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 Na tarde desta sexta-feira (7), o Ministério Público de Contas, representado por seu 
Procurador-Geral, Thiago Pinheiro Lima, apresentou o painel “Reinventando o governo para vencer a 
crise” no CONEXIDADES.
 Na ocasião, Lima, afirmou que esse encontro tem o objetivo de fazer com que os agentes 
públicos reflitam sobre a grave crise fiscal que o país enfrenta.
  “Precisamos buscar soluções internas. O município vai ter que se reinventar. É preciso 
economizar onde for possível e reinventar a gestão para enfrentar a crise. Precisamos ter uma 
mudança de cultura, e adquirir a compreensão de que o dinheiro é finito, é escasso”
 Segundo o Procurador-Geral, é preciso ainda ajustar as contas públicas para mostrar aos 
investidores que vale a pena investir no país. “Somente após um reequilíbrio fiscal é que teremos 
condição de atrair investimentos e trazer riqueza. Os vereadores e prefeitos precisam levar para os 
servidores municipais que os recursos da prefeitura pertencem a todos e não são infinitos.
 E ainda sobre as cidades, o palestrante comentou: “o município tem muito a fazer porque não 
exerce plenamente sua capacidade tributária. Há uma sobrecarga. É ali onde a pessoa mora. Ninguém 
procura o presidente ou o governador, mas sim o prefeito e o vereador. Há um desequilíbrio entre 
tarefas e recursos e também um subaproveitamento da capacidade tributária dos municípios. Há 
necessidade de se cobrar tributos. As cidades precisam aumentar a arrecadação para aumentar 
despesas”.
 Participaram ainda deste painel: Ricardo Rigato, Presidente da Câmara de Promissão, Maicon 
Essi, Vice-Prefeito de Itajobi, Felippe Cofone, Presidente da Câmara de Pedrinhas Paulista, Clayton 
Negri, Presidente da Câmara de Iguape, Hélio Cabrini, 2º Vice Presidente da UVESP e Dante Nonato, 
Controlador Geral de São Carlos. 


