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O assunto que me traz a esta tribuna, de certa forma, é demasiadamente simples. Contudo, a
condução, até agora, tem se demonstrado de uma forma até confusa, acredito eu. Aproveitando, inclusive, a
presença do nosso líder de Governo, Deputado Durval Ângelo, para fazer até um apelo em relação à atenção
especial a um dos vetos do Governador que nós teremos a apreciação aqui pela Assembleia de Minas, que diz
respeito a algumas mudanças em relação a nomenclaturas de servidores lotados no quadro de servidores da
Fazenda Estadual em Minas Gerais, especificamente dos Artigos 50 a 55, que foram alterados através de um Projeto
de Lei específico nesta Casa e que foram objetos de veto do Governador, acredito eu levado a um erro, a um
equívoco muito grande, tendo em vista que o que se propõe nesses artigos é nada mais, nada menos que uma
correção histórica em relação às funções, às atribuições desempenhadas por esses servidores.
Em primeiro lugar, apresenta-se nesses artigos a alteração da nomenclatura do gestor fazendário
para gestor de fiscal da Receita. Uma simples alteração de nomenclatura, onde não se alteram atribuições, onde não
se mexe em vencimentos; onde permanece intacta ali toda a estrutura do cargo específico desses servidores, que
muito têm contribuído no Estado de Minas Gerais, principalmente no que diz respeito à arrecadação do ITCD em
nosso Estado. São servidores de dedicação exclusiva, que não propõe nesse artigo nenhuma, volto a repetir,
nenhuma alteração na escala de vencimentos ou no plano de carreira desses servidores. Esses servidores já fazem
parte do quadro de arrecadação e fiscalização do Estado de Minas Gerais e não há motivo algum para obter um veto,
para termos aqui um veto do Governador nessa alteração de nomenclatura deste cargo específico.
Uma outra questão específica: a questão da inclusão dos técnicos fazendários e dos analistas
fazendários dentro do quadro de servidores da Fazenda Estadual. Olha, a própria nomenclatura aqui por si só já
resume muito bem essa situação: servidores hoje que não compõem quadro algum dos servidores gerais do Estado
de Minas Gerais. Os técnicos fazendários e os analistas fazendários, por óbvio, pelas atribuições que desenvolvem,
pelo trabalho que desenvolvem, pelo local de trabalho que desenvolvem têm que estar inclusos no quadro de
servidores da Receita Estadual, da Fazenda Estadual. O que nós estamos percebendo é que, por uma questão
interna, por uma disputa de vaidade onde pessoas que ocupam cargos mais altos, de altos vencimentos, estão aí
num cabo de guerra com aqueles que realmente carregam o piano no que diz respeito à arrecadação e fiscalização
dentro do Estado de Minas Gerais.
Então, eu venho aqui, aproveitando, mais uma vez, a presença do nosso líder de Governo, fazer
esse apelo pra que esse veto do Governo seja revisto. Que a gente possa debater, voltar os olhos com um pouco
mais de atenção em relação a isso e ter a sensibilidade de reconhecer esse trabalho importantíssimo que vem sendo
feito por esses cargos específicos, por esses servidores específicos já há muitos anos. O que este Governo vai fazer,
na verdade, é corrigir um erro de muitos anos, de não reconhecer todas essas atribuições, todas essas atividades e,
principalmente, a dedicação no que diz respeito à arrecadação de tributos para o Estado de Minas Gerais.
É o que eu tenho pra trazer aqui hoje e peço esse apelo pra que a gente possa rever essa coisa.
Sem, de nenhuma forma, afrontar a posição do Governo do Estado, mas, às vezes, pra alertá-lo e tirá-lo desse
equívoco que está sendo cometido ao vetar especificamente esse artigo.
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