
 
 

 

Porto Alegre, 25 de outubro de 2022. 

 

Ofício UG/DOC n° 015/2022 

Gestão 2022/2023 

 
Excelentíssimo Senhor,  
Eduardo Figueiredo Cavalheiro Leite 

Candidato à Governador do Estado do Rio Grande do Sul. 

 
 

A UNIÃO GAÚCHA EM DEFESA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E PÚBLICA – UNIÃO 
GAÚCHA, pessoa jurídica de direito privado, entidade que congrega 28 outras 
representantes de servidores públicos estaduais, com sede nesta capital, na Rua Celeste 
Gobbato, n. 81, neste ato representado por seu Presidente, preocupada com os assuntos 
que atingem toda a sociedade e não somente os servidores públicos, vem requerer vossa 
atenção para os seguintes pontos: 

 
I – Da revisão geral anual 
Considerando o atual contexto em que a inflação vem impondo perdas às servidoras e 
servidores públicos, entendemos fundamental o compromisso de Vossa Excelência com a 
revisão geral anual em índice não inferior ao IPCA dos últimos 12 meses, com data base a 
partir de março de cada ano calendário. 

 
II – Do IPE SAÚDE 
Primeiramente que o cargo de Presidente do Instituto seja ocupado por um servidor de 
carreira do Estado do RS com vínculo ao Instituto. Portanto, que seja mantida a escolha 
técnica e não política. Necessário, também, que seja revista a lei em relação à indicação 
da Diretoria do Instituto, voltando a haver paridade na escolha, com a indicação do 
Presidente, com mandato definido, e do Diretor Financeiro pelo Estado e do Diretor Médico 
e de Relacionamento pelos usuários. 

Também no âmbito do Conselho de Administração do IPE Saúde, insistimos na 
retomada da paridade de forças, devolvendo a elegibilidade para conselheiros 
representantes dos segurados para presidência do colegiado.  

Importante, inclusive, para a manutenção do IPE SAÚDE, que seja definida desde o 
início do Governo a política de Reajuste Anual de todos os servidores, como mencionado 
no item anterior, dada a incertezas criadas pela adesão ao regime de recuperação fiscal. 

 
III – Do IPE PREV  
Impõe-se a revogação do desinvestimento dos recursos do FUNDOPREV Civil, prevista na 
Lei Estadual 15.511/201. Ainda que esteja em pleno vigor, tal medida não foi aprovada pela 
Secretaria da Previdência junto ao Ministério da Economia, justamente por ampliar o 
desequilíbrio atuarial. A medida desconstitui as reservas para pagar benefícios no médio e 
longo prazo. Além disso, o próprio Diretor Presidente e o Diretor de Investimentos 
aguardam a referida autorização.  Atualmente, o FUNDOPREV teria condições de comprar 
vidas do regime financeiro, reduzindo no médio e longo prazo as despesas previdenciárias 
do Estado.  

A paridade de representação na diretoria nos termos da Constituição Estadual não 



vem sendo observada. Igualmente, no Conselho de Administração os representantes de 
servidores estão impedidos pela legislação de ocupar Presidência e Vice-Presidência. 
Trata-se de uma falta de isonomia que gera uma hierarquia no conselho. Em relação ao 
Déficit Atuarial, deve-se revisar as premissas técnicas. Em especial a retirada dos passivos 
previdenciários de períodos em que a previdência estadual não tinha caráter contributivo. 
A noção de déficit só faz sentido quando passou a existir previsão legal de contribuição 
para previdência. 

 
IV – Da Contribuição Previdenciária dos Inativos 
Em relação à contribuição previdenciária impõe-se a revogação da ampliação da base de 
cálculo para inativos e pensionistas. A medida amplia a quebra de isonomia entre 
aposentados do RPPS e RGPS, especialmente para servidores que recebem até o teto 
remuneratório desse último regime. As consequências dessa medida precipitam o 
esvaziamento do RPPS, uma vez que os servidores passam a se aposentar pelo RGPS ao 
invés do RPPS por ser mais vantajoso: alíquota contributiva menor, inexistência de 
sobretaxação para aposentados e pensionistas. 

 
V - Da Dívida Pública 
A lógica do acordo firmado com a União desde 1998 e repactuado no Regime de 
Recuperação Fiscal tem servido, essencialmente, para alinhar nossa política econômica à 
da União e impossibilitar a elaboração de políticas de desenvolvimento local. O resultado 
de longo prazo foi uma diminuição importante no nível do investimento público no RS. 
Segundo dados do Relatório Anual das Contas do Governador 2021, elaborado pelo TCE-
RS, o Estado investiu em média (valores atualizados) R$ 1.759.000,28/ano entre 2000 e 
2020. Isso é muito pouco para dinamizar a economia local. 

Tomando-se dados financeiros do Estado relativos a 2021 conclui-se que, se 
prevalecer nossa tese de que a dívida com a União está quitada, teríamos um espaço fiscal 
de aproximadamente R$ 84 bilhões para tomada de dinheiro novo. Valor bastante superior 
à receita orçamentária arrecadada em 2021, que foi de R$ R$ 56,93 bilhões. Isso permitiria 
a inauguração de um ciclo de crescimento econômico virtuoso e a recuperação das 
capacidades prestacionais estatais em novo patamar. 

 
Entendemos ser importante que o novo Governo assuma o compromisso de revisar 

em profundidade os termos do acordo da Dívida Pública firmado com a União, defendendo 
a retirada dos juros desse cálculo e a correção do montante original desde o início do 
contrato pelo IPCA. 

 
Nossa entidade ratifica o compromisso de diálogo e de apresentação de propostas 

para a construção de uma sociedade mais justa, buscando um serviço público eficiente e 
de qualidade, para o que desde já nos colocamos a vossa disposição. 

 
 Na expectativa de contar com o acolhimento de nossa solicitação, envio cordiais 

saudações. 
 
 Atenciosamente, 
 
 
 
 

Cristiano Vilhalba Flores 
Presidente da União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública 


