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Curso de Disseminadores abrange várias cidades da região

Apresentação do Programa de Educação Fiscal em em Caçapava do Sul

Aula presencial do Curso de Disseminadores em Restinga Sêca

O Programa Municipal de
Educação Fiscal (PMEF) iniciou o mês de abril com muitas atividades nas regiões do
Estado. O Curso de Disseminadores de Educação Fiscal, promovido pela Escola
de Administração Fazendária
(ESAF) em parceria com o
PMEF, está realizando suas
aulas presenciais.
O curso é a distância e tem
o objetivo de contribuir para o
esclarecimento e a conscientização do indivíduo, na perspectiva da maior participação
social nos processos de geração, aplicação e iscalização
dos recursos públicos. Além
de também difundir essas informações nas suas áreas de
atuação.
O PMEF tem viajado por
várias cidades, levando suas
tutoras para ministrarem as
aulas.
Caçapava do Sul
A primeira aconteceu no município de Caçapava do Sul. O
evento ocorreu na sala de informática da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA).
A aula presencial contou com

cerca de 30 professores e outros servidores públicos municipais.
Na mesma oportunidade,
no salão de atos da Unipampa, foi realizada a palestra informativa sobre a campanha
“Nota Fiscal

autoridades municipais, além
da representante do Programa
de Educação Fiscal de Santa
Maria, Helaine Simon.
Restinga Sêca
No dia 06 foi a vez de Restinga Sêca, a aula foi ministrada
pela Coordenadora do PMEF

Gaúcha”, proferida pela agente iscal da Fazenda Estadual, Ivanice Zanini Schultes. O
evento contou com a presença
do Prefeito de Caçapava do
Sul, Otomar Vivian, e demais

Rosaura Vargas e sensibilizou
os participantes do evento.
“O curso de Educação Fiscal
tem grande importância para
a plena cidadania, pois todo
o cidadão brasileiro deve ter

consciência e criticidade sobre educação iscal. Devemos
saber com o quê e como nossos governantes estão usando
nosso dinheiro e para que.”
disse a pedagoga Pâmela Pereira.
Tupanciretã
Já no dia 11 foi à vez de Tupanciretã ter sua aula presencial. É a primeira vez que a cidade tem sua turma no Curso
de Disseminadores. “Acho que
é uma ótima iniciativa trazer
este curso até a nossa cidade
para formar cidadãos capazes
de iscalizar as ações do estado.” airma Teilor Portella de
Moraes, técnico em contabilidade.
Santa Maria
Santa Maria fará sua aula
presencial no dia 12, no laboratório de informática da antiga reitoria - UFSM - instituição
parceira do PMEF.
Para a Coordenadora do
PMEF, essa interação do Programa com as outras cidades
é de suma importância, pois a
troca de experiências com outros municípios só engrandece
o Programa de Santa Maria.
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Editorial

Na edição anterior...
A trigésima edição do informativo Cid Legal deu início a um
novo formato de publicação.
Com muito mais jogos didáticos para as crianças se divertirem enquanto aprendem. Os
jogos que encartaram a última
edição foram feitos pelos alunos
e professores da Escola Municipal de Ensino Fundamental Vicente Farencena.
Além dos jogos, o Informativo tem a agenda do PMEF para
2013, com todas as datas e locais de cada evento que será re-

Participação de todos
A Educação Fiscal é
um programa de Estado
desenvolvido em âmbito
Federal, Estadual e por
diversos municípios do
Brasil. O Informativo Cid
Legal traz atividades diferenciadas que possam
contribuir no desenvolvimento do tema Educação
Fiscal e contemplar as diretrizes e parâmetros que
devem estar presentes no
plano de aula.
Essas atividades desenvolvidas pelos professores das escolas têm mais
uma vez seu reconhecimento nacional e serão
apresentadas no Encontro
Internacional de Intercâmbio Técnico em Educação
Fiscal, que acontece de
16 a 19 de abril, em Brasília, pela coordenadora do
PMEF Rosaura Vargas.

alizado no decorrer desse ano.
A Nota Fiscal Gaúcha também
teve destaque na última edição,
programa de cidadania do Estado do Rio Grande do Sul que distribui, todos os meses, milhares
de prêmios como incentivo para
que os cidadãos exijam a emissão do documento ﬁscal.
O informativo está disponível
para download, juntamente com
as edições anteriores, no site do
PMEF
http://www.santamaria.
rs.gov.br/educacaoﬁscal

Cartas dos Leitores
“Foi uma honra, conhecer a experiência do
PMEF de Santa Maria. É uma prova de que
com poucos recursos, mas com dedicação e
criatividade de sobra, podemos fazer muito
para melhorar a cidadania. Parabéns também à DRF/Santa Maria por apoiar as iniciativas municipais.”
João Maurício Vital
Coordenador-Geral de Atendimento e

“Sou professora de Ensino Fundamental
de Ribeirão Pires e São Paulo e como vocês
arregaço as mangas no quesito Ed.Fiscal,
esse ano é o terceiro projeto que faço e
sempre contei com o apoio de São Paulo
na pessoa do Augusto Martini.
Em Ribeirão Pires sou a única que faz um
trabalho sistemático com Ed.Fiscal e gostaria muito que minha rede fosse um terço
que é a de vocês. Parabéns !!!!”

Educação Fiscal
Receita Federal

Luciana Marques Rezende,
Professora Ensino Fundamental

Notícias do Legislativo - www.camara-sm.rs.gov.br
Eventos promovidos pelo Legislativo marcam os meses de abril e maio

A Câmara de Vereadores prepara
para os meses de abril e maio, dois importantes eventos oferecidos à população Santa-mariense.
O primeiro deles é a 4º Semana
Municipal de Conscientização sobre
o Ruído, que acontece de 22 a 26 de
abril. Instituída em janeiro de 2012, a

partir da Lei Municipal nº 5282, a semana disponibiliza informações sobre
a inﬂuência do ruído na saúde física
e psicossocial das pessoas. A programação contará com mesas redondas,
palestras e blitzes educativas para distribuição de materiais informativos. O
evento é promovido pelo Legislativo e
entidades parceiras.
Já no mês de maio acontece a Semana da Câmara 2013, que oferece
programação diversiﬁcada e palestrantes de diferentes áreas. Serão exposições de arte, visitas orientadas, palestras, debates, lançamentos de livros e
outras atividades irão marcar a sema
na, quando acontece também a entrega dos títulos de benemerência e dis-

tinção de Vereador Emérito.
As atividades alusivas à Semana da
Câmara de Santa Maria têm por base
a Lei Municipal nº 2516/83, promulgada em 03 de novembro de 1983, a ﬁm
de promover maior integração entre a
Câmara, seus colaboradores e a sociedade de Santa Maria. A Semana da
Câmara 2013 acontece de 6 a 11 de
maio.
Ainda no mês de abril, a comunidade de Santa Maria pode conferir a exposição da artista plástica Eliane Colpo (Neka). A mostra contém telas em
óleo
e acrílico, com temas variados.
Os trabalhos podem ser apreciados
na Sala de Exposições Eduardo Tre-

visan, no hall da Câmara de Vereadores, de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 13h30 às 17h30, até o dia
30 de abril.
Informações e agendamento de exposições pelo telefone 55 3220 7252,
no setor de Relações Públicas do Legislativo.
Assessoria de Imprensa
Câmara de Vereadores de Santa
Maria - RS
Jornalista responsável: Ana Bittencourt (MTb 14.265)
Rua Vale Machado, 1.415
(55) 3220-7229
imprensa@camara-sm.rs.gov.br
www.camara-sm.rs.gov.br
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DESCUBRA QUEM EU SOU
Olá! Eu sou o mascote do
Programa Municipal de Educação Fiscal e vou acompanhar você em todo o seu
aprendizado nas atividades
seguintes e brincadeiras.

Eu deveria me apresentar,
dizendo o meu nome, né?
Mas vou começar propondo
um desaﬁo: que tal você mesmo descobrir? Em cada quadrinho abaixo, tem uma letra

que se repete. Coloque essa
letra, que se repete, no espaço ao lado, na sequência
em que os quadros aparecem
e você formará o meu nome!
Boa sorte!

c
in e e
r
s d
B
en
r
Ap

Coloque aqui o nome que você
descobrir.

____

____ ____

____

____

____

____

____

Este jogo foi adaptado da cartilha
“Aprendendo a Ser Cidadão” do
Programa de Educação Fiscal
do Estado - RS.

Procurando a Educação Fiscal
Agora que você já sabe
meu nome que tal me
mostrar o que você sabe
sobre Educação Fiscal?
Procure em jornais,
revistas
ou
edições
anteriores do Informativo

Cid legal e procure notícias
que falem sobre Educação
Fiscal na sua cidade.
Pegue uma folha e
faça uma colagem ou um
desenho representando a
notícia que você leu. Siga o

exemplo do quadro abaixo.
Em Sala de Aula
O professor pode solicitar
que o aluno traga a notícia
de casa e que construa a
montagem em sala de aula,
assim pode explicar sobre o

tema proposto. Os trabalhos
feitos em sala de aula
podem ser entregues na
sala do PMEF, na prefeitura
Municipal,
para
serem
expostos e/ou publicados no
Informativo Cid Legal.
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Brincando se Aprende
No nível fácil, o jogo é composto de algarismo de 1 a 9. Para
crianças também é possível encontrar no lugar de algarismos
letras do alfabeto, cores, formas,
entre outras.
Na Educação Fiscal, o jogo foi
adaptado de algarismos para si-

Informativo Cid Legal nº 31

Sudoku dos Impostos
glas de alguns impostos, com a inalidade de facilitar o aprendizado do nome dos tributos.
Para jogar: preencha os espaços em branco com a sigla dos
impostos, de modo que cada sigla
apareça apenas uma vez na linha,
uma vez na coluna e uma vez nos

quadrados menores.
Nenhuma sigla pode ser repetida e todas devem aparecer na linha, na coluna e nos quadrados
menores.
O Sudoku dos Impostos é uma
produção dos alunos da Escola
Municipal de Ensino Fundamen-

tal Vicente Farencena com coordenação da professora Beatriz
Bento Vissotto.
Em Sala de Aula
O professor pode pedir que o
aluno pesquise e escreva o signiicado de cada sigla no seu caderno.
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Brincando se Aprende

Desaﬁo dos Números
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35T3 P3QU3N0 T3XTO 53RV3 4P3N45 P4R4 M05TR4R COMO NO554 C4B3Ç4
CONS3GU3 F4Z3R CO1545 1MPR3551ON4ANT35! R3P4R3 N155O! NO COM3ÇO
35T4V4 M310 COMPL1C4DO, M45 N3ST4 L1NH4 SU4 M3NT3 V41 D3C1FR4NDO
O CÓD1GO QU453 4UTOM4T1C4M3NT3, S3M PR3C1S4R P3N54R MU1TO,
C3RTO? POD3 F1C4R B3M ORGULHO5O D155O! SU4 C4P4C1D4D3 M3R3C3!
P4R4BÉN5!!!
Viu como é fácil?! Que tal agora você criar seu próprio texto
sobre Educação Fiscal codiﬁcado, troque as letras por números
que se assemelham com sua forma e monte sua história.
Exemplo de palavras que você pode usar no seu texto: 3DUC4Ç4O
F15C4L, N0T4 F15C4L, C1D L3G4L, C1D4D4N14, 1MP05T05.
Depois você pode trocar de texto com seu coleguinha e decifrar a
mensagem dele.
Dica: O professor pode enviar os textos criados em sala de aula
para o educacaoﬁscal@santamaria.rs.gov.br e serão postados no
próximo Informativo Cid Legal.

Matemágica em Sala de Aula
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de
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pedaços de papel.

Matemágica
Material: Papel, caneta ou lápis.
Contéudo: Operação de multiplicação
Efeito: Descobrir qual o país e animal escolhido.
1. Solicite que o voluntário escolha um número entre 2 e 9;
2. Multiplique-o por 9, obtendo um novo número;
3. Após, some os algarismos desse novo número;
4. Diminua 5 unidades e você terá um novo resultado;
5. Agora, solicite que o voluntário pense em qual letra do alfabeto corresponde
esse número e escreva um país com essa letra;
6. Por último, escolha a próxima letra do alfabeto e escreva um animal com essa
letra.
E aí, conseguiu? Envie um e-mail para o educacaoﬁscal@santamaria.gov.rs.

Não perca a resposta no próximo informativo e conﬁra se você já pode ser um
verdadeiro mágico dos números.
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Abertura do ano letivo no Programa de Educação Fiscal

Coordenadora do Programa Municipal de Educação Fiscal, Rosaura Vargas
fazendo a abertura do evento

No dia 12 de março, no au- Sindicato dos Professores de

Agente iscal da Fazenda Estadual, Ivanice Zanini Schultes falando sobre a importância do programa Nota Fiscal Gaúcha

Após, a coordenadora do ções para as atividades que

ditório do Centro Administra- Santa Maria, Martha Najar.e Programa de Educação Fiscal, serão desenvolvidas pelas estivo Municipal, foi realizada a a coordenadora do Programa Rosaura Vargas, compartilhou colas com o tema Educação
abertura do ano letivo do Pro- de Educação Fiscal, Rosaura as avaliações e experiências Fiscal.
grama Municipal de Educação Vargas.
Fiscal, promovido pela Prefei-

do ano de 2012 e abordou os

Uma das primeiras escolas

As atividades iniciaram com projetos que serão desenvol- a entregar seus projetos foi a

tura de Santa Maria, vinculado a apresentação do Coral da vidos em 2013 - Na Linha da EMEF Pão dos Pobres Santo
às secretarias de Município da EMEF junto ao Caic Luizinho Cidadania, Educação Fiscal Antônio. “A escola irá orgaEducação e de Finanças.

De Grandi, seguida de pales- em Cena e Cid Legal Canta nizar a escolha do mascote,

O evento contou com a pre- tra ministrada pela agente is- e Dança. Segundo ela, o Pro- também estamos promovensença do delegado da Receita cal da Fazenda Estadual, Iva- grama de Educação Fiscal de do sessões com a multimídia,
Federal do Brasil, Alexandre nice Zanini Schultes.
Rampelotto, da agente iscal

Santa Maria tem servido de onde são passadas as histó-

A agente levou ao conheci- exemplo e estímulo para ou- rias das revistas sobre cidada-

da Fazenda Estadual, Ivanice mento dos presentes a Cam- tros municípios da região.
Zanini Schultes, do represen- panha Nota Fiscal Gaúcha,

nia e impostos. Os alunos dos

Além de combater a sone- 8ª anos irão organizar aulas

tante da 8ª Coordenadoria de iniciada em agosto de 2012. gação, a corrupção e a má sobre as funções e importânEducação, Luiz Carlos Toneto, A campanha integra o sistema aplicação dos recursos públi- cia dos cargos políticos nos
presidente do Conselho Mu- de cidadania iscal que benei- cos, são trabalhados valores.
nicipal de Educação, Jocele cia estado, empresas, entida-

diferentes poderes.” Disse a

Na palestra também foi di- professora coordenadora Me-

Kantorski e coordenadora do des sociais e demais cidadãos. vulgado a abertura das inscri- dianeira Garcia.

“Todas as atividades desenvolvidas no ano de 2012
foram muito signiicativas. Este trabalho é importante, pois desperta no aluno e em todo o cidadão
a necessidade de acompanhar onde estão sendo investido os nossos impostos. Para 2013 que
este trabalho continue se aperfeiçoando cada vez
mais.”(Ruth Freitas Marques - EMEF Zenir Aita)

“A cada ano as atividades estão mais ricas, culturais
e bem organizadas, fazendo com que nossos alunos
se tornem cidadãos críticos e conscientes em relação à aplicação dos tributos, sendo iscalizadores
no presente e futuro. Parabéns!”(Simone Dias Cavalheiro - EMEI Darcy Vargas e E.E.E.F Almiro Beltrame)
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Jogo da Velha

1. Separe todos os quadrados e cole-os em um papel mais resistente;
2. Desenhe em uma folha as linhas do jogo da velha, como aparece no modelo;
3. Embaralhe as cartas e distribua-as no desenho do jogo, do lado contrário ao texto
4. O primeiro participante deve virar o quadrado e responder a pergunta indicada;
se acertar colocará o quadrado menor com o ‘’X’’ ou ‘’O’’ e passa a vez para o próximo.
5. O primeiro que completar uma sequência de três ‘’X’’ ou ‘’O’’ ganha. As sequências
podem ser na diagonal, vertical e transversal.

77
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Cid Legal e a Nota Fiscal
O projeto na Linha da Cidadania tem como objetivo contribuir para outras formas de
leitura, despertar novas habilidades e conscientizar de forma mais divertidada e rápida
o tema ‘Educação Fiscal’ em

sala de aula.
Em parceria com o Núcleo
de Quadrinhistas de Santa
Maria, Marcel Jacques e Marcel Ibaldo, o programa desenvolve oicinas de história
em quadrinhos para alunos,

professores e toda a comunidade escolar. A oicina também conta com a participação
do professor Hiran Nunes do
EMAET.
Essa publicação fará parte
da revista Quadrante X, que

será lançada pelos garotos na
Feira do Livro de Santa Maria,
que inicia dia 27 de abril de
2013. Mais informações, sobre a oicina envie e-mail para
educacaofiscal@santamaria.
rs.gov.

PMEF desembarca em Brasília

A Prefeitura de Santa Maria
será “case” no Encontro Internacional de Intercâmbio Técnico em Educação Fiscal, que

acontece de 16 a 19 de abril, em
Brasília, na Escola de Administração Fazendária (ESAF). Para
apresentar o Programa Municipal de Educação Fiscal (PMEF),
desenvolvido pelas secretarias
de Educação e de Finanças, foi
convidada a proferir palestra a
coordenadora do programa, Rosaura de Oliveira de Vargas.
A palestra fará parte do Painel IV- “Experiências de Educa-

ção Fiscal Formal na Educação
Básica em Estados e Municípios
brasileiros” que, conforme programação do evento ocorrerá
às 10h30, do dia 17 de abril. O
evento é fruto da parceria entre
a ESAF, o Ministério da Fazenda de El Salvador e o EUROsociAL, programa de cooperação
entre união Européia e a América Latina.
No eixo inanças públicas o

EUROsociAL considera a educação iscal como uma das linhas prioritárias de trabalho por
contribuir com o fomento de uma
cultura iscal efetiva, que possa
resultar em ações de cidadania
ativa, responsável e consciente
a respeito da função social dos
tributos e da necessária qualidade dos gastos públicas para
proporcionar o bem estar da coletividade.

