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EMEI Aracy Trindade Caurio mostra que cidadania
também é para os pequenos

As crianças conversam com o prefeito Cezar Schrimer.

Cartaz produzido pelas crianças .

“Cidadania vivenciada através da

tos postos a disposição dos gestores

de. Assim, os alunos visualizaram a

educação fiscal” é o nome do proje-

públicos. Entre elas, estão: compras

aplicação dos recursos públicos na

Para as crianças que têm entre 2 e

to criado pela Escola Municipal de

no supermercado e solicitando a

preservação dos patrimônios cultu-

5 anos de idade, foi utilizado um for-

Educação Infantil Aracy Trindade

nota fiscal; visita ao posto de saúde

rais. Outra ação, é a oferta de

migueiro para ilustrar a organização

de se envolver com o tema.

Caurio coordenado pela professora

da vida em comunidade, salientando

Lilian Wagner. O projeto abrange a

valores como cooperação, respeito

equipe diretiva, professoras, estagiá-

mútuo e a importância de cada um

rias, funcionárias da escola (meren-

fazer a sua parte com responsabili-

deira, auxiliar de serviços gerais),

dade e comprometimento, conside-

pais dos alunos e comunidade em

rando suas capacidades.

geral. O objetivo é ampliar a visão

Como resultado dessas ativida-

de mundo na comunidade escolar de

des, a escola destaca a conscientiza-

forma que esta se sinta comprome-

ção do cidadão quanto ao seu dever

tida e responsável pelos benefícios

de cumprir as obrigações tributárias,

trazidos através dos impostos arre-

o dever de cobrar a adequada desti-

cadados, através da emissão da nota
fiscal no momento da compra.

Crianças visitam a sede do Programa Municipal de Educação
Fiscal de Santa Maria

nação de recursos e a forma prática
das crianças relacionarem o formi-

O projeto está sendo desenvol-

e à Prefeitura onde conversaram

palestras aos pais com a colaboração

gueiro à Prefeitura Municipal, iden-

vido durante todo o ano letivo, com

com o prefeito e a secretária de

da Receita Federal do Brasil, Recei-

tificando assim como os cidadãos

atividades que reforçam o aprendi-

Educação,visita à Gare, à Vila Bel-

ta Estadual e do Programa Munici-

e gorvernantes devem agir para ter-

zado para que os alunos compreen-

ga e outros pontos turísticos e que

pal de Educação Fiscal. Assim toda

mos uma sociedade melhor.

dam a importância social dos tribu-

fazem parte do patrimônio da cida-

a comunidade escolar tem a chance
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Editorial
Levante essa bandeira

No momento em que se vê o
“povo” na rua, reivindicando seus direitos, é hora de reconhecermos que
a Educação Fiscal está cumprindo
seu papel que é despertar na sociedade a necessidade de acompanhar
e ﬁscalizar a aplicação dos recursos
públicos. Trazer para a discussão a
função social e econômica do tributo.
Por que o tributo existe? Para que ele
serve? Quem paga? Questões que es-

Cartas -dos
Leitores
Notícias do Legislativo
www.camara-sm.rs.gov.br
Alterado cronograma de votação do PPA
Em razão da suspensão de atividades do Legislativo de 26 a 28 de
junho, a Câmara de Vereadores, por
meio de Comissão de Orçamento e
Finanças, alterou o cronograma para
apresentação de emendas e votação
do projeto de lei 7913, do Executivo, que Institui o Plano Plurianual
do Município de Santa Maria para o
período de 2014 a 2017.
Deste modo, até o dia 05 de julho
podem ser apresentadas emendas ao
projeto, as quais serão analisadas
pela Comissão, que irá emitir pare-

tão sendo discutidas nas nossas salas
de aula, que nossos estudantes estão

cer final ao projeto e emendas até o
dia 08 de julho. No dia 03 de julho,
às 08h30, acontece um “tira-dúvidas” no Plenarinho da Câmara.
Conforme cronograma da Comissão, o projeto passa pela primeira e
segunda discussão na sessão ordinária dia 09 de julho. O encaminhamento da redação final do projeto ao
Executivo acontece até o dia 15 de
julho. A Comissão de Orçamento e
Finanças é integrada pelos vereadores João Kaus, Paulo Airton Denardin, Luciano Guerra, Werner Rem-

pel e Sérgio Cechin.
Na página da Câmara (www.camara-sm.rs.gov.br), o projeto 7913
pode ser consultado no link tramitação de projetos, localizado na coluna à esquerda do site.
Texto: Clarissa Lovatto Barros
Assessoria de Imprensa
Câmara de Vereadores de Santa Maria - RS
Jornalista responsável: Ana Bittencourt
(MTb14.265)
Rua Vale Machado, 1.415
(55) 3220-7229
imprensa@camara-sm.rs.gov.br
www.camara-sm.rs.gov.br

Cartas dos Leitores

levando para discutir em casa, com
sua família, com seus amigos, desde a
educação infantil, ensino fundamen-

“Parabéns pela realização do I Seminário sobre Educação

‘‘Gostaria de parabenizar a todos os envolvidos pela quali-

tal, educação de jovens e adultos, en-

Fiscal em Vera Cruz , que esse seja o primeiro de muitos.

dade do trabalho desenvolvido aí em Santa Maria, o qual

sino médio, universitários, enﬁm, a

Fico feliz em saber que a Prefeita e outras autoridades desse

tem sido reconhecido, com merecimento, em âmbito na-

sociedade em geral, em vez de falar

Município tenham participado de tal Seminário. Creio que

cional. Participo de atividades relacionadas a Educação

de futebol, de novelas, falou de cida-

isso é a demonstração de seu comprometimento com o Pro-

dania. Fomos para a rua expressar

grama de Educação Fiscal, podendo, portanto, dar maior

nossa opinião, com respeito e digni-

atenção ao mesmo, especialmente, liberando mais servi-

dade. Sabendo que todo poder emana

dores e destinando mais verba orçamentária.”

Fiscal aqui na região, estamos interessados em criar nossoprograma de EF e gostariamos de ter acesso à lei municipal de Santa Maria que institui o programa local. Acho que
seria de grande valia para nós podermos começar o projeto

do Povo. Avante Santa Maria, terra

a partir do exemplo que está dando tão certo.’’

acolhedora, empreendedora, cidade
Rai de Almeida

Marlon Batista Moraes

Diretora-Geral Adjunta da ESAF/MF

Auditor Geral da Receita Federal do Brasil - Passo Fundo

cultura, coração do Rio Grande.

CAIC Luizinho De Grandi surpreende nas classificatórias do 7º Festival Cid Legal Canta e Dança
No dia cinco de junho à noite,
a na EMEF junto ao CAIC Luizinho De Grandi aconteceu a primeira classificatória do ano para o 7º
Festival Cid Legal Canta e Dança.
O evento foi com os alunos da EJA
(Educação de Jovens e Adultos), ao
todo foram sete paródias, incluindo
a dos professores e do coral da terceira idade ‘Vida e Saúde’ com os temas: impostos, nota fiscal, combate
à corrupção, sonegação e má aplicação dos recursos públicos.
Estiveram presentes no júri a
coordenadora adjunta do Programa Municipal de Educação Fiscal
Helaine Simon, a disseminadora

foram “Se quer pagar”,“No coração
do Rio Grande”, “Vamos cumprir
nossa missão’’ e ‘‘Menino da porteira’’ . As apresentações foram criativas e bem-humoradas encantando a
todos os presentes.

Rozania Rosa e o professor João
Paulo Frigo. Foram classificados
quatrogrupos para se apresentarem

na noite 26 de junho no Auditório da
Prefeitura Municipal, na etapa EJA
do Festival.As paródias selecionadas

Professores envolvidos no projeto da escola
Paulo Ricardo Merten, Iara Bortoluzzi, Angelita Scalamato, Valmir
Almeida, César Camargo, Ana Camargo, Lauren Ramos, Hevton Ferraz, Neida Carnelosso, Nidia Vieira,
Márcia Fragomeni, Maria de Fátima
Souza, Maria Helena Conte, Marlize
de Lourdes de Oliveira e João Frigo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - SECRETARIAS DE MUNICÍPIO DA EDUCAÇÃO E DE FINANÇAS
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Dominó dos Impostos
O jogo de dominó da educação
Fiscal foi produzido pelos alunos
da Pré-Escola A da EMEI Profª Ady
Scheneider Becker, com a coordenação da professora Rosemeri Medianeira dos Santos. O jogo faz parte do
projeto de Educação Fiscal desenvolvido na instituição e tem como

objetivo informar e conscientizar, de
forma lúdica e organizada, os estudantes e a comunidade sobre a importância e os beneficios da arrecadação municipal, estadual e federal.
Orientações
Corte as figuras da folha separadamente, de forma que obtenha vá-

rias peças. Em duplas os jogadores
devem tirar par ou ímpar para ver
quem inciará. As peças devem estar
viradas com o desenho para baixo.
O primeiro jogador deve comprar
uma e colocar virada para cima, no
meio da mesa, depois o outro jogador compra uma carta que deve fazer

par com um dos lados da carta.
Caso o jogador não tenha uma
das duas figuras deve comprar até
encontrar a carta que seja par, e assim sucessivamente.
O jogo termina quando algum
dos jogadores não tiver mais peças
na mão.

Cid
Legal

Cid
Legal

Dominó
dos
Impostos
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Descubra a mensagem
Instituído desde 2002 pela Prefeitura Municipal de Santa Maria o
Programa Municipal de Educação
Fiscal (PMEF) é desenvolvido por

meio das Secretarias Municipais de
Educação e de Finanças.
O PMEF tem como objetivo promover e institucionalizar a Educa-

ção Fiscal para o pleno exercício da
cidadania. Agora que você já conhece o objetivo do PMEF, que tal descobrir a missão que o Programa tem

com os cidadãos? Decifre a mensagem que está escondida através dos
números e depois escreva-a em seu
caderno.

EMEF Pão dos Pobres comprometida em formar cidadãos atentos
O dia cinco de junho foi especial
para os alunos da Escola Municipal Pão dos Pobres. Várias turmas,
acompanhadas pela professora Medianeira Garcia estiveram no gabinte
do prefeito Cezar Schirmer, também
visitaram o Centro Administrativo
Municipal. Em outra ocasião, conheceram a Câmara dos Vereadores.
Essas visitas estão dentro das atividades planejadas pela escola para
desenvolver a consciência cidadã e a
função social do tributo.
As atividades propostas pela escola visam o pleno desenvolvimento
dos alunos, tornando-os conhecedores de como é aplicado o dinheiro
arrecado pelos impostos e de como

é feita a manutenção e a conservação do patrimônio público. Entre as
ações está a participação nas atividades do Programa Municipal de Educação Fiscal, estas atividades fazem
parte

parte do Projeto Cidadania: Aprendendo para a Vida, que completa
sete anos de execução em 2013.
Sustentando-se como projeto de disseminação entre os alunos dos anos
iniciais

iniciais desenvolvido pelos anos finais (8º ano).
O objetivo do projeto é incentivar à busca pelo conhecimento para
que haja o crescimento pessoal e a
integração entre os grupos. Além de
possibilitar o exercício da cidadania,
informar sobre a origem e destino
dos recursos públicos, estimular a
solicitação da nota fiscal, valorizar o
ambiente escolar, conservar o patrimônio público, sensibilizar a comunidade sobre questões ambientais e a
importância da Educação Fiscal.
Foto: Alunos conversam com o secretário
de Habitação e Regularização Fundiária,
Ony Lacerda.
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Mercadinho do Cid Legal
Esse jogo tem o intuito de desen-

Em sala de aula

acordo com o valor do folheto.

ficar com uma quantia em dinheiro

volver no aluno sua própria forma de

Para montar o mercadinho, os

Divida os alunos em grupo, sepa-

pensar matematicamente, de resol-

alunos devem levar embalagens de

rando os que serão clientes e os que

Os alunos que forem caixas do

ver problemas de adição e subtração

alimentos para ilustrar os produtos

serão vendedores. Peça para que re-

mercadinho devem somar o valor

por meio de estratégias de cálculo,

que serão comprados. Peça também

cortem as notas de dinheiro, sem va-

total das compras e devolver o troco

administrar situações de compra e

que levem vários folhetos com pre-

lor comercial, que estão estampadas

corretamente.

venda utilizando, o dinheiro e reco-

ços dos produtos de alguns super-

nesta página e cole-as em um papel

Os alunos que representarem os

nhecendo os preços dos produtos no

mercados. Dê os preços para as em-

mais resitente, para maior durabili-

clientes devem pedir a nota fiscal

supermercado.

balagens que os alunos levaram de

dade. Cada integrante do grupo deve

solicitando a adição do CPF.

para que possa fazer suas compras.
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Cruzadinha da Nota Fiscal
Vimos que pequenos gestos
de cada um de nós podem ajudar a tornar o nosso país um lugar melhor para se viver.
Vamos agora, a partir do que
aprendemos, responder as perguntas abaixo para completar a
cruzadinha.
Qual palavra que já está
aparecendo ali no meio? Isso
mesmo, o que sempre devemos
exigir quando fizermos qualquer compra!

Este jogo foi adaptado
da cartilha “Aprendendo
a Ser Cidadão” do
Programa de Educação
Fiscal do Estado do Rio
Grande do Sul.

1. Devemos zelar pelos ____________________________ públicos.
2. Não devemos jogar ___________________ nas ruas.
3. Devemos pagar os ____________________ para o estado ter recursos para suprir nossas necessidades.
4. Dever de todo cidadão para a escolha de seus representantes.
5. Devemos sempre exigir a nota ________________________
6. Devemos respeitar as leis de ____________________________
7. Local onde são tratadas as pessoas doentes.
8. Quem é um bom cidadão, exerce a sua ______________________
9. Nome da nossa pátria.
10. Estudamos e aprendemos a ser bons cidadãos na ________________________, que é mantida com os recursos arrecadados
atráves dos impostos.

Resposta desafio Matemágica
No último
informativo
Cid Legal,
na
página
cinco
foi
lançado um
desafio da
Matemágica.
Que tinha como objetivo descobrir o
nome de um país e um animal atra-

vendar a resposta desse desafio.
Explicação
Ao escolhermos um número entre
2 e 9 e ao multiparmos por 9, teremos um número da sequência abaixo, todos múltiplos de 9: 18, 27, 36,
45, 54, 63, 72, 81
Notamos que todos esses números ao terem seus algarismos somados, formam o número 9 e como o

vés dos números. Agora vamos des- próximo passo é diminuir cinco uni-

dades temos 9 – 5 = 4.
Dando procedimento, o voluntário deve pensar na letra que tal número corresponde no alfabeto. Sabemos que corresponde a letra D, logo
um país com tal letra pode ser a Dinamarca.
A próxima letra é a vogal E. O
animal mais conhecido com esta letra é o Elefante.
Então, o mágico lança a frase:

“Na DINAMARCA tem ELEFANTE?”

77
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Cid em Quadrinhos

Histórias em Quadrinhos são mui-

Para levar o projeto até a escola

to legais e divertidas. Elas podem ter

é preciso que o professor envie um

a função de satirizar algum assunto

e-mail para o PMEF (educacaofis-

do momento, conter mensagens de

cal@santamaria.rs.gov.br) agendan-

amor, amizade, fazer rir e também do a oficina.
ser educativas.

Agora é a hora de por a mão na

O Programa Municipal de Edu-

massa e criar uma história em qua-

cação Fiscal fornece gratuitamente drinho baseado no texto ao lado,
oficinas de histórias em quadrinhos

criado pelo aluno Doulgas Marche-

para alunos das escolas municipais zan, do nono ano da escola da EMEF
e estaduais da cidade. As oficinas

Vicente Farencena.

fazem parte do projeto Na linha da
Cidadania.

Um por todos e todos
por um
Cada pequena ação que
realizamos transforma
nossas vidas e as vidas
das outras pessoas.
A cidadania é o gesto
verdadeiro de querer
melhorar, de querer
o bem comum, não por
exigência,
mas
por
consciência.
É isso que faz o bem
para gente e para todo
o mundo. O mais legal

é que a turminha está
nessa jornada junto com
todo mundo.
Então,
vamos
todos
nos unir e transformar
um futuro mais justo e
feliz.
Afinal, ele está em
nossas mãos.
(Douglas Marchezan)
Envie a história em quadrinhos que
você produziu para o PMEF, e sua
história será publicada no próximo
informativo

Concurso nacional de curta-metragem sobre Educação Fiscal
Luz, Câmera e Educação Fiscal é

Durante o evento, ocorreu um de-

um concurso que visa à seleção de

bate sobre a função social do tributo,

obras audiovisuais de curta-metra-

transmitido ao vivo pela Multiweb,

gem que versem sobre a dissemina-

canal de TV na internet da Universi-

ção da Educação Fiscal, tendo como

dade Federal de Santa Maria.

objetivo conscientizar o cidadão so-

Fizeram parte do debate o Procu-

bre a função social e econômica dos

rador da Fazenda Nacional, Antônio

tributos. Os curtas devem ser realiza-

Cândido de Azambuja Ribeiro, o

dos por estudantes das universidades

Ouvidor Geral da UFSM, Jorge Luiz

de todo o país.

da Cunha, o Superintendente da Re-

O concurso é uma promoção con-

ceita Federal do Rio Grande do Sul,

junta da Prefeitura Municipal de ção Fazendária, Secretaria de Fazen-

deral do Brasil e em outros órgãos

Santa Maria, através das secretarias da do Estado do Rio Grande do Sul,

públicos, por período indeterminado, de economia da UNIFRA, José Ma-

de Educação e de Finanças, por meio Universidade Federal de Santa Maria

em todo o território nacional.

do Programa Municipal de Educação e Centro Universitário Franciscano.
Fiscal e Receita Federal do Brasil,

As obras selecionadas serão vei-

com apoio da Escola de Administra- culadas nas unidades da Receita Fe-

Paulo Renato Silva Paz, o professor
ria Dias Pereira.

O lançamento oficial aconteceu

O debate está disponível no site

no dia 25 de junho, no Auditório da

do PMEF, www.santamaria.rs.gov/

Prefeitura Municipal.

educacaofiscal.
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Aconteceu no PMEF durante o primeiro semestre
O Programa Municipal de Santa
Maria está sempre promovendo
atividades para envolver as escolas
municipais e estaduais com o
tema Educação Fiscal. Além das

atividades que ocorrem no município conhecer e também exercitar
o Programa se disponibiliza a ir em esse tema tão importante para o
outras cidades para tratar do assunto desenvolvimento da cidadania.
e levar um pouco da experiência
do Santa Maria para que possam

08 de Janeiro - Posse dos diretores da
Rede Municipal de ensino
15 de Janeiro - Reunião com Marcelo
Bisogno, presidente da Câmara de
Vereadores.
18 de Janeiro - Reunião com Ivanice
Zanini Schultes, auditora da Fazenda
Estadual.
22 de Junho - Videoconferência sobre
projetos da Educação Fiscal.
04 de Março – Reunião com
representantes da Receita Federal do
Brasil.
06 de Março – Formação de tutores
Educação Fiscal.
08 de Março – Palestra sobre a
experiência do PMEF com a Educação
Fiscal em Caçapava do Sul.
12 de Março – Palestra de abertura
do ano letivo do PMEF
16 de Março – Oficina de História em
Quadrinhos.

19 de Março – Palestra sobre o
Programa de Educação Fiscal de
Santa Maria em Brasília.
22 de Março – Oficina de História em
Quadrinhos.
24 de Março – Palestra em Tupanciretã
sobre o PMEF e Nota Fiscal Gaúcha.
24 de Março – Colégio Politécnico da
UFSM recebe palestra sobre Educação
Fiscal.
06 de Abril - Oficina de História em
Quadrinhos.
06 de Abril - Aula Presencial do Curso
de Disseminadores – Restinga Sêca.
10 de Abril - Oficina de História em
Quadrinhos
11 de Abril – Palestra de Implantação
do PMEF em Tupanciretã.
12 de Abril – Oficina Pedagógica na
EMEF Hylda de Vasconcellos
17 de Abril – Oficina Pedagógica na
EMEI Aracy Trindade Caurio.

01 de Maio – Lançamento da Revista
Quadrante X.
26 de Maio – Oficina Pedagógica na
EMEI Luíza Ungareti.
03 de Maio – Reunião com os
professores na EMEF Diácono João
Luiz Pozzobon.
08 de Maio – Seminário sobre
Educação Fiscal em Três Passos.
13 de Maio – Palestra com alunos da
EMEF Diácono João Luiz Pozzobon.
18 de Maio – Aula Presencial do curso
de disseminadores em Restinga Sêca.
23 de Maio – Seminário sobre o
Programa Nota Fiscal Gaúcha.
05 de Junho – Classificatórias para o
7˚ Festival Cid Legal Canta e Dança
na EMEF CAIC Luizinho de Grandi.
10 de Junho – Classificatórias para o
7˚ Festival Cid Legal Canta e Dança
na EMEF Diácono João Luiz Pozzobon.
11 de Junho - Seminário sobre o

programa Mais Cultura.
14 de Junho - Seminário sobre o
programa Mais Educação nas Escolas.
24 de Junho - Entrevista na TV Santa
Maria promovendo o concurso de
curta-metragem.
25 de Junho - Entrevista na Rádio
Imembui promovendo o concurso de
curta-metragem.
25 de Junho - Entrevista na TV Pampa
promovendo o concurso de curtametragem.
25 de Junho - Lançamento do
concurso curta-metragem Luz, Câmara
e Educação Fiscal.
26 de Junho - 7˚ Festival Cid Legal
Canta e Dança categoria EJA.
28 de Junho - Participação no I
Seminário de Educação Fiscal no
município de Vera Cruz.

PACIPEN: promovendo arte, cinema e educação fiscal
O PACIPEN – “Projeto Arte Ci-

• Segurança Pública e Prevenção

nema no Padre Nóbrega” possibilita

ao Uso de Drogas, que foi ministra-

aos estudantes o acesso às linguagens

da pelas policiais da Brigada Militar,

cinematográficas como instrumentos

Sargento Silvane Jeske e Sargento

de ensino, visando à formação socio-

Ângela Cristina Kinder Almeida.

cultural e política no âmbito escolar.

• Preservação do Meio Ambien-

O projeto se propõe a ampliar o espa-

te e Prevenção de Doenças com o

ço escolar, enriquecendo-o com arte,

professor de biologia, Roger Sá, que

cultura e linguagens, incentivando

atua na rede estadual de ensino e no

a formação crítica e apreciativa dos

Curso Caxias.

alunos em relação às obras selecio-

• Discriminação Racial e a Cria-

nadas para o debate.

ção do Sistema de Cotas na Edu-

O aprendizado ocorre através da

cação, proferida pelo professor de

utilização das diferentes linguagens

história Paulo Ricardo Pedroso, que

e possibilita aos estudantes uma re-

A EMEF Padre Nóbrega a partir

leitura do ambiente escolar com do PACIPEN promoveu palestras,
horário, tarefa e exercícios que vão envolvendo a temática de Educação
além do simples formalismo presen-

Fiscal, com coordenação das profes-

As temáticas surgiram a partir dos
encontros promovidos pelo PACIPEN, onde cada grupo de alunos
aponta qual seu tema de maior in-

atua na rede estadual de ensino.
Aproveitando o fato de que todas
essas temáticas perpassam pela preocupação com a correta aplicação do

te no repasse de conteúdo e trabalho. soras Adriana Aires Pereira e Maria teresse. Logo, os grupos se reúnem, dinheiro público, o projeto ajudou na
A construção do conhecimento se dá, Cristina Rigão Iop. Com o objetivo pesquisam e discutem como querem conscientização dos alunos de que
portanto, de forma conjunta e dinâ- de trabalhar transversalmente o tema ampliar esse debate e, assim, surgiu eles são direta e indiretamente resmica por parte de todos os envolvi- Educação Fiscal, o PACIPEN pro- a ideia das palestras.
moveu palestras de conscientização,
Confira as temáticas trabalhados.
dirigida aos alunos dos 8º e 9º ano.

das

ponsáveis pelos gastos e fiscalização
dos recursos tributários.

