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Educação Fiscal no Desfile Cívico
OPINIÃO

O Programa Municipal de
Educação Fiscal participou, no
dia 7 de setembro, do desfile
da Semana da Pátria da cidade
de Santa Maria, que aconteceu
na Av. Medianeira, uma das
principais avenidas da cidade
onde acontece o evento todo
o ano. A missão da educação
fiscal é “conscientizar a socie-

dade, através da escola da
função socioeconômica do
tributo, busca o despertar da
cidadania”, que foi exibida
durante o desfile pela equipe
da PMEF e alguns alunos
das escolas que participam
do programa. Desenvolvido
pela Prefeitura Municipal de
Santa Maria, o PMEF atua nas

escolas municipais, estaduais
e particulares. Além das
escolas, o PMEF também
realiza trabalhos com a
UFSM, UNIFRA, FAPAS,
FADISMA e FAMES. O
PMEF é desenvolvido, desde
2002, pela Prefeitura de Santa
Maria, por meio das secretarias
de Educação e Finanças.

NOTÍCIA DO LEGISLATIVO

FOTOS DO FESTIVAL

DESFILE 7 DE SETEMBRO

Nesta edição, a Câmara
de Vereadores apresenta o Projeto Institucional
do Legislativo: Visitas
Orientadas.

PÁGINA 2

Toda a cobertura do 8°
Festival Cid Legal Canta e Dança, modalidade
EJA, que aconteceu no
Avenida Tênis Clube.

PÁGINA 3

Galeria de fotos dos parceiros do Programa de
Educação Fiscal que participaram do desfile de 7
de setembro.

PÁGINA 4

“Neste 7 de Setembro, vê-se a
corrupção, mas também vê-se
os corruptores. E começa nos
fura filas, no papel de bala no
chão, nos tocos de cigarros pelas calçadas, na fome campeando nas ruas, na insegurança, na
falta de saúde em todo Brasil.
Pobre Brasil. Mas também vêse um povo ordeiro e trabalhador, que se esforça diariamente, não se importando com
os governos, porque eles são
passageiros. É o Brasil de quem
quer o bem, pratica e torce para
que ele se estabeleça. O Brasil,
dos que querem vencer e se importam com os seus semelhantes. Rico Brasil, que através da
gente esforçada roubada diariamente, se renova na esperança.
Rico Brasil, dos mares sem fim,
das terras imensas, das matas
verdes da fauna e da ﬂora, que
talvez já não pertençam a mim.
Rico Brasil, despertai em nós a
justiça e as mudanças, para que
cantemos com toda a confiança
“dos filhos deste solo és mãe
gentil, Pátria Amada Brasil.”
Salve a Independência, conquistemos-a diariamente, para
que a Pátria do Cruzeiro ilumine a Terra Inteira e com orgulho possamos bater no peito
dizendo: “Mundo, Eu Sou Brasileiro.”

Luiz Fernandes da Rosa
Pohlmann - Contador
JOGOS A PARTIR DA

PÁGINA 5
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Tempo de ﬂorescer
Mês de setembro, estação das
ﬂores - primavera. Tempo de
ﬂorescer, tempo de cores, de
amoras, da beleza das ﬂores.
Tempo de perceber que a vida
é uma constante renovação.
Estação que ﬂoresce o que foi
semeado, e o que é semeado,
no futuro produzem frutos.
Desta forma, quem assistiu
o desfile da semana da pátria
em nossa cidade pode perceber o desabrochar do patriotismo e da cidadania. Sendo
assim, olha-se para a vida e
parece que somos como a natureza: passamos por estações
de folhas verdes, ﬂores e frutos. Nessa perceptiva, o festival Cid Legal Canta e Dança
- modalidade EJA, bem como
os trabalhos dos alunos e professores da EMEF Pão dos
Pobres, são os frutos de cidadania que a Educação Fiscal
vem plantando desde 2002.
Assim, fica o convite para as
demais escolas demonstrar
seus trabalhos nas próximas
edições do informativo.

Varal da Cidadania...
O Varal da Cidadania visa estimular a interdisciplinaridade e
motivar os estudantes a buscarem
informações sobre os temas relacionados a arrecadação e aplicação dos
recursos públicos. As escolas que
já participaram do varal estão com
os seus planejamentos postados no
blog da “Educação Fiscal da Teoria a Prática”.O Varal da Cidadania
chegou até 2536 estudantes, 230 professores, e distribuiu 6371 produtos
que foram apreendidos pela Receita
Federal do Brasil, entre eles, roupas,
brinquedos, meias e maquiagens.

No total são 25 escolas que partiparam até o momento do Varal da
Cidadania.
O informativo está disponível
para download, juntamente com as
edições anteriores, no site do PMEF:
http://www.santamaria.rs.gov.br/
educacaoﬁscal
Para mais informações sobre o
PMEF curta nossa página no facebook:
http://www.facebook.com/educacaoﬁscalsantamariars
ou pelo telefone (55) 3921 7073.

Espaço do Leitor - Referente ao 8˚ Festival Cid Legal Canta e Dança
“Educação Fiscal com arte e criatividade
é uma forma de educar e instruir adultos
através das crianças, adolescentes e formar
futuros contribuintes com respeito à cidadania. Excelente forma de apresentar e alertar!
Cada vez mais esse programa educativo tem
o meu respeito e admiração. O 8° Festival
Cid Legal está muito mais criativo e os alunos, professores e criadores do programa estão de parabéns.”
Marilia Chartune Teixeira - Secretária de
Cultura (SM) e Artista Plástica

“Parabéns! Esta etapa demonstrou uma
grande evolução neste segmento de estudantes (EJA). A comunidade escolar tem
recebido e absorvido muito bem as mensagens de Educação Fiscal, o que ﬁcou demonstrado nessas apresentações. Crescemos em
número de apresentações e qualidade!”
Carlos Luciano Sant’Anna - Auditor Fiscal
da Receita Federal do Brasil

Notícias do Legislativo - www.camara-sm.rs.gov.br
Projeto Institucional do Legislativo agenda visitas orientadas para estudantes

Ao longo deste ano de 2014,
estudantes do terceiro ano do
ensino fundamental do Colégio
Marista, alunos do quarto ano do

Colégio Nossa Senhora de Fátima e também acadêmicos da
disciplina de Cerimonial e Protocolo, do curso de Relações
Públicas da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
visitaram o Legislativo.
O Programa de Visitas
Orientadas na Câmara de Vereadores inclui explanações
sobre o prédio, apresentação
da estrutura e funcionamento
da Casa Legislativa e de suas
dependências.
Os vinte e dois acadêmicos,
orientados pela professora Elisangela Mortari, foram instruí-

dos sobre as principais demandas e organização das rotinas
dos cerimoniais que ocorrem no
Parlamento. Entre os principais
questionamentos dos acadêmicos
estavam a escolha dos agraciados
das Sessões Solenes e a hierarquia apresentada no protocolo.
Para os alunos do ensino fundamental, os passeios vêm de maneira a contextualizar o conteúdo
de história sobre o município de
Santa Maria.
As visitas orientadas são ações
institucionais que buscam divulgar as funções e atividades do
Poder Legislativo para alunos de

escolas e universidades. Através
das visitas, a Câmara de Vereadores visa promover a conscientização dos estudantes sobre o exercício da cidadania e da importância
do Legislativo como representante da sociedade. As visitas podem
ser agendadas no Setor de Relações Públicas da Casa, pelo telefone (55) 3220 7252.
Assessoria de Imprensa
Câmara de Vereadores de
Santa Maria - RS
Jornalista responsável:
Camilla Milder
Rua Vale Machado, 1.415
(55) 3220-7229
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8˚ Festival Cid Legal Canta e Dança
Aconteceu, no dia primeiro de
julho, a primeira etapa do 8˚ Festival
Cid Legal Canta e Dança, categoria
Educação de Jovens e
Adultos (EJA) - no Avenida Tênis
Clube, realizado pela Prefeitura de
Santa Maria por meio do Programa
Municipal de Educação Fiscal
(PMEF) vinculado as secretarias
de Município da Educação e de
Finanças. Prestigiaram o evento
um público superior a 200 pes-

soas, assistindo a 9 apresentações
das escolas e um da Secretaria
Municipal de Educação, tendo
o patrocínio a Caixa Econômica
Federal e o apoio da Receita Federal
do Brasil, 8ª Delegacia da Fazenda
Estadual,
8ª
Coordenadoria
Regional de Educação, Escola de
Administração Fazendária (ESAF),
Associação
dos
Transportes
Urbanos (ATU), Sistema Integrado
Municipal (SIM), Gráfica Editora

Pallotti, Universidade Federal de
Santa Maria (UFSM), Secrataria
de Municipio de Esporte e Lazer
(Smel). O evento foi transmitido ao
vivo pela internet, através do canal
1 da multiweb, da UFSM e está
disponível no link: http://www.
multiweb.ufsm.br/webtraining/
video/572-%20See%20
m o r e % 2 0 a t : % 2 0 h t t p : / / w w w.
multiweb.ufsm.br/webtraining/
recentes.php?video=572.

EMEF CAIC Luizinho De Grandi

Secretaria Municipal de Educação

EMEF Diácono João Luiz
Pozzobon

EMEF Adelmo Simas Genro

EMEF João da Maia Braga

EMEF Rejane Garcia Gervini

EMEF Pinheiro Machado

EMEF CAIC Luizinho De Grandi

EMEF Adelmo Simas Genro

EMEF CAIC Luizinho De Grandi

Comissão avaliadora

Encerramento
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Educação Fiscal no Desfile de 7 de Setembro

Cerca de 10 mil pessoas se deslocaram até a Avenida Medianeira,
em Santa Maria, palco do Desfile Cívico de Sete de Setembro, em
homenagem aos 192 anos de Independência do Brasil. O slogan
desse ano foi “Educar com o olhar no futuro, para crescer”, pois
esse está presente no dia a dia e nas apresentações das escolas.
Dentre as instituições que participaram da parada cívica, a Secretaria
de Município da Educação levou o projeto de incentivo à leitura,
“Leitura no Coração”, das escolas da rede pública municipal.
Alunos de diversas escolas coloriram o desfile levando livros,
personagens clássicos da literatura e minibibliotecas em forma

de malas recheadas de livros, e também contou com a presença de 9
estabelecimanetos de ensino que participam e apoiam o projeto. Outro
destaque foi o programa Municipal de Educação Fiscal que também
se fez presente no desfile do dia 7, envolvendo várias escolas da Rede
Municipal de Ensino. No desfile cívico estiveram presentes 31 escolas
da rede pública e privada. Na galeria abaixo destaca-se a presença
da EMEF Junto ao CAIC “Luizinho De Grandi”, que fez-se presente
no desfile civico na Cohab Tancredo Neves no dia 04/09, com uma
equipe de professores e alunos.

Programa Municipal de Educaçao Fiscal Santa Maria - RS

Centro de Educação Infantil “Casa da Criança”

Fórum Permanente de Educação Ambiental

Projeto Leitura no Coração

EMEF Pinheiro Machado

EMEI Aracy Trindade Caúrio

EMEF Zenir Aita no Projeto Leitura no
Coração

EMEF Chácara das Flores

EMEF Junto ao CAIC Luizinho De Grandi
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Ligue os pontos
Descubra o nome do projeto realizado pelos estudantes do oitavo ano da Escola Municipal Pão dos Pobres Santo Antônio. Essa ativide foi
criada pelas estudantes Bruna Rodrigues Silva da Fonseca, Letícia da Costa e Francieli Quevedo do Nascimento da turma 82.

i

a

c

a

i

p

r

a

d

d

r

n

a

a

a

v

p

i

Projeto
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

d

e

a

d

d

o

n

e

n

6

Informativo Cid Legal nº 36

Complete a frase
Ajude o m
ascote da
eMeF
Pão dos Po
bres a com
pletar
a frase c
om as pa
lavras
abaixo e
depois ap
roveite
para calo
rir.
esse jogo
foi criado
pelos
alunos
Alisson
Cunha
Chaves e
Laira Me
lena
Moraes To
mé da tur
ma 82.
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- NOTA FIS

Quando
vamos
ao
supermercado
devemos
pedir a _______________________________ para ter
certeza de que o ___________ está sendo pago.
O IPVA é o imposto sobre a propriedade de ______
_________________________________________________
___ e o ____________________ é o imposto territorial
urbano.
Todos temos ___________________________, mas
devemos cumprir nossos _________________________.
O ITR é o imposto ________________________
____________ rural, e o IR é o imposto sobre a
______________________. Pague imposto e ﬁscalize,
seja um ________________. Isso é _________________.
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Descubra que frase os números escondem
Esta atividade foi realizada pela professora Alba Peres Matoso, da turma 23, da Escola Municipal Pão dos
Pobres Santo Antônio.
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eSCREVA AQUI A FRASE ENCONTRADA

____________________________________
____________________________________
____________________________________
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Decifre o Enigma
Este jogo foi produzido pelos estudantes Felipe Mendes do Nascimento e Alan Pereira Chaves da turma 81 da
Escola Municipal Pão dos Pobres Santo Antônio.
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JUNTE AS LETRAS E ESCREVA A FRASE ENCONTRADA
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