Carta ao Excelentíssimo Senhor Governador da Paraíba.

(Movimento suprapartidário, suprasindical; de estado de necessidade de homens
e mulheres com mais de 65 anos e que doaram as suas vidas à atividade do fisco da
PB).

Nós, agentes fiscais aposentados, signatários, homens e mulheres
com mais de 65 anos de idade - mais de 2/3 devotados à causa fiscal,
comparecemos à presença dessa Governadoria para os cumprimentos e a
postulação seguintes.
1 - Cumprimentando:
Cumprimentamos o Governo pela notável posição do nosso Estado,
“hating A” perante o Tesouro Nacional; seu consolidado equilíbrio financeiro e sua
consequente capacidade de atração de investimentos nas esferas de Governo e de
mercado.
Cumprimentamos o Governo pelo superávit operacional do ano de
2021, que nos candidata ao status de AA+ do mercado de risco, situação invejável
que coloca a governança paraibana no patamar de Estado-referência para o pacto
federativo brasileiro.
2 - Postulando:
Cumprimentos feitos, sinceros - e justos, nós, os agentes fiscais
aposentados, nos determinamos a postular, especialmente motivados pelo
conforto de equilíbrio fiscal narrado acima, a nossa incorporação aos proventos
da bolsa desempenho atribuída aos ficais da atividade.
Somos a força expedicionária do fisco, os “reservinhas”, tal como o
pessoal da briosa PM do Estado da Paraíba que muito recentemente acabou

contemplada com o referido beneficio, iniciativa do Governo de Vossa
Excelência.
Aliás, apraz-nos, muito, saber que assim enxerga a questão o
Governo que leva a vossa honrada assinatura:
“ ... saímos de um grande problema que é a disparidade
provocada pela Bolsa Desempenho...” (Gov. João Azevedo Instagram - há 1 semana).
Senhor Governador, saiba que para os “pracinhas” do fisco a
aludida disparidade chega a ser cruel. Crudelíssima. Muitos já não conseguem,
com os seus proventos, até mesmo o financiamento de seus planos de saúde.
Nesse norte, apelamos que Vossa Excelência faça com os
aposentados do fisco o que, dignamente, já o fez para com os policiais
militares e civis da Paraíba.
Esperamos uma resposta imediata de Vossa Excelência, na forma que
mais convier a Vossa Excelência e ao vosso Governo, sendo que, a nosso interesse,
oferecemos a mídia jurandi.eufrauzino@gmail.com para contato.
Aguarda-se resposta. A Vossa Excelência, toda nossa confiança e
respeito.
João Pessoa, 12 de janeiro de 2022.

Assinaturas:

