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AÇÕES DA EDUCAÇÃO FISCAL EM 2017 NA ESCOLA MUNICIPAL DE
ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS PAPKE SOBRINHO
AÇÕES DA EDUCAÇÃO FISCAL EM 2017 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS PAPKE
SOBRINHO
A Equipe da Escola Carlos Papke Sobrinho promoveu uma reunião no dia 17 de março com os pais e responsáveis de seus alunos
para dar as boas vindas para o novo ano letivo e apresentar a nova equipe de trabalho, bem como a rotina estabelecida para que as
atividades sejam bem aproveitadas.
Nesta oportunidade foi apresentado o Programa de Educação Fiscal pela coordenadora municipal do Grupo de Educação Fiscal Sra.
Cristina Pellegrini Barbieri. As propostas desta iniciativa são muitas e contemplam desde a conscientização da função dos tributos e
os serviços que a sociedade se beneficia através dos impostos, passando pela preservação do patrimônio público, pelo controle social
das contas do poder público e um espaço especial foi dedicado ao Programa Nota Fiscal Gaúcha que é uma grande ferramenta de
combate a sonegação e ainda possibilita ao cidadão concorrer a prêmios mensalmente além de beneficiar as entidades sociais.
Depois da reunião as pessoas presentes que demonstraram interesse fizeram o cadastro no site do Programa Nota Fiscal Gaucha e já
estão contribuindo com as entidades sociais do nosso município que é a APAE, UBS DR Rudi Raab e Escola EEMC Eduardo Secco.
A visita da mascote do programa ?Ser Notinha? foi muito prestigiada pelas crianças que aproveitaram para fazer fotos e
brincadeiras.
Lembrando que o Sorteio do programa Nota Cidadã, PREMIAGRO e os Tablests para os alunos será neste domingo Dia 02/04/2017
às 13:30 durante a Festa do Boi no Rolete e Aniversário de 25 anos do Município de Sertão Santana.
Devido à intensa procura do final da promoção os documentos fiscais do ano de 2017 que não puderam ser trocados nos postos de
troca pela serão contemplados na próxima edição do Programa a ser editada nas próximas semanas.
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