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Porto Alegre, 28 de maio de 2021 
 
Senhor(a) Vereador(a), 
 
A Astec congrega em seu quadro social mais de mil servidores de nível 

superior da Prefeitura de Porto Alegre, parte deles já aposentados. Estamos há cinco 
anos sem reajuste em nossos salários, o que reduziu drasticamente o nosso poder de 
compra. 

O projeto de reforma da previdência ora em tramitação na Câmara traz 
dispositivos que vão prejudicar ainda mais os servidores, reduzindo suas 
aposentadorias. 

 
Entendemos que tal reforma é desnecessária, visto que os valores 

dispendidos pelo erário municipal com o regime de repartição simples constituem 
pagamento de dívida histórica do município com aqueles que ingressaram até 2001, 
época em que a aposentadoria era encargo da Prefeitura e não havia contribuições nem 
do servidor nem do empregador. E se sabe que essa dívida histórica cai drasticamente a 
partir de 2027, quando começam a desaparecer os beneficiários do sistema de 
repartição simples, e que se extinguirá por volta de 2042. 

 
Por outro lado, para os que ingressaram após 2001, quem paga as 

aposentadorias é o fundo formado com a contribuição do servidor e do empregador 
(Prefeitura). Esse fundo é superavitário e fará com que no futuro a Prefeitura não tenha 
que dispender um centavo com as aposentadorias. 

 
A Prefeitura de Porto Alegre tem hoje um baixo endividamento, não 

precisando recorrer ao bolso dos servidores para realizar obras e serviços. Pode contrair 
os financiamentos necessários. 

 
No que se refere ao caixa, em vez de saquear os servidores, a Prefeitura deve 

buscar a cobrança de seus grandes devedores. 
 
Por tudo que foi exposto aqui, apelamos aos(às) senhores(as) 

vereadores(as) que atentem para o absurdo das proposições do Executivo e votem 
contra o projeto de emenda à Lei Orgânica. 

 
Temos a certeza de que o fato de o governo possuir maioria na Câmara 

Municipal não será capaz de cegar os(as) vereadores(as) de Porto Alegre para o mal que 
será gerado caso esse projeto venha a ser aprovado. 
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A Associação dos Técnicos de Nível Superior do Município conclama aos (às) 
vereadores(as) para que não contribuam com a aprovação desse projeto desnecessário 
que poderá comprometer o futuro da Previdência Municipal. 

 
Irineu Pedro Foschieira 
Presidente 
 
Sérgio Luiz Brum 
Vice-presidente 
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