ocorre no final do mês.”

A RESPOSTA DE POSTAL
●

Em 11 de julho, questionado sobre
os critérios aplicados para conceder
FGs, o presidente da Casa, Alexandre
Postal (PMDB), diz que a decisão cabe aos deputados.

A INVESTIGAÇÃO
●

Em 12 de julho, ZH publicou reportagem em que o MP anuncia a abertura
de investigações sobre o caso de Lídia, se comprometendo a ouvir a servidora e seus colegas na Assembleia.

O que disse João Elias
Bragatto, advogado de
Lídia Rosa Schons:

ZH deixou recado na caixa postal
do telefone celular do advogado,
mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.

az Netto foi
condenado
a quatro anos e
seis meses em
regime inicial
semiaberto e ao
pagamento de
multa. O ex-di- Vaz Netto
retor-presidente
do Detran e outros condenados,
que podem recorrer da sentença
em liberdade, também respondem
à ação cível pelo mesmo fato.
O caso que motivou a condenação de Vaz Netto, como não envolvia recursos federais,foi investigado
por uma força-tarefa do Ministério
Público Estadual, comandada pelo
promotor Ricardo Herbstrith.
Segundo acusação do MP, o então diretor-presidente do Detran
se aproveitou da função que exercia para desviar recursos públicos
oriundos de um convênio entre a
autarquia e a Federação Nacional
de Empresas de Seguro (Fenaseg).
Vaz Netto teria decidido fazer a
contratação direta da empresa Tops
Consultoria Empresarial para implantação de sistema informatizado
de gerenciamento de infrações de
trânsito. O pagamento pelo serviço
seria feito com créditos provenientes do convênio com a Fenaseg.
Conforme a denúncia, houve superfaturamento de valores e foram
apresentadosorçamentosfraudados
de outras empresas,todos acima do
valor da Tops.Os promotores apontam uma falsa concorrência para
direcionar a contratação à empresa
que interessava ao grupo envolvido
no esquema. O valor superfaturado
seria de R$ 938.471,23.

Contraponto
O que diz Paulo Roberto Moreira de Oliveira,
advogado de Flavio Vaz
Netto
Procurado por ZH, o advogado
disse que não há provas que
sustentem a condenação.

