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CARTA DE RIBEIRÃO PRETO

No crepúsculo do governo Lula, a realidade dos municípios
brasileiros, principalmente os pequenos, mantém-se a cata de verbas federais
e estaduais para suprir as suas necessidades, cada vez maiores, junto ao
cidadão.
A sustentabilidade dos municípios, um dos temas do III Encontro,
esbarra na sua capacidade de gestão, tanto administrativa, no que concerne ao
controle de gastos e aplicação de recursos em infra-estrutura, como tributária,
em relação à arrecadação de seus tributos.
Quanto à primeira, cabe a nós como cidadãos a cobrança do
governo municipal da digna e correta aplicação dos recursos públicos, com a
coibição dos desvios de verbas e da corrupção. Em relação à arrecadação dos
tributos municipais, é pensamento unânime deste Encontro o investimento na
estrutura fazendária, bem como da carreira dos servidores de auditoria e
fiscalização tributária, além da efetiva garantia da liberdade de expressão e a
livre organização em nossas associações ou sindicatos.
É de se notar que os princípios constitucionais da Legalidade,
Moralidade, Impessoabilidade, Publicidade e Eficiência devem ser
acompanhados pelo princípio da Eficácia, que dentro da realidade atual, na
qual se observa a ampliação da nuvem “WWW”, com o aumento significativo
do uso dos meios eletrônicos na vida das pessoas, a relação Fisco/Contribuinte
deve evoluir, alterando-se do enfrentamento para o orientativo, do punitivo para
o preventivo.
Para esta nova realidade, é de suma importância que as
Administrações Tributárias invistam no seu quadro de servidores, estruturandoo, capacitando-o, aprimorando-o, enfim, fazer cumprir o disposto no artigo 37,
inciso XVIII da Constituição Federal, assegurando as prerrogativas
constitucionais inerentes à administração tributária e seus integrantes,
principalmente quanto à exclusividade do lançamento tributário por autoridade
competente.

(16) Cidades Participantes de outros Estados (12):

Aracaju/SE, Araguari /MG, Brasília/DF, Campina Grande/PB, Fortaleza/ CE,
João Pessoa/PB,Olinda/PE, Oriximiná/PA, Petrópolis/RJ, Ponta Grossa/PR,
Porto Alegre/RS, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ, Salvador/BA, Uberaba/MG,
Vitória/ES.

(33) Cidades Participantes de São Paulo:

Americana, Araçariguama, Araraquara, Araras, Atibaia, Campinas, Espírito
Santo do Pinhal, Franca, Guarulhos, Iacanga, Itu, Jacareí, Jundiaí, Limeira,
Mauá, Mogi Mirim, Morro Agudo, Registro, Ribeirão Preto, Santa Bárbara
D´Oeste, Santo André, São Bernardo do Campo, São João de Iracema, São
Joaquim da Barra, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo,
Serrana, Sertãozinho, Sorocaba, Taquaritinga, Taubaté, Valinhos.
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