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Porto Alegre, RS, 16 de março de 2021. 
Ofício Circular nº 3/ AOfERGS/ 2021 

 

A(o) Exmº (ª). Sr(ª) Deputado(a) Estadual 
 

    Excelentíssimo(a) Deputado(a) Estadual 
  

Dirigimo-nos a Vossa Excelência para lamentar a forma que o(a) senhor(a) e seus 
assessores trataram o assunto referente ao encaminhamento feito pelo Governo do Estado 
do Rio Grande do Sul, Projeto de Lei Complementar nº 13/2021, que tratou da majoração 
das alíquotas previdenciárias dos Militares Estaduais. Seu voto a favor da aprovação do 
Projeto trouxe à categoria, que zela pela segurança da comunidade gaúcha diuturnamente, 
não recuando mesmo frente à pandemia que assola o nosso Estado, ao contrário, vendo 
seus irmãos de farda caírem diante da luta contra esse vírus desconhecido para o mundo, 
vírus que na sua grande maioria, certamente, foi contraído enquanto combatiam o crime 
buscando garantir a segurança pública gaúcha, a tropa continua aguerrida, mesmo sem o 
reconhecimento unanime de seus governantes, mas não sem esquecer de quem virou as 
costas para nossa categoria. 

Os servidores estaduais, civis e militares são fundamentais para o bom Governo, 
direitos constitucionalmente garantidos à sociedade estão sendo colocados em risco, não há 
bom atendimento sem pessoal qualificado e satisfeito para executar os serviços, 
principalmente a segurança pública que é o nosso dever como Policiais Militares, é preciso 
desmitificar a idéia de que o funcionalismo é o causador da má economia estatal, o 
funcionalismo é primordial para o bem comum, tem deveres e tem direitos, que hoje estão 
sendo arrancados, mas é necessário e muito útil para a sociedade receber o básico: 
segurança, saúde e educação.  

As famílias ceifadas de seus provedores, agora, além da dor da perda, terão maior 
participação com a previdência, o que aniquila seus direitos, muitas vezes dependendo de 
ajuda dos colegas e conhecidos para arcar com despesas de funeral e, posterior, com 
sustento pessoal, famílias de policiais militares jovens que perderam a vida na batalha contra 
o covid19, somados aqueles que se despedem no próprio combate, terão que continuar 
amargando o descaso apresentado por Vossa Excelência e mais trinta colegas Deputados 
Estaduais. 

Não bastando às perdas de direitos que tivemos nos anos 2019 e 2020, Vossas 
Excelências, do alto de seus pedestais, esquecem dos saques feitos à Previdência dos 
servidores por Governos passados e pelo Atual, nossos depósitos foram desviados 
descaradamente, nossos salários parcelados durante anos, nossos direitos perdidos, tudo 
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isto causou em nosso pessoal doenças físicas e mentais, o número de suicídio aumentou   
absurdamente, o número de internações psicológicas segue o mesmo caminho, estudos na 
área de saúde concluem que os policiais militares tem expectativa de vida inferior as outras 
profissões, devido ao sofrimento psíquico e emocional somados as doenças ocupacionais 
geradas pela profissão, não estamos usando a desgraça da família brigadiana como meio de 
barganha, somos uma associação e com nossos associados temos zelo de forma completa: 
profissional, pessoal, jurídica e de integridade física e psicológica. 

Somos sabedores de todas os riscos e consequências da profissão, mesmo assim 
resolvemos nos dedicar a sociedade gaúcha e a todos os que moram ou frequentam este 
Estado, tivemos reconhecimento dos Governos e dos integrantes da Assembleia Legislativa 
por muitos anos, nossa Brigada Militar esteve presente em todos os acontecimentos 
históricos do RS e em todos os momentos que as pessoas precisaram de auxilio, lá estamos e 
estaremos, pois somos Policiais Militares, principalmente aqueles que já alcançaram a 
reserva com ato legitimo, os senhores, estão Deputados Estaduais, não deixaremos de 
apoiar quem nos apoia e lembrar a quem nos apunha-la. 

Desejamos que, em seu mandato, Vossa Excelência tenha sensatez e justiça com 
aqueles que esperam atitudes justas da parte dos legisladores deste Estado, e subscrevemos 
externando votos de sucesso, 
  

Respeitosamente. 
  

  

Roberto Jose Larrossa 

Presidente AOFERGS 

 


