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[INSTITUCIONAL]

Fundação Informa
O Boletim Virtual da Fundação Sintaf

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO É ASSINADO 
ENTRE A FUNDAÇÃO SINTAF E O INSTITUTO 
SUPERIOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS E POLÍTICAS 
DA UNIVERSIDADE DE LISBOA (ISCSP)

Em ocasião solene, em 
Lisboa, no dia 8 de ju-
lho, foi firmada parce-

ria entre a Fundação Sintaf e 
o Instituto Superior de Ciên-
cias Sociais e Políticas da Uni-
versidade de Lisboa (ISCSP). 
Participaram da assinatura 
do protocolo de cooperação 
entre as duas instituições, o 
Diretor Geral da Fundação 
Sintaf, Alexandre Cialdini, o 
membro do Conselho Cura-
dor da Fundação, Wildys de 
Oliveira, e o presidente do IS-
CSP, Manuel Meirinho. 

Segundo os termos do proto-
colo, a parceria tem como 
finalidade promover a co-
operação entre as duas 
instituições com o objetivo 
de realizar, conjuntamente, atividades de natureza 
acadêmica, científica, técnica, pedagógica e cul-
tural em áreas de interesse comum, dentre elas: 
investigação, formação e docência, cooperação 
técnica, projetos conjuntos, intercâmbio de pessoal 
docente, intercâmbio de estudantes de graduação 
e pós-graduação, documentação e informação.

A primeira ação decorrente da parceria da Funda-
ção Sintaf com o ISCSP será a viabilização de Cur-
sos de Mestrado e Doutorado em várias áreas de 
concentração para fazendários filiados ao Sindicato 
dos Fazendários (Sintaf), instituição apoiadora. 

Pós-graduação 

Os fazendários interessados poderão cursar Mes-
trado ou Doutorado nas seguintes áreas de con-
centração do ISCSP: 1) Mestrado: Política de De-
senvolvimento dos Recursos Humanos, Política 
Social e Relações Internacionais; 2) Doutorado: 
Administração Pública, Política Social e Comporta-
mento Organizacional. 

Para se inscrever, os candidatos devem enviar a do-
cumentação necessária para o email da Fundação 
Sintaf, fundacao@fundacaosintaf.org.br, até o dia 
15 de agosto. Os documentos são: cópia do do-

Wildys de Oliveira, membro do Conselho Curador da Fundação Sintaf, Alexandre 
Cialdini, Diretor Geral da Fundação Sintaf, e Manuel Meirinho, presidente do ISCSP, 
durante a assinatura do protocolo de cooperação entre as instituições. (Foto: ISCSP)

mailto:fundacao%40fundacaosintaf.org.br?subject=
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FUNDAÇÃO SINTAF PROMOVE V PANORAMA 
FISCAL PARA DISCUTIR SOBRE AS FINANÇAS 
PÚBLICAS DO ESTADO DO CEARÁ 

Foi realizado, no dia 7 de julho, 
no auditório da Fundação 
Sintaf, o evento V Panorama 

Fiscal, que promoveu o lançamento 
do quinto número da Série Panora-
ma Fiscal, publicação bimestral do 
Observatório de Finanças Públicas 
do Estado do Ceará (Ofice). Neste 
novo número, a série traz como 
tema a “Análise das Finanças Públi-
cas do Estado do Ceará no Primeiro 
Quadrimestre de 2016”.  

Estiveram presentes no evento, a 
Diretora Técnico-Científica da Fun-
dação Sintaf e pesquisadora do 
Ofice, Germana Belchior, o Diretor 
do Sindicato dos Fazendários (Sin-
taf), Carlos Brasil, os fazendários 
e pesquisadores do Ofice, Carlos 
Eduardo Marino e Lúcio Maia e os 
pesquisadores bolsistas, Penélope Rabelo, Nathye-
le Silva e Arley Santos. 

Representando a Fundação Sintaf, Germana Bel-
chior, deu início ao evento recepcionando o pú-
blico presente e falando sobre o Ofice que é o 

centro de estudos e pesquisa em Finanças Públi-
cas da Fundação Sintaf. “Um dos nossos objeti-
vos é que as pessoas possam ser multiplicadoras 
dessas informações em seus locais de trabalho, 
nas escolas, universidades e órgãos públicos”, 
afirma Germana. 

Pesquisadores do Observatório de Finanças Públicas do Ceará apresentam 
o quinto número da Série Panorama Fiscal

cumento de identificação, Curriculum Vitae (ou o 
Currículo Lattes do CNPQ), cópia do cartão de iden-
tificação fiscal ou cartão do cidadão (CPF), certifi-
cados que comprovem as habilitações escolares do 
candidato (graduação, especialização, mestrado, 
etc.) e ficha de inscrição preenchida. 
 
No intuito de apresentar novas informações sobre 
cronograma, valores e formas de pagamento, será 
realizada nova reunião para todos os interessados 
e inscritos nos cursos, no próximo 8 de agosto, às 
14h, no auditório da Fundação Sintaf, localizada 
na Rua Padre Mororó, nº 952, Centro. 

A iniciativa faz parte das ações da Fundação Sintaf 
na área de ensino e pesquisa, que visam a promo-

ver continuamente o aperfeiçoamento intelectual e 
profissional de servidores fazendários e da socieda-
de em geral.

Fundação Informa
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Panorama Fiscal

Os pesquisadores, Lúcio Maia, Carlos Eduardo e 
Arley Santos deram prosseguimento ao evento 
com a apresentação do quinto número da Série 
Panorama Fiscal. Inicialmente, Carlos Eduardo en-
fatizou a importância de ser realizada a discussão 
das finanças públicas do Estado com a sociedade 
por meio do Ofice. 

“Se verificarmos em termos de difusão de infor-
mação para a sociedade e de alcance dessa infor-
mação, percebemos que as finanças públicas do 
Estado estavam sendo discutidas possivelmente 
em uma única reunião na Assembleia Legislativa, 
onde existia apenas um interlocutor que fazia esse 
debate, que é o Secretário da Fazenda ou o Secre-
tário Adjunto”, comenta Eduardo. 

A apresentação do trabalho foi iniciada pelo pes-
quisador Arley Santos. Segundo ele, o quinto nú-
mero da Panorama Fiscal analisa a evolução dos 
principais indicadores da gestão fiscal do Ceará e 
informa dados relativos ao primeiro quadrimes-
tre de 2016, além de ser feita uma análise histó-
rica de alguns indicadores. São ainda compara-
dos os resultados do Estado do Ceará com outras 
unidades da Federação.

“Esse estudo das finanças do nosso Estado é fei-
to tendo em vista a atual situação econômica 
do país. Os últimos anos têm demonstrado uma 
queda na arrecadação, ou seja, no PIB nacional e 
isso tem se refletido nos Estados. No último dia 
20, foi feito um plano de renegociação da dívida 
entre os Estados e a União, já que alguns Esta-
dos estão em situação crítica, como o Rio Grande 
do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O Ceará 
vem sobrevivendo diante desse cenário de crise 
econômica, que tende a se prolongar no ano de 
2016”, explica Arley. 

No que diz respeito ao primeiro quadrimestre de 
2016, a receita corrente líquida apresentou cres-
cimento abaixo da inflação medida no período, 
e o gasto com pessoal teve decréscimo real. De 
acordo com os pesquisadores, foi, ainda, verifica-
do que o serviço da dívida cresceu acima da infla-
ção, entretanto, o estoque da dívida pública foi 
sensivelmente reduzido.

Ao final da apresentação, os participantes pude-
ram debater e fazer perguntar aos pesquisado-
res. O quinto número da Panorama Fiscal está 
disponível na íntegra no endereço: www.funda-
caosintaf.org.br/panoramafiscal. 

[INSTITUCIONAL]

[FIQUE POR DENTRO]

FUNDAÇÃO SINTAF DIVULGA EDITAL 
PARA SELEÇÃO DE PESQUISADORES 
BOLSISTAS DO OFICE

A Fundação Sintaf publicou no último mês de julho edital para 
seleção de bolsistas do Observatório de Finanças Públicas 

(Ofice). O edital do processo seletivo do Ofice está disponível 
com todas as informações e direcionamentos no site da Funda-
ção Sintaf: www.fundacaosintaf.org.br.

A seleção será feita por meio de análise do Curriculum Vitae ou 
Currículo Lattes, prova escrita, entrevista presencial e curso de ni-
velamento. Estão sendo disponibilizadas 2 vagas para Pesquisador Júnior nas seguintes áreas: 1) Ciências 
Contábeis, Ciências Econômicas e Finanças; e 2) Revisão Metodológica e Língua Portuguesa.

As inscrições já se iniciaram. Quaisquer dúvidas e esclarecimentos é só entrar em contato com a Fundação 
Sintaf por meio dos números 99221.2380 e 3223.6644 ou pelo email fundacao@fundacaosintaf.org.br. 
Acesse também nosso site e nossos perfis no Facebook e no Instagram.

Fundação Informa

Para saber mais sobre o Ofice e a 
seleção de bolsistas, acesse
 www.fundacaosintaf.org.br/ofice

http://www.fundacaosintaf.org.br/panoramafiscal. 
http://www.fundacaosintaf.org.br/panoramafiscal. 
http://www.fundacaosintaf.org.br.
mailto:fundacao%40fundacaosintaf.org.br?subject=
http://www.facebook.com.br;fundacaosintaf
http://www.instagram.com;fundacaosintaf
http://www.fundacaosintaf.org.br/pagina_simples.php?titulo=OFICE+-+Institucional&pagina=ofice_institucional
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A s aulas das duas turmas do curso de Auxi-
liar de Escritório do Projeto Jovem Bolsis-
ta, ação que integra o Programa “Primeiro 

Passo”, desenvolvido pela Secretaria do Trabalho e 
Desenvolvimento Social (STDS), iniciaram no dia 4 
de julho e seguem até agosto. A iniciativa é promo-
vida pelo Projeto de Inclusão Social da Fundação 
Sintaf (ProSocial) em parcerIa com a STDS e Secre-
taria da Fazenda (Sefaz).  

Estiveram presentes na aula inaugural das capaci-
tações a Diretora de Cidadania, Inclusão Social e 
Cultura da Fundação Sintaf, Susie Marino, a Secre-
tária Executiva da Sefaz, Sandra Machado, a Dire-
tora do Sindicato dos Fazendários (Sintaf), Yolita 
Sá, e as integrantes do ProSocial, Daysiane Sousa 
e Silvana Alcântara.

De acordo com Sandra Machado, a iniciativa fruto 
da união entre as entidades é uma excelente opor-
tunidade para que os jovens possam se aprimorar 
e se tornar competitivos para o mercado de traba-
lho. Para Susie Marino, é importante que os alunos 
tenham consciência de se empenhar e usufruir ao 
máximo do conhecimento adquirido nas capacita-
ções. “Esperamos que as escolhas de vocês sejam 
realmente aproveitadas”, afirmou a diretora recep-
cionando os alunos. 

O Projeto “Jovem Bolsista” faz parte das linhas de 
ação do Programa “Primeiro Passo”, uma das ações 
de políticas públicas do Estado direcionadas para a 
juventude. O intuito é criar oportunidades voltadas 
à cidadania e à inclusão social e profissional, pro-
porcionando o aprendizado prático e experiências 
que possibilitem o crescimento profissional e pes-
soal de jovens oriundos da rede pública de ensino. 

Os cursos de qualificação do “Jovem Bolsista” são 
voltados para jovens que tenham idade entre 15 e 
29 anos e que estejam cursando do 8º ano ao 3º 
ano ou já tenham concluído o ensino médio em 
escola pública. As turmas, uma pela manhã e ou-

tra pela tarde, são compostas por 20 alunos, que 
durante o período do curso receberão bolsa no va-
lor de R$ 100, auxílio transporte, material didático, 
fardamento, lanche e certificado de conclusão.

As capacitações são constituídas de módulos 
que serão ministrados pelo professor Renan 
Costa, integrante da Sobef, empresa executora 
da STDS. Cada módulo irá abordar os seguintes 
assuntos: Cidadania e Direitos Humanos; Juven-
tude, Saúde, Direitos Sexuais e Reprodutivos e 
Relações de Gêneros; Empreendedorismo; Se-
minário Temático; Informática Básica; e Especí-
fico (auxiliar de escritório). 

[ENSINO]

CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO 
PROJETO JOVEM BOLSISTA SÃO PROMOVIDOS 
PELO PROSOCIAL EM PARCERIA COM A SEFAZ

Aula inaugural dos cursos do Projeto Jovem Bolsista é 
realizada na Sefaz
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No último dia 15 de julho, foi realizada a pri-
meira edição do evento “Entre Amigos”, 
que comemorou o Dia do Homem. Ao som 

de boa música, fazendários e aposentados fazen-
dários aproveitaram uma noite de encontro e ho-
menagens ao lado de suas famílias e amigos no 
Lounge Cultural da Fundação Sintaf.

O evento é uma iniciativa da Fundação Sintaf, com 
apoio da Associação dos Aposentados Fazendários 
do Ceará (AAFEC), Sindicato dos Fazendários (Sin-
taf) e Caixa de Assistência dos Servidores Fazendá-
rios Estaduais (Cafaz).  

Estiveram presentes na edição de estreia do Entre 
Amigos, a Diretoria de Cidadania, Inclusão Social 
e Cultura da Fundação Sintaf, Susie Marino, os 

[SOCIAL]

conselheiros da Fundação, Carlos Eduardo Marino 
e Valéria Brasil, os Diretores do Sintaf, Lúcio Maia, 
Carlos Brasil e Yvelize Benzi, a presidente da AA-
FEC, Elenilda Santos e o representante da Cafaz, 
Rodrigo Araújo. 

Para a presidente da AAFEC, é importante que os 
fazendários participem mais de eventos culturais e 
aproveitem os momentos de encontro com os ami-
gos. “Vamos juntar nossos amigos e nos reunir em 
lugar agradável. Parabéns, Fundação Sintaf, pela 
iniciativa”, afirmou Elenilda.

O evento teve início com apresentação musical 
das cantoras Rebeca Câmara e Adriana Martins. 
Em seguida, foi realizada homenagem a fazendá-
rios que fizeram parte da história das entidades 
fazendárias e colaboraram com o crescimento 
e notoriedade destas instituições, seja atuando 
como líderes, administradores, artistas ou na rei-
vindicação de direitos. 

Os homenageados presentes foram os fazendá-
rios Carlos Eduardo Marino, Lúcio Maia e o apo-
sentado fazendário, Manoel do Nascimento. Os 
outros fazendários homenageados foram: Neto 
Cisne, Paulo Rossano, José de Sousa Pinheiro, 
Antônio de Miranda, Abrahão Sampaio, Carlos 
Alberto Mendonça (Major) e Célio Freire. A pró-
xima edição está prevista para setembro, com o 
tema Dia do Fazendário.

EVENTO ENTRE AMIGOS COMEMORA 
DIA DO HOMEM NA FUNDAÇÃO SINTAF

Lounge Cultural da Fundação Sintaf é palco da primeira 
edição do Entre Amigos
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ENCERRAMENTO DO CICLO DE PALESTRAS 
CAFÉ COM CIDADANIA É REALIZADO NA 
COMUNIDADE DO POÇO DA DRAGA

O ciclo de palestras “Café com Cidadania” 
teve última edição realizada no dia 2 de ju-
lho, na Comunidade do Poço da Draga. Na 

12ª edição do evento, foi realizado encerramento 
com confraternização e homenagens a todos que 
participaram e colaboraram com o projeto ao lon-
go de quase um ano de duração. 

O evento foi promovido de maio de 2015 a julho 
de 2016 com palestras a cada mês sobre temas 
de interesse público e direcionado aos mora-
dores de comunidades que residem próximo às 
unidades da Secretaria da Fazenda (Sefaz). A in-
ciativa é fruto das ações do Projeto de Inclusão 
Social da Fundação Sintaf (ProSocial), resultado 
da parceria entre Fundação Sintaf, Sindicato dos 
Fazendários e Sefaz. 
 
O Café com Cidadania teve edições realizadas no 
auditório da Sefaz III e na comunidade do Poço 
da Draga e contou com apoio da Associação dos 
Aposentados Fazendários do Ceará (AAFEC), Pro-
jeto Atitude Atletas, Ong Velaumar. Felicitá Buffet, 
Doca Embalagens, Restaurante L’escale e Prefeitu-
ra de Fortaleza.  

Moradores da comunidade do Poço da Draga,  crianças 
e adolescentes do Projeto Atitude Atletas e fazendários 
participam da última edição do Café com Cidadania

O evento teve início com mesa de abertura com-
posta pela Diretora Técnico-Científica da Fundação 
Sintaf, Germana Belchior, a Diretora do Sintaf, Yve-
lise Benzi, e o fazendário, Newton Mourão. 

Em seguida, as fazendárias e integrantes do ProSo-
cial, Yolita Sá e Joelina Barros conduziram as home-
nagens às entidades apoiadoras e aos palestrantes 
que ao longo de 12 edições foram responsáveis 
pela realização das palestras, atividades lúdicas e 
lanches servidos. 

Foram, ainda, sorteados brindes para os partici-
pantes do evento e para a participante que esteve 
presente em todas as edições, a moradora da co-
munidade, Vicença Morais.

O músico e arte-educador, Rodrigo Bz, que foi um 
dos homenageados, fez apresentação musical en-
cerrando o momento de confraternização do últi-
mo Café com Cidadania. 
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[PERFIL] MARTA DE SOUSA

A VERDADEIRA ESSÊNCIA

“Ajudar ao próximo é encontrar a essência ver-
dadeira da vida”. Esta é uma das convicções da 
fazendária, Francisca Marta de Sousa, que atu-

almente assume o cargo de Presidente do Conten-
cioso Administrativo Tributário do Estado do Ceará 
(Conat/Sefaz).

Nascida em Fortaleza, Marta é filha de paraibanos 
da cidade de Pombal. Tem quatro irmãos frutos dos 
dois casamentos de seu pai. É mãe de dois filhos e
apaixonada por sua família, que ela diz ser peque-
na, mas todos estão sempre próximos e dispostos 
a ajudar uns aos outros.

A fazendária, antes de ingressar no serviço público, 
cursou Serviço Social na Universidade Estadual do 
Ceará (Uece), pois, segundo ela, seu sonho era ter
uma profissão onde pudesse se realizar profissio-
nalmente e ajudar as pessoas. “É lógico que po-
demos, sempre e a qualquer momento ajudar ao 
próximo, mas eu queria conjugar isto com minha 
profissão”, comenta ela.

Em 1981, Marta foi aprovada em concurso público 
para Fiscal de Tributos da Prefeitura de Fortaleza, e 
posteriormente, em 1991, por novo concurso pú-
blico, passou a atuar como Agente Arrecadador da 
Secretaria da Fazenda.

Desde junho deste ano, a fazendária exerce o car-
go de Presidente do Conat, órgão de julgamento 
de processos administrativo tributário. De acordo 
com Marta, o Conat é um espaço democrático para 
defesa dos interesses dos cidadãos contribuintes, 
tendo o processo administrativo tributário uma 

dimensão processu-
al, que não impede 
que se lance, sobre 
este, um olhar com 
conotação de políti-
ca pública indutora 
de justiça fiscal.

Além de suas atividades como fazendária, Mar-
ta ainda atua como professora da disciplina de 
Processo Administrativo Tributário em curso de 
pós-graduação na Universidade de Fortaleza 
(Unifor). Nas horas livres, a servidora adora estar 
em casa junto à família ou lendo um bom livro 
deitada na rede.

Como profissional da área de ensino, Marta acredi-
ta que a Fundação Sintaf tem sido uma importante 
parceira no aperfeiçoamento técnico e profissional 
do fazendário. “Os cursos e eventos realizados por 
esta fundação muito tem contribuído para o en-
grandecimento da sociedade cearense”, afirma ela.

Servir ao outro é uma qualidade inerente a pessoas 
que acreditam no melhor de cada um e buscam doar 
o melhor de si. Seja como assistente social, fazendá-
ria, gestora pública, professora, filha, irmã ou mãe, 
Marta está sempre à procura de uma oportunidade 
de ajudar alguém. De ser mais. De ser humana.

Não sei quantas almas tenho.
Cada momento mudei.
Continuamente me estranho.
Nunca me vi nem acabei.
De tanto ser, só tenho alma.
Quem tem alma não tem calma.
Quem vê é só o que vê,
Quem sente não é quem é,

NÃO SEI QUANTAS ALMAS TENHO
FERNANDO PESSOA

Atento ao que sou e vejo,
Torno-me eles e não eu.
Cada meu sonho ou desejo
É do que nasce e não meu.
Sou minha própria paisagem;
Assisto à minha passagem,
Diverso, móbil e só,
Não sei sentir-me onde estou.

[CULTURA]

Marta de Souza é Auditora Fiscal Adjunta da Receita 
Estadual, ingressou na Sefaz, em 1991, como Agente 
Arrecadadora, ocupando diversas funções gerenciais 
durante sua carreira na instituição. Atualmente, é 
Presidente do Contencioso Administrativo Tributário do 
Estado do Ceará.

Por isso, alheio, vou lendo
Como páginas, meu ser.
O que segue não prevendo,
O que passou a esquecer.
Noto à margem do que li
O que julguei que senti.
Releio e digo: “Fui eu?”
Deus sabe, porque o escreveu.
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A crise fiscal expõe as fragilidades do sistema de 
transferências. A reforma fiscal deve instituir um 
novo padrão de financiamento das cidades, que 
estimule a ação coletiva e cooperação entre os 
Municípios, semelhante ao que acontece nos Es-
tados Unidos, Canadá e Europa. Na Europa, as 
associações de municípios são criadas tendo em 
vista não apenas a prestação de serviços, mas 
também a coordenação de candidaturas aos 
fundos europeus. Essas associações revelam-se 
especialmente importantes no contexto atual da 
União Europeia, onde está instalado um para-
digma regional de desenvolvimento econômico 
e ajustamento estrutural. Os fundos estruturais 
geridos pela Comissão Europeia são alocados 
por região e requerem, desde 1988, a utilização 
obrigatória de parcerias, havendo um incentivo 
à cooperação.

O desafio e o fundamento está em buscar equa-
lização fiscal horizontal cooperada (benefícios 
semelhantes entre os municípios) pois, se de um 
lado o FPM incentivou a fragmentação dos Mu-
nicípios brasileiros, de outro lado a cota-parte 
do ICMS estimulou a concentração da riqueza, 
pois é parametrizada essencialmente pela circu-
lação da mercadoria.

Artigo de opinião publicado em  11 de julho de 2016 na 
seção Opinião do Jornal O Povo. 

A principal fonte de financiamento das 
prefeituras são as transferências de 
receita, que foram criadas no Código 

Tributário Nacional há 50 anos. Esse modelo 
exauriu, pois não conseguiu cumprir objetivos 
de incentivar o esforço fiscal próprio, equali-
zar benefícios e estimular a cooperação entre 
os Municípios.

Na consolidação das contas de 2015, o Fundo de 
Participação dos Municípios (FPM), Fundeb e a 
Cota-Parte ICMS representaram 57% da Receita 
Disponível dos Municípios, e essa última trans-
ferência, sozinha, alcançou quase 82% da arre-
cadação do Imposto sobre Serviço de Qualquer 
Natureza (ISS), do Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) e do Imposto sobre a Transmissão 
dos Bens Imóveis (ITBI), juntos, no mesmo ano. 
Nesse período de crise fiscal, constata-se uma 
queda real de 3,70% nessas receitas. Já no lado 
da despesa, o gasto com pessoal ativo cresceu 
8% e com inativos, 17,5%.

As transferências de receita financiam a co-
bertura da brecha fiscal. A brecha é um termo 
da literatura de finanças públicas e represen-
ta uma resultante medida pela diferença entre 
a receita tributária própria dos municípios e o 
volume de gastos necessários às demandas da 
população local - essa diferença seria coberta 
pelas transferências.

O MODELO DE FINANCIAMENTO 
MUNICIPAL CONTRARIA A 
COOPERAÇÃO

[OPINIÃO] POR ALEXANDRE CIALDINI

EXPEDIENTE
Assessoria de Comunicação: Marcella Macena (Mtb 3183). Projeto Gráfico e Diagramação: Rachel Lima. Diretoria Exe-
cutiva: Alexandre Cialdini (Diretor-Geral), Germana Belchior (Diretora Técnico-Cientifíca), Saulo Braga (Diretor Adminis-
trativo-Financeiro), e Susie Marino (Diretora de Cidadania, Inclusão Social e Cultura). Conselho Curador: Valéria Brasil 
(Presidente), Francisco Ozanan (1º Secretário), Lúcia de Fátima Muniz (2ª Secretária). Conselho Fiscal: Jucélio Praciano, 
Luana Emidio e José Garrido Braga.  
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