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6º Cid Legal Canta e Dança: o festival da Educação Fiscal
A 6ª edição do Festival Cid
Legal Canta e Dança começou
no dia 29 de outubro no Clube
Caixeiral. O evento, que busca estimular o conhecimento sobre a
arrecadação e a função social dos
tributos, continuou nos dois dias
seguintes. Realizado pelo Programa Municipal de Educação
Fiscal, uma parceria entre as Secretarias Municipais de Educação
(Smed) e de Finanças (SMF), o
festival reuniu, nos três dias, 24
escolas em 77 apresentações, das
quais participaram 541 alunos e
professores artistas.
Na abertura da solenidade, a
coordenadora do Programa Municipal de Educação Fiscal de
Santa Maria (PMEF), Rosaura
Vargas, disse que os 10 anos de
atividades do Programa foram
de muita satisfação. “A cada dia,
as pessoas que trabalham para
esta causa, constroem um futuro
melhor, com ética. Parabéns aos
professores que levam a educação fiscal para as salas de aula”,
elogiou Rosaura.
Como parte da comissão julgadora, estiveram no evento as
professoras Nilza Espader, Rosa
Guidolin e Tânia Bezzerra, representantes do Movimento Brasileiro de Educadores Cristãos
(Mobrec), a professora Liliana
Pincolini, coordenadora do Sindicato dos Professores Municipais
de Santa Maria (Sinprosm), Jussara Rorato, voluntária do Programa Municipal de Educação
Fiscal (Pmef), Mariana Barbosa,
representando a Secretaria de
Município da Cultura (SMC), a

professora Núbia Silva e Dânia
Kopp, coordenadoras da Smed,
Neimar Iop, representante da
Secretaria de Município da Saúde
(SMS), além das professoras
Ceres de Paula, Haydeé de Vargas
e Maria de Fátima Marques, representando a 8ª Coordenadoria
Regional de Educação (8ª CRE).
O Delegado da Receita Federal em Santa Maria, Alexandre
Rampelotto, prestigiou o evento.
Ele explicou que uma das funções
da Receita Federal é fazer com
que a sociedade perceba a função
social do tributo e que, em Santa Maria, esse trabalho acontece
com a participação do PMEF. Ele
afirmou que “não adianta chegar em frente a alunos do ensino
fundamental falando de forma
muito técnica e que os alunos
captam melhor o sentido do tri-

buto quando aprendem de forma
lúdica”.
Ênio Dani, representante da
8ª Delegacia da Receita Estadual, concorda que a mensagem
que o festival deve transmitir é a
compreensão da origem e a aplicação dos tributos pelas pessoas
comuns. “Todo consumidor paga
imposto. Devemos saber como
ele é aplicado”, explicou ele. Ênio
lembra que o Programa Nota Fiscal Gaúcha tem um papel importante para a transparência desse
processo e que as escolas, por
serem muito próximas à comunidade, podem montar postos para
inscrever e esclarecer as dúvidas
da comunidade, com o apoio do
Programa de Educação Fiscal.
A primeira apresentação do
evento foi da Escola Estadual
Almiro Beltrame. A professora

Izane Dalla Nora, que coordenou o trabalho, contou que, além
dos alunos aprenderem sobre cidadania, ensinam à família, que
irá corrigir algumas atitudes que
haviam deixado de lado. Izane,
que também leciona na Escola
Municipal de Ensino Fundamental junto ao CAIC Luizinho de
Grandi e tem alunos participando de mais duas apresentações,
diz que sua expectativa é de que
no próximo ano as apresentações
possam ser trabalhadas com mais
tempo, para que os alunos possam se empenhar ainda mais e m
passar as informações.
Ainda aconteceram duas etapas adicionais do 6º Cid Legal
Canta e Dança nos dias 27 de
novembro e 4 de dezembro. Na
primeira, no Colégio Antônio
Alves Ramos, se apresentaram
alunos da educação infantil. O
segundo foi no auditório da Prefeitura Municipal de Santa Maria
e terá os artistas do Ensino para
Jovens e Adultos (EJA).
O Festival é patrocinado pela
Caixa Econômica Federal e pela
Sociedade Vicente Pallotti, que
garantiram que todos os participantes das apresentações recebam a camiseta do evento. As
entidades que apoiam o 6º Cid
Legal Canta e Dança são a Receita Federal do Brasil, a 8ª Delegacia da Fazenda Estadual, a
8ª Coordenadoria Regional de
Educação, a Escola de Administração Fazendária (ESAF), o Sindicato dos Professores Municipais de Santa Maria (Sinprosm) e
a UFSM.
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EDITORIAL
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São dez anos do Programa de Educação
Fiscal em Santa Maria e já estamos na
sexta edição do Festival Cid Legal Canta e Dança, mas a emoção se repete em
cada evento do qual participo. Desde uma
simples apresentação em uma escola, à
grandeza do Festival, é sempre gratificante presenciar o envolvimento dos estudantes e dos professores com uma atividade que busca fortalecer a consciência
cidadã desde os primeiros anos escolares,
superando dificuldades e enfrentando
desafios, com dedicação e envolvimento
muitas vezes além de suas atribuições e

Programa de Educação Fiscal - Prefeitura Municipal de Santa Maria
Secretaria de Município da Educação e Secretaria de Município de Finanças - Câmara Municipal de Vereadores
Informativo nº 27 - Setembro a novembro de 2012

Prefeitura Municipal de Santa Maria tem o
melhor Programa de Educação Fiscal (PMEF) do Brasil
Os vencedores do Prêmio Nacional de Educação Fiscal foram
conhecidos na noite de 20 de
novembro, em Brasília, em cerimônia realizada na sede do
Conselho Federal da OAB, com a
presença de autoridades, representantes das associações filiadas
e sindicatos do Fisco Estadual/
distrital, de entidades nacionais
dos servidores das carreiras típicas de Estado, dos representantes
das dez iniciativas finalistas do
prêmio, entre outras. O troféu de
1º lugar assim como o prêmio em
dinheiro (R$ 15 mil) foram entregues ao Programa Municipal
de Educação Fiscal (PMEF) de
Santa Maria, representado pelas
coordenadoras Rosaura Vargas,
Helaine Simon e Rozânia Rosa.
O PMEF desenvolvido pela
Prefeitura de Santa Maria tem
por missão conscientizar a sociedade, através da escola da
função socioeconômica do tributo, com ações das Secretarias de Município de Educação e
Finanças. Além disso, busca o
despertar do cidadão para acompanhar a aplicação dos recursos
postos à disposição da Administração Pública, tendo em vista
o benefício de toda a população.
O programa idealizado pela
Prefeitura de Santa Maria desenvolve um projeto modelo,
que mobiliza direção de escolas, professores, estudantes e
comunidade, sensibilizando e
infor-mando com cursos, palestras e oficinas. É um projeto
que congrega estudantes desde
o ensino infantil até universitários, envolvendo anualmente
mais de 1,2 mil professores e 16
mil alunos. As atividades pedagógicas são desenvolvidas em 51
das 54 escolas municipais de en-

Da esquerda para a direita, Alexandre Motta, diretor-chefe da Esaf, Helaine Simon,
Rosaura Vargas, Rozania Rosa, representantes do PMEF, e Roberto Kupski,
presidente da Febrafite. Foto: André Rodrigues/Divulgação/Febrafite

sino fundamental, em que os es- formando esta consciência de
tudantes são os principais agen- como se deve utilizar os recurtes formadores e disseminadores. sos públicos, para onde vão os
impostos”, diz Roth. “O prêmio é
Promoção de eventos
motivo de entusiasmo e comemoO Programa Municipal de ração. Esse reconhecimento nos
Educação Fiscal de Santa Maria fortalece e fortalece esta maravitambém promove eventos como o lhosa rede municipal de educação
Festival Cid Legal Canta e Dança, de Santa Maria, estas 78 escolas,
Educação Fiscal em Cena, Edu- estas 20 mil crianças que estão
cação Fiscal na Linha da Cidada- sendo dirigidas para a questão
nia, entre outros. “Tudo para da cidadania”, conclui Roth.
levar conhecimento sobre administração pública, a função socioConfirmação de um
econômica do tributo, acompatrabalho de sucesso
nhamento dos recursos públicos
O presidente da Febrafite, Roe a fiscalização das atividades
dos gestores públicos”, falou berto Kupski contou estar muito
emocionada a coordenadora. satisfeito com o resultado final
do Prêmio. “Logo que abrimos as
Rede fortalecida
inscrições fomos procurados peO secretário de Município da los coordenadores da iniciativa
Educação, João Luiz Roth, sali- de Santa Maria interessados em
enta que o PMEF é um projeto mais informações sobre o reguconsistente e que envolve todas lamento. O primeiro lugar foi exas escolas do município. “No sen- tremamente justo”, explicou ele.
tido de fortalecer cada vez mais e
Segundo o presidente da
dar um norte para a questão da Febrafite, desde o início da avacidadania. O projeto envolve um liação das iniciativas, o PMEF
número expressivo de crianças, destacou-se entre os 218 ins-
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critos. Ele ainda ressaltou uma
frase de um dos membros
da Comissão Julgadora que
referiu-se ao programa como
“candidatíssimo” ao prêmio.
O Delegado da Receita Federal do Brasil em Santa Maria,
Alexandre Rampelotto, concorda
que o reconhecimento nacional
apenas formaliza que Santa Maria tem um Programa de Educação Fiscal de sucesso. “É um
belo “presente” para quem está
completando em 2012 dez anos
de muita dedicação e comprometimento com a disseminação de
lições de cidadania na nossa comunidade”, concluiu o delegado.
O valor da educação
O presidente do Conselho Federal da OAB, Ophir Cavalcante,
enfatizou o valor da educação
para qualquer conquista social.
“Esse é um processo lento e estamos numa democracia que amadurece a cada dia e nossas instituições são cada vez mais fortes.
Precisamos de educação, de incentivos e de estímulos como esse
Prêmio para avançar”, apontou.
Destaque do RS na
Educação Fiscal
O terceiro lugar do prêmio ficou com o projeto “Educação
Fiscal: Exercício da Cidadania”,
da Escola Estadual de Ensino
Fundamental Yara Ferraz Gaia,
de Montenegro, também no Rio
Grande do Sul. A iniciativa trabalha a Educação Fiscal em atividades que desenvolvem a consciência cidadã de forma lúdica e
prazerosa, envolvendo toda a Comunidade escolar, com desfiles
cívicos, blitz educativas, teatro,
dramatizações, palestras, pesquisas e gincanas, entre outras.
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rotina de trabalho: isso é “cidadania em

informativo Cid Legal foi dedicada a parte do trabalho realizado no segundo semestre de 2012
pelo Programa Municipal de Educação Fiscal (Pmef). O Programa é desenvolvido pelas Secretarias de Município da Educação
(Smed) e de Finanças (SMF).
O destaque desta edição foi o
recebimento do Prêmio Nacional
de Educação Fiscal. O reconhecimento foi oferecido pela Federação Brasileira de Associações
Fiscais de Tributos Estaduais
(Febrafite) e entregue no dia 20
de novembro, em Brasília.
Entre as atividades estiveram

os desfiles da semana da pátria,
da qual participaram diversas
escolas. Os ideais da Educação
Fiscal estiveram presentes nas
apresentações dos alunos, que
também exibiram camisetas do
6º Festival Cid Legal Canta e
Dança. O próprio festival esteve presente no informativo, em
cobertura da etapa classificatória.
O informativo está disponível
para download, juntamente com
as edições anteriores, no site do
Pmef.
ht t p: //w w w .san t amar ia.
rs.gov.br/educacaoﬁscal

Cartas dos Leitores

construção”.
O Festival deste ano foi marcado pela
emoção e expectativa, afinal, o Programa está consolidado no município na
passagem de seu décimo aniversário, é
reconhecido regional e nacionalmente, e
havia a perspectiva, que veio a se concretizar, da premiação na primeira edição do
Prêmio Nacional de Educação Fiscal. Realmente é impossível não se emocionar!
Alexandre Rampelotto
Auditor-Fiscal da Receita Federal

“As apresentações (do 6º Cid Legal Canta e
Dança), como todos os anos, empolgaram
e emocionaram. Percebe-se que os alunos
realmente se prepararam como para uma
ﬁnal de campeonato.
Parabéns à equipe, professores e alunos pelo
empenho e dedicação”

“As apresentações atingiram êxito! Todas
contemplando o tema de forma criativa e
competente. As escolas estão de parabéns!
À equipe do Cid Legal, um abraço carinhosamente especial. Parabéns pelo trabalho
lindo, competente e criativo! Parabéns pelo
conhecimento que aqui é partilhado!”

Neimar Iop

Núbia Silva

Secretaria de Município da Saude

Secretaria de Município da Educação

do Brasil
Delegado da Receita Federal do
Brasil em Santa Maria

Notícias do Legislativo - www.camara-sm.rs.gov.br
Campanha Municipal de luta pela erradicação da violência

Sessão Solene de entrega da Comenda Zélio Fernandino de Moraes integrou
atividades da Campanha (Foto: Michelle Falcão/Assessoria de Imprensa CMVSM)

De 13 de novembro a 10 de
dezembro, o Legislativo Municipal, em conjunto com uma série de
entidades, promoveu a Campanha
Municipal de Luta pela Erradicação da Violência e Garantia dos
Direito Humanos, instituída pela

Lei Municipal Nº 5.536/2011. A
programação contou com exibição
de documentários, ciclo de estudos, palestras, caminhada, blitze
nas paradas de ônibus, entre outras atividades.
Na Câmara de Vereadores, no

dia 20 de novembro, ocorreu a
Sessão Solene de entrega da Comenda Zélio Fernandino de Moraes, honraria instituída como
reconhecimento ao trabalho social
e religioso de pessoas e/ou instituições espiritualistas de um mesmo
segmento que se destaquem pelo
trabalho religioso e social. Os agraciados deste ano foram o senhor
José Gregório Machado, fundador
do Centro de Umbanda Oxalá e
Oxum, no Bairro Itararé, e a senhora Raquel Belizaria Coelho, ialorixá do Reino de Luz e Caridade
Xangô e Yansan.
Conforme a Lei Municipal, os
temas propostos pela Campanha
devem evidenciar as seguintes

datas de lutas pela erradicação
da violência e de garantia dos direitos humanos neste período:
Dia Nacional da Consciência Negra (20/11); Dia Internacional de
Não Violência contra as Mulheres
(25/11); Dia Mundial de Combate a
AIDS (1º/12); Dia Nacional de Luta
dos Homens pelo Fim da Violência
contra as Mulheres (06/12); e Dia
Internacional dos Direitos Humanos (10/12).
Assessoria de Imprensa
Câmara de Vereadores de Santa Maria – RS
Jornalista responsável: Renata Bianchini
(MTb 11.916)
Rua Vale Machado, 1.415
(55) 3220-7252
imprensa@camara-sm.rs.gov.br
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Mural de poesias
(...)
(...)

Se não tiver responsabilidade,
E os deveres de cidadão,
Não cumprir com seriedade,
Põe em risco a sua dignidade,
Afetando a sociedade.

O dinheiro público
é resultado de impostos
que pagamos, para que
os governantes usem
para diminuir as desigualdades
e atender as necessidades
das comunidades.

(...)

“Cidadania”
EMEF Pão dos Pobres Santo Antônio

“A Educação Fiscal”
Profª Dalva Lori Bortolaso

Chegando em Brasília,
Louco pra viver lá,
Políticos lá de cima,
A todos nós querem roubar,
Um partido me chamou,
E disse vamos desviar,
Perguntei o que é isso,
Eles disseram é roubar,
É um golpe ilegal,
Em Brasília já chegou,

(...)
Eleger bons líderes,
Para nosso dinheiro confiar,
Vamos nos tornar um país
melhor,
Porque o mais importante
É o nosso bem-estar.

(...)
E a polícia a mão lavou
Deputados, senadores,
Todos eles passam a mão,
E o povo, ó coitado!
Esse fica sem ação.

(...)

“Defendendo o povo”
EMEF Bernardino Fernandes

É um papel tão simples,
Que você pode pegar
Após no caixa passar
Suas compras comprovar

“Para o nosso bem estar”
EMEF Padre Nóbrega

(...)

O produto é seu,
A nota é para provar,
Que você comprou
E quem vendeu, não
sonegou

A Educação Fiscal é fundamental
Se for comprar, exija seu cupom
Ele é muito importante, é
essencial
Cumprir a lei não é favor,
É dever do cidadão

(...)

(...)

“Nota Fiscal”
EMEF junto ao CAIC Luizinho De Grandi

“Cidade com um fitiro melhor”
EMEF Profª Francisca Weinmann

(...)
Dinheiro público é para investir
Em obras, construções, educação
Tem que saber administrar
Para a vida do cidadão melhorar.
“Educação Fiscal”
EMEF Profª Francisca Weinmann
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Mural de danças

EMEF Pinheiro Machado

EMEF junto ao CAIC Luizinho de Grandi

EMEF Lidovino Fanton

EE Almiro Beltrame

EMEF Zenir Aita

EMEF Pedro Kunz

EMEF Altina Teixeira

EMEF Padre Nóbrega

5

Informativo Cid Legal nº 28

Mural de danças

EMEF Dom Antônio Reis

EMEF Hylda Vasconcellos

EE Edson Figueiredo

EMEF Pão dos Pobres Santo Antônio

EMEF Bernardino Fernandes

EMEF Adelmo Simas Genro

EMEF Perpétuo Socorro

EE Coronel Pilar

6

Informativo Cid Legal nº 28

Mural de paródias
Dia a dia levanto cedo eu vou
logo pro emprego
Quando volto do serviço
impostos pra somar
Tá sempre cheio o meu busão eu
passo pano
Encero o chão e a minha patroa
ainda vive a me explorar

(...)
Vamos mudar
Porque é errado sonegar
Isso o povo não vai aceitar,
Sei que desse jeito com certeza
Não vai dar.

Minha terra exige impostos
Onde temos que pagar
O dinheiro que ali deixamos
Muitas vezes não volta a nós

(...)

Queria ver o mensaleiro aqui no
meu lugar
Pagando imposto sem roubar.

(...)
Não permita Deus que eu pague mais
impostos
Sem que eu aprenda a fiscalizar
Sem que em meu futuro invista
Para minha e nossa vida melhorar.

Minha colega comprou batom
pra filha dela
e o imposto era metade da
parcela.
(...)
“Mensaleiros”
EMEF Aracy Barreto Sacchis

“Vamos mudar”
Escola Estadual Edson Figueiredo

Ando devagar
Porque já tive pressa
E agora tem guardas
Pra proteger
Hoje me sinto mais forte
Mais feliz, quem sabe
Só levo a certeza
De que a educação
Vai muito bem.
Acorda as mãos
E perceber
Que Santa Maria já mudou
E que todos juntos vamos vencer
(...)

“Aprendendo com a gente”
EMEF Almiro Beltrame

“Canção do exílio”
Colégio Tiradentes da Brigada Militar

(...)
Se um espertinho qualquer
Quer roubar a paz e o
Sossego...
Num instante eu digo:
“Fiscalizo país”
Que também é seu!
Viajando contornando
A imensa pátria
De norte a sul
Com vocês vou aprendendo...
Por ai, eu estarei
Vejo na escola, que é possível
Basta acreditar...
(...)

“Numa cidade qualquer”
EMEF Duque de Caxias
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Mural de paródias
Quem te ver passar assim por mim
Contemplar o nosso dim, dim perdido pelo ar
Na incerteza de um clamor
De achar um jeito
De obter um lucrinho
Com o meu imposto
Eu quero meu cupom

Sou morador de um bairro distante
Pouco desfruto desse grande centro
Mas com certeza posso lhe afirmar
Que o santa-mariense tem a festejar
Lembro do passado que era diferente
Não tinha área pra se admirar
Nem a cultura no centro da praça
Onde as famílias vão pra contemplar

Cidadania!
(...)

(...)
“A satisfação do dever cumprido”
EMEF junto ao CAIC Luizinho De Grandi

“Cidadania”
EMEF Dom Antônio Reis

Vamos Pedir
É direito cidadão
Temos que ser comprometidos
Para acabar com a corrupção...
Lutado com garra
Nós vamos vencer
Políticos honestos
Ta difícil pode crer

Eu vejo a vida pior no futuro
Se eles ficam em cima do muro
os políticos, que insistem em nos enganar
Eu vejo a vida mais clara e farta
Sem toda essa sonegação
Você tem direito de ir contra essa decisão

(...)

(...)
“Vamos decidir”
EMEF Professora Francisca Weinmann

“Nota Fiscal”
EMEF Duque de Caxias

(...)
E a nota
E a nota o que é
Pegue lá meu irmão
Ela é importante
Para uma nação
Ela é a sua colaboração
(...)

“Só não paga quem não quer”
EMEF Julio do Canto
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Mural de paródias
Não quero tu
Pra me ajudar
Não quero tu pra trapacear
Não quero tu
Pra me ajudar eu quero mais é o Brasil
fiscalizar
Cheguei no senado
Doidinho pra trabalhar
A equipe já formada
Querendo me impressionar
O Delúbio me chamou
Disse: -Vamos afanar
Perguntei:-o que é isso?
Ele disse:-eu vou te ensinar
É uma prática usual
Em Goiânia já chegou
Em Minas já se viu
O Tocantins já desviou
No Nordeste já se faz
O mensalão vai aumentar
Então quero tu pra cá
Pro Brasil inteiro enganar
Com Delúbio e Beiramar
Não quero tu
Pra me ajudar
Não quero tu pra trapacear
Não quero tu
Pra me ajudar
eu quero mais é o Brasil fiscalizar.
“Tchu, tcha, tcha”
EMEF Bernardino Fernandes

(...)
Escola sem aluno
Educação ao fim
Sou eu, sem professor
Lápis e caneta
Cadernos sem letra
Sou eu, sem professor
(...)
“Fico, assim, sem educação”
Instituto São José

Todo dia acordo cedo
Agradeço meu emprego
E quando olho as falcatruas
Vou fiscalizar.
(...)
“Vida de fiscalizete”
EMEF Pão dos Pobres Santo Antônio

(...)

(...)

O IPTU que nos é cobrado agora
Foi marcado para as melhorias
Santa Maria de encantos mil
Neste rio grande vibrante
M ais uma cobrança
Na cidade tão gentil

Não permita Deus que eu morra
Sem que eu veja isso tudo melhorar
Sem que eu veja esses governantes
Serem presos por desviar
Pago sempre meus impostos
E quero ver tudo isso melhorar.

“Santa Maria Amada”
EMEF Adelmo Simas Genro

“Canção do exílio”
Colégio Tiradentes da Brigada Militar

