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• Convênio com a Prefeitura do município de Camocim para implementação do Programa nas escolas, e 
realização de palestras para gestores e servidores públicos e a comunidade;  

• Produção do vídeo institucional do PET – Ceará;  

• Apresentação do Programa no Seminário de Integração das Administrações Estadual e Municipais do 
Estado do Ceará, para sensibilização de Prefeitos e Secretários Municipais;  

• Reuniões de formalização da parceria com UNICEF e Escola de Governantes para aplicação do KIT 
Orçamento Participativo e Cartilha “Tudo as Claras” – Lei de Responsabilidade Fiscal 

• Formação de agentes capacitadores do Projeto Passe Forte para o Trabalho – parceria 
ESAF/ITS/PROCIEN – abril/2001.  

• 3ª Semana de Educação Tributária - período de 7 a 11 de maio. Participantes - 800 estudantes de 5ª a 8ª 
séries, de dez Colégios particulares de Fortaleza. Os alunos foram recebidos no auditório da SEFAZ, 
assistiram aos vídeos do PET e à peça teatral “Comédia da Cidadania”. Em seguida, participaram de 
debates e visitaram o Centro da Memória, onde conheceram um pouco da história fazendária.                

• Seminário de Educação Tributária – Construindo a Cidadania no Ceará – 21/08/0, realização – SEFAZ, 
SEDUC, SRF e ESAF. 
Objetivo - sensibilização e envolvimento dos profissionais de educação da rede pública, estadual e 
municipal, para a consolidação do PET-Ceará. Participantes – 200 (Diretores de ensino e servidores das 
SEFAZ, SEDUC, SRF e ESAF);  

• 4a. Semana de Educação Tributária - período de 24 a 26 de setembro. Participantes - 120 estudantes de   
4a. a 7a. séries, de quatro Colégios particulares de Fortaleza. Os alunos foram recebidos na SRF, 
assistiram ao vídeo A História dos Tributos - ES, em seguida leram um texto produzido pela professora 
Celina Castelo, e realizaram excelentes apresentações em grupos;  

• Módulo de Educação Fiscal no curso de pós-graduação “Administração Fazendária” (convênio com a 
Faculdade Christus) – períodos de 9 e 10 e 23 e 24 de novembro. Público alvo – servidores fazendários da 
capital e interior; carga horária - 15 horas; duas turmas, somando 80 participantes. Resultado: sete 
propostas de projetos de monografia. 


