Secretaria de Município da Educação e Secretaria de Município de Finanças - Câmara Municipal de Vereadores
Informativo nº 43 - Edição de Dezembro de 2015

9º Festival Cid Legal: cidadania em forma de arte

As 110 apresentações das três tardes encantaram o público
O 9º Festival Cid Legal Canta e Dança – Ensino Fundamental e
Médio ocorreu nos dias 17, 18 e 19 de novembro. Ao longo dos três
dias, trinta escolas se apresentaram no Salão Nobre do Clube Dores. O
público presente somou mais de 1.650 pessoas para prestigiar as 110
apresentações, dos estudantes e professores.
As modalidades de paródias, poesias e danças foram
desenvolvidas em sala de aula pelos professores e estudantes. O
Programa Municipal de Educação Fiscal (PMEF) incentiva as escolas a
trabalharem temas como: a função social e econômica do tributo; o
exercício a cidadania; o combate à corrupção e à sonegação para
depois apresentarem o que foi produzido no Festival Cid Legal.
No primeiro dia, as dez escolas que participaram foram: EMEF
Pão dos Pobres Santo Antonio, EMEF Diácono João Luiz Pozzobom, EMEF

Miguel Beltrame, EMEF Lorenço Dalla Corte, EMEF Castro Alves, EMEF
Rejane Garcia Gervini, EMEF Santa Helena, EMEF São Carlos, EMEF
Junto ao CAIC Luizinho De Grandi, EEEF Almiro Beltrame.
As escolas que se apresentaram na tarde do dia 18, segundo dia
do Festival: Instituto São José, EMEF Edy Maya Bertóia, EMEF Profª
Hylda Vasconcellos, EMEF Chácara das Flores, EMEF Nossa Srª
Conceição, EMEF Pedro Kunz, EMEF Perpetuo Socorro, EMEF Euclides da
Cunha (AABB), EMEF Padre Nóbrega e EMEF José Paim de Oliveira.
O último dia do Festival contou com trinta e cinco apresentações
das escolas: EMEF Ione Medianeira Parcianello, EMEF Zenir Aita, EMEF
Aracy Barreto Sacchis, EMEF Fontoura Ilha, EMEF Ten. João Pedro Menna
Barreto, Colégio Tiradentes da Brigada Militar, EEEB Margarida Lopes,
EMEF Adelmo Simas Genro e EMEI Sinos de Belém.
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ENTREGA DE PREMIAÇÕES DO 9º FESTIVAL CID LEGAL
CIDADANIA DE VERDADE
Você sabe o que significa “cidadania”?
Cidadania é o exercício de deveres e de
direitos civis, políticos e sociais.
Cidadania é uma palavra que traz
consigo diversos significados, parece até
mais um verbo do que um substantivo,
porque ela implica em uma ação: ser
cidadão, exercer a sua cidadania.
Para exercemos de forma coerente a
nossa cidadania, é importante agir e
pensar de forma coletiva, sempre
levando em conta que vivemos em uma
sociedade. Juntos, somos mais fortes
para combater o que acontece de
errado e para lutar por uma mudança
significativa. O ponto central para que
isso aconteça é o conhecimento e a
informação.
A Educação Fiscal procura conscientizar
as pessoas a se tornarem cidadãs e
exercitarem a sua cidadania plena. A
conhecer o país no qual se vive, a
compreender quais são os seus direitos e
seus deveres, a fiscalizar as ações do
governo. Uma boa cidadania depende
disso, porque apenas se cada um fizer a
sua parte, vamos mudar
verdadeiramente o Brasil.

O Programa Municipal de Educação Fiscal
(PMEF) realizou a entrega das premiações para
as trinta escolas que participaram do 9º Festival
Cid Legal Canta e Dança. Os alunos dos anos
iniciais, do 1º ao 5º, ganharam brinquedos e
materiais escolares.
Os prêmios do 6º ao 9º ano foram

EMEF Zenir Aita

EMEF Nossa Senhora da Conceição

ventiladores para cada um dos estudantes. Os
alunos do Ensino Médio receberam um pen drive
e um cartão de memória.
Todas as premiações foram destinadas
pela Receita Federal do Brasil. O Festival Cid
Legal é promovido pela Prefeitura Municipal de
Santa Maria e contou com o apoio da Caixa
Econômica Federal.

EMEF Pedro Kunz - Professoras também foram premiadas

EMEF junto ao CAIC ‘Luizinho de Grandi’

Abertura da II Semana Municipal da Leitura e Literatura acontece na Câmara
A Câmara de Vereadores sediou a abertura da II Semana Municipal da
Leitura e Literatura, instituída pela Lei Municipal 5719. O evento ocorreu no Sala
Eduardo Trevisan com a presença da vereadora Sandra Rebelato, que
representou o presidente do Legislativo, vereador Sergio Cechin. Para Rebelato,
"é só através da leitura que teremos uma vida e um mundo melhor".
A secretária de educação, Silvana Guerino, também se fez presente e
comentou que o "conhecimento é adquirido e conquistado através das práticas
de leitura". A abertura contou com a participação da Casa do Poeta de Santa
Maria, dos alunos das EMEI e EMEF Nossa Senhora Conceição, EMEF Euclides da
Cunha e EMEF Aracy Barreto Sachis.
Ao final da solenidade de abertura, os alunos da EMEI e EMEF Nossa
Senhora Conceição realizaram uma apresentação do teatro "Chapeuzinho
Vermelho". Os presentes foram convidados a apreciarem a II Exposição de
trabalhos do projeto "Leitura no Coração".
Assessoria de Comunicação
Câmara de Vereadores de Santa Maria-RS
Texto: Renata Grzegorek
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Feira Cultural na Escola Pão dos Pobres
A Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Pão dos Pobres
Santo Antônio realizou a quarta edição da “Feira Cultural” no dia 1º
de dezembro. A iniciativa partiu dos alunos do 9º ano que prepararam
trabalhos sobre o Marrocos, a Inglaterra, a França, o Brasil, a Suíça, a
Itália e a China. Cada grupo levou comidas típicas de cada país, para
vender no horário do recreio, assim como apresentações em slides.
A professora de Geografia, Medianeira Garcia e a de Ciências,
Núbia Witt organizaram o evento juntamente com os alunos. Segundo a
professora Medianeira Garcia, foram os próprios estudantes que
tiveram a iniciativa de realizar a "Feira Cultural": "Quem fazia todo
esse trabalho era a professora de Inglês, como ela trocou de escola em
2014, os alunos nos questionaram se iríamos realizar essa exposição e

nós resolvemos atender a esse pedido deles".
Alguns temas pesquisados pelos alunos foram sugeridos pelas
professoras. “Nós demos algumas ideias, para eles pesquisarem
questões ambientais, da saúde, sociais, do lixo e também sugerimos a
questão dos impostos e tributos, já que eles trabalham com a Educação
Fiscal aqui na escola”, disse a professora de Geografia, Medianeira
Garcia. A professora Núbia Witt disse que “a feira é uma grande
oportunidade dos alunos pesquisarem e apresentarem sobre as
diferentes culturas de diferentes países”.
Você pode conferir os slides dos grupos na página do Programa
Municipal de Educação Fiscal no site da Prefeitura Municipal de Santa
Maria: www.santamaria.gov.br/educacaofiscal.
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O jogo ‘Labirinto do
Ja r d i m F i s c a l ’ é u m a
atividade desenvolvida
pelos alunos da EMEF PADRE
NÓBREGA - Turma 91 Fernanda Vidal, Lara Aita
Fazul, Ingrid Martins e
Nícolas Cattani,
coordenados pela
professora Maria Cristina
Rigão Iop.
REGRAS DO JOGO:
Sorteia-se uma cor para
cada um dos quatro
jogadores e posicionam-se
em suas respectivas linhas de
partida. A cada três casas,
deve-se tirar uma carta e
responder, a cada pergunta
errada volta-se dois. A cada
resposta certa avança-se
quatro.
O primeiro a chegar no
Cid Legal é o vencedor.
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D E S A F I O
PAGANDO IMPOSTOS - PROBLEMA DE LÓGICA FÁCIL
Profª Beatriz Vissotto

Cinco mulheres estão lado a lado aguardando na fila de um banco para pagar os impostos.
Descubra qual o imposto que cada uma foi pagar.
Dados do Problema:
Cor da blusa: amarela - azul - branca - verde - vermelha
Nomes: Rosa - Ana - Vera - Júlia - Nara
Impostos: IPTU - IPVA - ISS - IR - ITR
Pagamento: cheque - cartão de crédito - cartão de débito - dinheiro - débito em conta
Parentesco: filho - irmã - mãe - marido - namorado
Caixas: Caixa 1 - Caixa 2 - Caixa 3 - Caixa 4 - Caixa 5

DE ACORDO COM AS DICAS COMPLETE A TABELA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Quem vai pagar o ISS está exatamente à esquerda de quem veio pagar os impostos com a Irmã.
A mulher com a blusa Azul está em algum caixa à esquerda de quem trouxe o Filho.
A moça que veio com o Marido vai pagar os impostos usando Débito em conta.
O Namorado está acompanhando a mulher que está no caixa 1.
Quem vai pagar os impostos usando o cartão de Crédito está no caixa 4.
A moça do último caixa vai pagar usando Dinheiro.
Quem veio com o Marido está exatamente à esquerda de quem vai paga o ISS.
Quem vai pagar com Cheque está no primeiro caixa.
A cliente que vai pagar com Cartão de Crédito vai pagar o IPVA.
Quem vai pagar IR vai pagar com Dinheiro.
A mulher que vai pagar o IPTU está em um dos caixas das pontas.
A Vera está usando uma blusa Branca.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Quem veio de blusa Verde está em algum lugar à esquerda de quem veio com a blusa Azul.
A Rosa veio pagar os impostos com o Marido.
A Ana está no caixa exatamente à direita de quem veio com o Marido.
A Nara está no último caixa.
A Júlia está exatamente à esquerda de quem veio com a blusa Amarela.
A moça de blusa Branca vai pagar o IPVA.

CAIXA 1
COR DA BLUSA

NOME

IMPOSTO

PAGAMENTO

VEIO COM

CAIXA 2

CAIXA 3

CAIXA 4

CAIXA 5
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Cartas integrantes do jogo ‘Labirinto do Jardim Fiscal’. Recorte as cartas e dobre ao meio, um lado terá a
pergunta e no outro a resposta. Acesse nosso Informativo online para obter mais cartas do jogo:
www.santamaria.rs.gov.br/educacaofiscal/?secao=informativos.

O que é TRIBUTO?

ITBI - Imposto sobre a Transmissão inter vivos, a qualquer
título de Bens Imóveis, por natureza ou acessão física, e
de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia,
bem como cessão de direitos a sua aquisição. A
incidência mais comum desse imposto recai sobre a
compra e venda de imóveis.

O que é IMPOSTO?

ISS - Imposto sobre Serviços - cobrado sobre a prestação de
serviços como médicos, hospitais, alfaiates, barbeiros,
cabelereiros,contadores, advogados, estabelecimentos de
ensino,lavanderia,transporte intramunicipal, hotéis e outros
serviços em que não há cobrança de ICMS.

O que é IPTU?

ICMS - Imposto sobre operações relativas à Circulação de
Mercadorias e prestação Serviços de transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - É a principal fonte de receita dos
Estados, sendo que 25% do produto arrecadado é distribuído entre
os Municípios, proporcionalmente ao movimento econômico. O
ICMS torna-se uma das principais fontes de receita
dos Municípios.

O que é ISS?

IPTU - Imposto sobre a Propriedade Previal e
Territorial Urbana - imposto que incide sobre a
propriedade de imóveis na zona urbana.

O que é IPVA?

Imposto: É o tributo cobrado sem que haja uma
contraprestação específica para este ou aquele serviço, ou
para realizar esta ou aquela obra. Destina-se a financiar os
serviços públicos universais, isto é, aqueles que devem ser
prestados de forma a beneficiar toda a coletividade
indistintamente.

O que é ICMS?

Taxa: É o tributo cobrado em decorrência do exercício do poder de
fiscalização dos entes públicos ( por exemplo, nos alvarás de
licenciamento para construção, localização de estabelecimento
comercial, licenciamento de veículos, dentre outros) ou em função da
prestação de um serviço público obrigatório efetivo ou potencial ( ex:
taxa de coleta de lixo) em que o contribuinte paga pelo serviço
independentemente de estar usufruindo, bastando que o serviço seja
colocado à sua disposição.

O que é TAXA?

IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores - imposto cobrado pelo Estado, sendo que
50% do valor do imposto pertence ao município onde o
veículo se encontrar registrado, matriculado,
emplacado ou licenciado.

O que é ITBI?

Tributo é a parcela que a sociedade entrega ao
Estado, em dinheiro, de forma obrigatória, para
financiamento dos gastos públicos. Tributo é
gênero do qual são espécies
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Faça o seu cadastro no site: www.issnetonline.com.br/santamaria/notadocoracao/

Recorte o nome do serviço e cole no desenho correto:

Quanto mais
notas você pedir,
mais chances tem
de ganhar!

