
 
 

 
 

RELATÓRIO ANUAL DE AÇÕES REALIZADAS PELA CEDUF 
 

ANO 2002 

 

• Reunião com a Prefeitura do município de Maranguape p/ implantação do PET; 
• Assinatura do convênio Prefeitura de Maranguape-SEFAZ/Ceará; 

• Reunião com a Prefeitura do município de Aquiraz p/ implantação do PET; 

• Reunião com a Prefeitura do município de Fortaleza p/ implantação do PET nas escolas municipais, 
séries de 5a. A 8a; 

• Elaboração do termo de referência para licitação de empresa para dar continuidade ao Programa; 

• Elaboração da minuta do contrato para licitação de empresa para dar continuidade ao Programa; 

• Orientação de oito monografias sobre o tema Educação Fiscal, do curso de pós-graduação em 
Administração Fazendária, convênio com a Faculdade Christus; 

• Finalização do processo de licitação para contratação da empresa de consultoria educacional para 
continuidade do Programa; 

• Contratação da empresa para realização do trabalho de continuidade do PET; 

• Elaboração e produção da Apostila de Capacitação de Servidores e Professores; 

• Definição do processo de capacitação para o 2o. Semestre de 2002; 

• Lançamento e divulgação dos concursos para professores de escolas públicas na TVC: "A Cidadania em 
Foco na Escola”; 

• Projeto para implementação da Educação Tributária nas séries de 1a. a 4a. (1º e 2º. Ciclos); 

• Projeto para redimensionamento da Educação Tributária como tema transversal nas séries de 5a. a 8a. 
(3o. e 4o. Ciclos);  

• Entrevista para o programa de rádio Fala Ceará; 

• Apresentação dos Programas Nacional e Estadual para os aposentados da SRF - SEFAZ/ESAF/SRF; 

• Seleção e classificação dos trabalhos concorrentes dos concursos para professores: "A Cidadania em 
Foco na Escola" (setembro); 

• Divulgação dos resultados e entrega dos prêmios dos concursos (out/novembro); 

• Realização de 14 turmas da capacitação para professores de 5a. a 8a. Séries das escolas estaduais e 
municipais (400 professores, 6 (seis) municípios). 


