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Resolução Proposta 

Reforma das Pensões dos Funcionários Públicos 
 
Enquanto que, os funcionários públicos buscam o serviço publico para dar uso a sua educação e 
experiência para ajudar os mais necessitados cidadãos do pais; e 
 
Enquanto que, os funcionários públicos históricamente são vastamente mal pagos em 
comparação com os funcionários do setor privado com as mesmas funções; e 
 
Enquanto que, os maiores incentivos de recrutamento e retenção na função pública não são os 
salários mas os benefícios de emprego, especialmente o programa de benefício de pensão 
definido, e outros, assim como férias pagas; e 
 
Enquanto que, para a maior parte, as Pensões dos Funcionários Públicos são um benefício  
legislado pelo estado provindo de um empregador mandato e a contribuição do empregado, para 
que possa haver realmente segurança na aposentadoria para antigos funcionários publicos; e  
 
Enquanto que, em muitos estados os funcionários públicos têm programas de pensão 
subfinanciados, acentuadamente baseados no desempenho de mercado para precaver o abandono 
das suas obrigações fiduciárias; e 
 
Enquanto que, as condições de mercado, num passado recente não proporcionaram um retorno 
apropriado, criando uma inevitável crise financeira; e 
 
Enquanto que, interesses especiais ricos tiveram alavancagem nesta crise num esforço para 
privatizar as Pensões do Funcionário Público, culpando governos locais e estatais pela adoção 
dos planos de benefício de pensão definidos e difamando os funcionários públicos por as ter, de 
forma a confundir os seus esforços de privatização; 
 
Portanto sendo resolvido, que o Sindicato Internacional de Empregados de Serviços estão na 
pauta para proteger os planos de benefício de pensão definido, que proporcionam uma verdadeira 
segurança de aposentadoria aos pensionistas; e 
 
Portanto sendo resolvido, o Sindicato Internacional de Empregados de Serviços tomará todas as 
medidas possíveis para ajudar qualquer conselho local e/ou estatal com os recursos necessários, 
para proibir qualquer legislação que procure privatizar os programas de benefício de pensão 
definido, e manter os legisladores responsáveis, os quais proponham um continuo 
subfinanciamento para o Sistemas de Pensão do Funcionário Público. 
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