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Descricao:

O Projeto Tributos: Eu pago, eu fiscalizo, Ano 2015. Do Programa Educação Fiscal, realizado pelos Alunos do 4º Ano da
Escola Santa Luzia, sob a Coordenação dos Professores Elves Costa , Eulizete Sampaio e Zilza Cerdeira, e trabalhou o
tema \\\" TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA\\\". Estudo sobre os Tributos Na primeira Etapa do Projeto, Estudamos sobre a
Origem dos Tributos e a função socioeconômica dos Tributos. Nela aprendemos que os tributos, são os impostos, as taxas e
as contribuições que todo cidadão paga para o Governo do Pais. e que eles podem ser: Federais, Estaduais e Municipais.
Descobrimos também, que esse dinheiro arrecadado pelo Governo através dos tributos , deve Retornar para a população
através dos Benefícios Sociais, que são a Educação, a Saúde , os Transportes e outros. Mas infelizmente existem dois
problemas que dificultam a melhoria desses Benefícios Sociais: que é a Sonegação e a Corrupção. A sonegação ocorre
quando o Cidadão ou o Empresário deixa de pagar os impostos devidos ao Governo, sonegando os tributos que por lei
deveriam ser recolhidos. A Corrupção acontece, por exemplo, quando o dinheiro arrecadado é mal aplicado pelos
governantes ou quando a verba pública é desviada para outra finalidades particulares. Esses dois problemas devem ser
combatidos por todos nós, através do acompanhamento da aplicação dos recursos arrecadados e exigindo a nota fiscal na
ato de qualquer compra no comercio. Pesquisar sobre a taxa de iluminação Pública Na segunda Etapa do Projeto decidimos
fazer uma pesquisa sobre a Iluminação Pública que é uma taxa cobrada no talão de Energia, emitido todos os meses, o valor
dessa cobrança varia de acordo com o total de consumo da energia de cada residência ou empresa. E parte dela é
administrada pela Prefeitura, O objetivo dessa cobrança é garantir que haja iluminação públicas em todas vias e locais
Públicos, como as praças e parques. Então cada estudante da turma pesquisou o quanto seus pais pagam todos os meses
referente a essa taxa. A pesquisa também ocorreu nas ruas durante à noite para verificar a quantidade de postes sem
iluminação pública. Gráficos sobre a iluminação pública no entorno da escola O resultado dessas pesquisas gerou dados que
foram colocados em gráficos, mostrando o total arrecado pelo governo e a quantidade de postes sem iluminação pública no
entorno da escola. Eles constaram que em 10 ruas do entorna da escola estavam na escuridão pela falta de manutenção das
ou troca de lâmpadas queimadas e a te postes sem luminárias, principalmente na rua ao lado da escola. Causando
dificuldades tanto para os moradores locais e principalmente para os estudantes do turno noturno que todas as noites
caminham em plena escuridão, correndo risco de serem assaltos ou sofrerem outros tipos de violência. Problemas que
também promove a evasão escolar dos estudantes da EJA, Educação de Jovens e Adultos d a Escola Santa Luzia. No
terceiro momento ficou decidido que iríamos pedir apoio aos pais para realizarmos uma Blitz Educativa para informar a
população sobre a cobrança da taxa de iluminação pública e a importância de exigir esse direito. Para isso surgiu a
necessidade a prendermos fazer um folder para colocar as informações e ser entregue durante a blitz. Blitz Educativa Blitz
Educativa Na terceira etapa do projeto, decidimos fazer uma visita ao órgão do município responsável pela iluminação
pública que é a Secretaria Municipal de Infra-estrutura ? SEMINFRA. Visita à SEMINFRA Para isso tivemos que elaborar um
requerimento que é um documento de comunicação entre o cidadão e um entidade pública ou privada. Oficio Protocolado
pelo estudante Dnner Marinho No dia da visita, fomos recepcionados pela Funcionária Vânia, Secretária direta do Secretário
titular, que nos acolheu com urbanidade prestando informações importantes sobre o papel daquela secretaria e protocolou o
requerimento que foi assinado pelo Estudante Denner Marinho da Silva. Além de nos fornecer um formulário padrão de
solicitação e um numero de telefone para solicitação de manutenção de lâmpadas dos postes. Palestra sobre iluminação
Pública ? Secretária da SEMINFRA - Santarém Ficou esclarecido para a turma de estudantes que os benefícios Sociais é um
direito de todo cidadão ou cidadã e portanto qualquer pessoa pode exigir quando eles não estiverem sendo cumpridos, pelo
poder público seja no âmbito Federal, Estadual ou Municipal. Resultados alcançados. Iluminação pública - entorno da escola
Santa Luzia Após o inicio do ano letivo de 2016, os estudantes, agora no 5º ano, continuaram com as pesquisas sobre a
iluminação publica e constataram que o poder público do Municipal atendeu a solicitação dos estudantes e fez a troca de
lâmpadas de todos os postes das ruas do bairro do entorno da escola e colocou luminárias nos postes onde ainda não havia.
Pagina do facebook da prefeitura de Santarém ? Pa. Outra conquista importante que foi constatada foi a divulgação do
numero de chamada para a reposição de lâmpadas, na pagina do facebook da prefeitura. Dessa forma finalizamos essa
etapa do projeto Educação fiscal Tributos eu pago eu fiscalizo, com o tema ?iluminação pública?, no primeiro semestre deste
ano de 2016, certo de que realizamos um trabalho educativo como foco no social. REFERENCIAS CARMO, José Geraldo
Botura do. A implantação da Educação Fiscal na escola e a democracia participativa. fev. 2009. Disponível em:
http://www.educacaoliteratura.com.br/index%20176.htm. Acesso em: 28 jul. 2011. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL. Leãozinho. Disponível em: http://www.leaozinho.receita.fazenda.gov.br. Acesso em 28 fev. 2011.

Justificativa:

O Projeto Tributos: eu pago, eu fiscalizo. trabalhou o tema \\\" TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA\\\", e começou na sala de
aula, com o estudo sobre tributos e expandiu -se para além dos muros da escola, envolvendo o corpo técnico a comunidade
escolar de um modo geral, incluindo os pais e a vizinhança do entorno da escola e repartições públicas do governo
municipal. Os estudantes que participaram protagonizaram durante todo o processo de realização das ações do projeto. Os
conteúdos não tiveram um fim em si mesmo, mas tudo o que aprenderam, também utilizaram na prática por exemplo o folder
que foi distribuído na blitz, o oficio que foi protocolado na SEMINFRA, os gráficos que organizaram os dados da pesquisa. E,
além de aprenderem a importância dos tributos para os benefícios sociais. sentiram-se valorizados com o resultado pratico,
que toda a comunidade foi beneficiada, pois agora todas as ruas do entorna da escola estão iluminadas, foram realizada não
somente a troca de lâmpadas como também abajur onde não havia, colocou um telefone na pagina do facebook da prefeitura
para solicitar a troca de lâmpadas quando necessário. O projeto certamente contribuiu para o bem comum da comunidade,
por esse motivo os estudantes que participaram do projeto merecerem tal reconhecimento.


