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Caro leitor,

A arrecadação de recursos feita por meio da tributação pelo Estado se demonstra para boa parte da 
população como uma invasão ao patrimônio dos cidadãos contribuintes, motivo pelo qual, diversas 
vezes, esta atividade provoca resistência e indignação, além de questionamentos acerca da sua 
necessidade.

A noção de cidadania fiscal ainda é incipiente em países como o Brasil, em que a maioria dos 
cidadãos, por ausência de conscientização política e da necessidade de controle social dos recursos 
arrecadados, não procedem à averiguação de como ocorre a aplicação das receitas provenientes de 
tributos e a gerência do orçamento público de forma geral, o que dá margem para que os recursos 
sejam mal aplicados ou ainda desviados de sua finalidade.

A Educação Fiscal tem, desse modo, ocupado espaço de discussão nas diversas esferas institucionais 
e acadêmicas, o que atesta a importância e atualidade do debate. Nenhuma nação se constrói 
sem uma educação libertadora e que aponte para uma compreensão solidária entre as pessoas, 
permitindo a reflexão e apropriação de elementos que trazem, em sua essência, o exercício político 
de ser cidadão.

Dentro desse contexto, a Fundação Sintaf, ciente de sua missão institucional, não mede esforços para 
desenvolver a Educação Fiscal, por meio de programas, projetos e ações que viabilizem o exercício 
da cidadania, estimulando que o indivíduo seja protagonista de sua história social e política. Nosso 
compromisso se faz presente pelo enfoque técnico-científico, mediante cursos e eventos na área de 
Educação Fiscal, realizados principalmente em parceria com o Grupo Estadual de Educação Fiscal do 
Ceará, assessoria e consultoria às instituições públicas, atividades de pesquisa, como a desenvolvida 
pelo Observatório de Finanças Públicas do Estado do Ceará (Ofice), mas também por intermédio de 
estratégias de inclusão social e humana, como o nosso Programa de Inclusão Social (PRoSocial).
Referidos eixos temáticos estão totalmente alinhados e amparados pelo Planejamento Estratégico da 
Fundação Sintaf, elaborado de forma dialogada e integrada entre a Diretoria Executiva e o Conselho 
Curador.

Afinal, o Estado somos todos nós e, não obstante os desafios vivenciados nas mais várias áreas, 
acreditamos em sua importância para a realização da justiça social e no papel das instituições 
formadas pelos servidores públicos.

Boa leitura!

A XII Bienal Internacional do 
Livro do Ceará aconteceu 
dos dias 14 a 23 de abril, no 

Centro de Eventos do Ceará, com 
realização de diversas palestras, 
lançamento de obras, pocket-
shows, homenagens, além de feira 
de livros. Reunindo um total de 
350 editores, a Bienal contou ainda 
com a participação de escritores 
fazendários.  

O fazendário e diretor do Sintaf, 
Antonio Ferreira de Miranda, lançou 
seu terceiro livro no evento no dia 
22 de abril. Com o título "Infinitas 
Pontes", o livro de contos cria uma 
ponte entre a região de origem do 
autor, a Amazônia, e o Nordeste, 
mais especificamente o Ceará, onde 
vive há alguns anos.

As fazendárias Gláucia Lima e Vera 
Camelo também lançaram livro 
com o título “Cajueiro Pequenino”, 
voltado ao público infantil. Além disso, o Instituto Tonny Ítalo (InsTI) participou da 
programação da Bienal fora da Bienal, evento oficial da Secretaria de Cultura do Ceará.

AUTORES FAZENDÁRIOS 
LANÇAM LIVROS NA XII BIENAL 
INTERNACIONAL DO LIVRO DO CEARÁ

[CURTAS]

Obras dos fazendários Antônio Miranda, Gláucia Lima e Vera Camelo
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um coorientador é muito importante. O 
vosso sucesso é o nosso sucesso também. É 
com grande satisfação que estou aqui hoje 
com vocês”, comenta o vice-presidente.

De acordo com a doutoranda, Teresa 
Porto, o encontro selou compromisso 
entre os alunos, seus coorientadores e o 
ISCSP, além de comprovar a eficiência do 
modelo adotado pela Fundação Sintaf de 
intermediação de cursos de pós-graduação. 
“Minha avaliação é superpositiva. Acredito 
que a Fundação deva adotar esse modelo 
como padrão”, refletiu Teresa.

A Diretora Técnico-Científica da 
Fundação, Germana Belchior, considerou 
que a reunião foi um momento muito 
simbólico para a Fundação Sintaf, tendo 
em vista todo o trabalho que tem sido 
feito para a qualificação técnica e 
científica dos fazendários.

“Muito lindo ver vocês apresentando 
suas ideias de tese e compartilhando 
inquietações que impactam na sociedade, 
no Governo e especialmente na Sefaz”, 
avaliou Germana.

Parceria
No dia 27 de abril, foi realizada reunião 
com a participação de representantes da 
Fundação Sintaf e do ISCSP. Na ocasião, 
foram tratados assuntos referentes ao 
protocolo de cooperação existente entre 
as instituições, com as perspectivas para 
2018.

Estiveram presentes no encontro, os 
Diretores da Fundação Sintaf, Alexandre 
Cialdini, Germana Belchior e Saulo Braga, e 
os representantes do Instituto, o Presidente 
e Vice-Presidente do ISCSP, Manoel Meirinho 
e Ricardo Ramos Pinto, e o Coordenador da 
Área de Cooperação e Desenvolvimento do 
ISCSP, Pedro Lagos Abreu.

        Membros da Diretoria Executiva da Fundação Sintaf 
e Representantes do ISCSP

        Diretores e doutorandos do ISCSP reunidos com 
Vice-Presidente do Instituto

        Diretora da Fundação Sintaf, Germana Belchior, com 
Vice-Presidente do ISCSP, Ricardo Ramos, e professores 
coorientadores 

FAZENDÁRIOS DOUTORANDOS 
DA UNIVERSIDADE DE LISBOA E 
COORIENTADORES BRASILEIROS SE 
REÚNEM COM VICE-PRESIDENTE DO ISCSP

No último dia 25 de abril, foi realizada 
reunião de acompanhamento dos 
trabalhos dos fazendários que 

cursam Doutorado de Administração 
Pública no Instituto Superior de Ciências 
Sociais e Políticas da Universidade de 
Lisboa (ISCSP), viabilizado pela parceria 
entre o ISCSP e a Fundação Sintaf.

Na ocasião, os doutorandos apresentaram 
seus coorientadores, professores 
disponibilizados pela Fundação para 
auxiliar os alunos no Brasil em conjunto 
com os orientadores do Instituto. Os 
doutorandos são os fazendários: Carla 
Tanure, Cláudia Bastos, Denise Moreira, 
Glayson Rocha, Maria Marly Teixeira, Maria 
Teresa Porto, Sirlei Maria de Souza e Vera 
Ney Rodrigues. E os coorientadores são 
os professores: Leonel Oliveira, Marcelo 
Lettieri, João Paulo Braga e Neto Cisne, que 

também é fazendário.

Participaram da reunião o Vice-Presidente 
e Professor do ISCP, Ricardo Ramos Pinto,
membros da Diretoria Executiva da 
Fundação Sintaf, Germana Belchior e Saulo 
Braga, e membros do Conselho Curador 
da Fundação, a presidente Valéria Brasil 
e o conselheiro Wildys de Oliveira, que 
também é doutorando do ISCSP.

Os doutorandos fizeram exposição de suas 
ideias de teses, que em grande parte têm 
relação com suas atuações na Sefaz ou com 
os serviços do Governo, e compartilharam 
suas experiências de cursar um Doutorado 
em uma universidade no exterior.

Para Ricardo Ramos, o apoio dos 
coorientadores será uma grande ajuda 
nesse processo. “Vejo que a existência de 

[INSTITUCIONAL]
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O Diretor Geral da Fundação 
Sintaf, Alexandre Cialdini, 
participou do IV Encontro dos 

Municípios com Desenvolvimento 
Sustentável, promovido pela Frente 
Nacional de Prefeitos (FNP). O evento 
foi realizado dos dias 24 a 28 de abril, 
em Brasília. Convidado pelo Lincoln 
Institute of Land Policy, Alexandre 
participou de mesa temática sobre “O 
desempenho e potencial do IPTU” no 
segundo dia do evento. 

51ª REUNIÃO DO 
GEFIN É REALIZADA 
NA SEFAZ

A51ª Reunião do Grupo de Gestores 
das Finanças Estaduais (Gefin) foi 
realizada nos dias 16 e 17 de março 

na sede da Sefaz-Ce, promovida pela 
Secretaria da Fazenda em parceria com a 
Fundação Sintaf, reunindo Subsecretários, 
Contadores Gerais e Assessores de 
Secretarias de Fazenda e de Finanças de 
todo o país.

Nos dois dias de encontro, a temática 
principal das discussões foi a elaboração 
e os efeitos dos planos de ajuste fiscal 
dos estados. Além disso, foram abordadas, 
também, questões relacionadas à dívida 
pública, gestão de depósitos judiciais 
e captação de recursos para novos 
investimentos.

No segundo dia de encontro, 
representantes da Fundação Sintaf 
participaram da reunião em dois painéis. A 
Conselheira da Fundação, Imaculada Vidal, 
fez exposição sobre o tema “Educação 
Fiscal” e os Diretores da instituição, 
Alexandre Cialdini e Germana Belchior, 
falaram sobre “Papel das fundações de 
servidores públicos para as finanças 
públicas: as boas práticas da Fundação 
Sintaf”. 

Imaculada expôs o panorama sobre a 
Educação Fiscal, abordando assuntos 
como os fundamentos e a metodologia 
da Educação Fiscal e o funcionamento do 
Programa de Educação Fiscal (PEF) e do 
Grupo Estadual de Educação Fiscal (Gefe).

Alexandre e Germana apresentaram a 
Fundação Sintaf, suas áreas de atuação, 
projetos, atividades, ações e produtos, 
com intuito de compartilhar a contribuição 
da instituição para as finanças públicas. 
Segundo Alexandre, a Fundação estará 
sempre aberta a novas parcerias e ao 
diálogo com a sociedade.

        Reunião aconteceu na Sede III da Sefaz/CE

Nos dois dias 
de encontro, a 
temática principal 
das discussões foi 
a elaboração e os 
efeitos dos planos 
de ajuste fiscal 
dos estados.

DIRETOR DA 
FUNDAÇÃO SINTAF 
PARTICIPA DE 
EVENTO DA FRENTE 
NACIONAL DE 
PREFEITOS (FNP)

[CURTAS][INSTITUCIONAL][INSTITUCIONAL]
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DEZ NOVAS VAGAS SERÃO OFERTADAS PARA FAZENDÁRIOS 
FILIADOS AO SINTAF OU AAFEC. O DOUTORADO É DE TRÊS ANOS.

NOVO PROCESSO PARA 
CURSO DE DOUTORADO 
NA UNIVERSIDADE DE 
LISBOA É INICIADO

AFundação Sintaf em parceria com 
o Instituto Superior de Ciências 
Sociais e Políticas da Universidade 

de Lisboa (ISCSP), e com apoio do 
Sindicato dos Fazendários do Ceará 
(Sintaf) e Associação dos Aposentados 
Fazendários do Ceará (AAFEC), dará início 
a novo processo de formação de turma 
para o Doutorado em Administração 
Pública do ISCSP. 

Em reunião no dia 27 de abril, os Diretores 
da Fundação Sintaf, Alexandre Cialdini, 
Germana Belchior e Saulo Braga, e o 
Vice-Presidente do ISCSP, Ricardo Ramos 
Pinto, apresentaram aos fazendários 
interessados informações mais detalhadas 
sobre o curso ofertado. 

Com disponibilização de 10 vagas, a 
oportunidade é voltada para fazendários 
filiados ao Sintaf ou à AAFEC que já 
tenham o título de Mestre. A duração 
do Doutorado é de 3 anos, sendo que 
no primeiro ano são concentradas as 
disciplinas curriculares e os dois anos 

[ENSINO] [ENSINO]

seguintes são destinados para a produção 
da tese. As aulas do primeiro ano 
acontecem nos meses de janeiro e junho 
presencialmente nas instalações do ISCSP 
em Portugal. 

Segundo o Diretor Alexandre Cialdini, o 
curso tem facilidade de reconhecimento 
no Brasil em virtude de convênios e 
parcerias que o ISCSP tem estabelecido 
com outras instituições de ensino 
brasileiras como Fundação Getúlio 
Vargas, Universidade de Brasília (UNB) e 
Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC). 

Entretanto, o reconhecimento e 
equivalência do curso de doutorado 
deve ser solicitado individualmente, de 
acordo com os critérios específicos das 
universidades brasileiras. 

Nesse processo, de acordo com a Diretora 
Germana Belchior, a Fundação Sintaf é 
responsável pela disponibilização de 
coorientadores, professores que irão 

Aula inaugural do programa na sede da Fundação Sintaf

auxiliar os alunos no Brasil em conjunto 
com os orientadores do Instituto e de 
oficinas de metodologia da pesquisa, além 
de facilitar o contato com o ISCSP. 

É importante lembrar que a pré-inscrição, 
que está sendo realizada no site da 
Fundação Sintaf www.fundacaosintaf.org.
br, não garante vaga para o período de 
inscrição que deverá ser iniciado somente 
após avaliação da procura pelo curso. 

Doutorado no ISCSP
O curso ofertado será viabilizado por 
meio do protocolo de cooperação 
firmado entre a Fundação Sintaf e 
o ISCSP que tem como finalidade 
promover a cooperação entre as 
duas instituições com o objetivo de 
realizar, conjuntamente, atividades de 

natureza acadêmica, científica, técnica, 
pedagógica e cultural em áreas de 
interesse comum.

Atualmente, oito fazendários cursam o 
Doutorado em Administração Pública do 
ISCSP, intermediado pela Fundação, e 
recentemente estiveram reunidos com 
o Professor Ricardo Ramos Pinto para 
apresentarem seus coorientadores e suas 
ideias de tese. Em junho, eles retornarão 
à Portugal para concluir as aulas do 
primeiro ano. 

Além deles, outros cinco fazendários 
também cursam Doutorado em 
Administração Pública no ISCSP e estão 
em fase de produção da tese. Entretanto, 
esta turma não foi intermediada pela 
Fundação. 

Fazendários interessados em cursar Doutorado do ISCSP reunidos com Diretores da Fundação 
e Vice-Presidente do Instituto

http://www.fundacaosintaf.org.br
http://www.fundacaosintaf.org.br
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EVENTO “ATITUDE CIDADÃ” 
FAZ HOMENAGEM AO MÊS 
DA MULHER

AFundação Sintaf realizou, no último 
dia 24 de março, na comunidade do 
Poço da Draga, o evento “Atitude 

Cidadã” em comemoração ao Mês da 
Mulher.  Foram promovidos serviços de 
aferição de pressão e teste glicêmico, além 
de palestras e apresentação do músico e 
educador, Rodrigo Bz, com participação do 
Sarau do Poço da Draga. 

A ação foi uma iniciativa do Programa 
de Inclusão Social da Fundação Sintaf 
(ProSocial) em parceria com a Caixa de 
Assistência dos Servidores Fazendários 
Estaduais (Cafaz), Associação dos 
Aposentados Fazendários Estaduais do 
Ceará (AAFEC), Ong Velaumar e Empresa My 
Home Fortaleza.

Na abertura do evento, estiveram 
presentes a coordenadora da Assessoria 
de Desenvolvimento Institucional da 
Sefaz (Adins), Sandra Machado, a Diretora 
do Sintaf, Yolita Araújo, e a Diretora de 
Cidadania, Inclusão Social e Cultura da 
Fundação Sintaf, Susie Marino. 

Na ocasião, Sandra parabenizou todas 
as mulheres e também a iniciativa da 
Fundação Sintaf que, segundo ela, realiza 
um valoroso trabalho com relevância para 
a comunidade, os servidores e a sociedade. 
“Tenho acompanhado todo o trabalho que 
tem sido feito. É importante que todos 
nós possamos continuar estimulando e 
incentivando essas e outras iniciativas”, 
enfatiza a fazendária.  

[SOCIAL]

        Evento abordou temas relacionados à saúde e à auto-estima da mulher

[SOCIAL]

Para Susie, é fundamental que a Fundação 
esteja sempre presente na comunidade 
em momentos relevantes como a 
comemoração do Dia da Mulher. “Muita 
coisa já foi conquistada por nós mulheres, 
mas ainda precisamos avançar bastante. 
Então, nada melhor do que sempre no 
nosso dia a gente se reunir e debater sobre 
diversos assuntos, inclusive, sobre assuntos 
relacionados à saúde e ao entendimento 
do nosso papel enquanto mulher na 
sociedade”, afirma a diretora. 

Susie ressaltou, ainda, a participação das 
entidades fazendárias como parceiras das 
iniciativas do ProSocial, como a Sefaz, o 
Sintaf, a AAFEC e a Cafaz. 

Marcaram presença no evento, também, a 
Conselheira da Fundação, Valéria Brasil, as 
dirigentes da Ong Velaumar, Izabel Lima 
e Luiza de Marilac e as colaboradoras do 
ProSocial, Daysiane Rocha e Silvana Pereira. 

Atitude Cidadã
Dando continuidade ao evento, a enfermeira 
do Programa de Gerenciamento de Saúde 
da CAFAZ e da Secretaria Municipal de 
Saúde, Suziane Naíris de Souza, proferiu 
palestra sobre câncer de mama e outros 
tipos de câncer ginecológico. Em seguida, 
a pedagoga e graduanda em Psicologia, 
Leidiane Estevão, abordou o tema “A Beleza 
de Ser Mulher: história e atualidade”. 

Após as palestras, os alunos do Projeto 
Poço Sem Fronteiras, Iuri Tavares de Souza, 
Ane Caroline Custódio e Dayane Fonseca 
dos Santos foram premiados com um 
tablet pela aprovação em vestibulares de 
Fortaleza este ano. 

Iuri foi aprovado no Curso de Ciências 
Biológicas da Universidade Federal do 
Ceará (UFC) na última seleção do Sistema 
de Seleção Unificada (Sisu). Ane Caroline 
Custódio e Dayane Fonseca dos Santos 
foram aprovadas no vestibular da Fatece 
nos cursos de Fisioterapia e Enfermagem, 
respectivamente, por meio da seleção do 
Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), 
que utiliza a nota do Enem.

Foi, ainda, realizado sorteio de cesta básica 
doada pelo Conselheiro da Fundação Sintaf, 
Osvaldo Rebouças. Encerrando o evento, 
Rodrigo Bz fez apresentação musical junto 
ao Sarau do Poço da Draga. 
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SERVIDOR CIDADÃO A FORÇA DOS SONHOS

[OPINIÃO] [PERFIL]

POR GERMANA BELCHIOR IURI TAVARES

A sociedade tem dificuldade de 
perceber sua relação com o Estado, 
o funcionamento dos tributos, 

quanto e como paga, a destinação dos 
recursos e a contrapartida por meio de 
serviços públicos. Vive-se uma fragilidade 
atual desse contrato social, cujo resgaste 
e fortalecimento só se fazem por meio de 
estratégias de educação e participação 
do povo, incluído aqui o corpo de 
servidores e colaboradores que integram 
o Poder Público.

Uma relação saudável entre Estado e 
sociedade requer compartilhamento 
de conhecimento e ação, por meio 
de estratégias dialogadas, ambos 
participando do processo de gestão 
pública. Por um lado, é preciso um Estado 
atento às demandas sociais, exercendo 
sua função com ética, transparência 
e respeito, e, por outro, um cidadão 
consciente de seus direitos e deveres, 
sendo atuante quanto ao retorno social 
dos tributos, por meio do controle social.

As atitudes do servidor público são 
reflexos de como a sociedade sente e 
vê o papel do Estado e dos governantes. 
Se, de alguma maneira, há dificuldades 
de percepção, talvez seja o momento 
de uma análise crítica de posturas e de 
como o servidor público, no exercício 
de suas atividades funcionais, tem 
contribuído para formular o modelo de 

Estado que se estrutura.

Não se faz um Estado justo e desenvolvido 
sem um servidor inquieto e participativo, 
que compreenda o funcionamento 
das engrenagens públicas, não apenas 
como espectador e mero aplicador 
de legalidade, mas como agente de 
transformação. É o servidor que faz o 
cotidiano da Administração Pública; 
cargos políticos e funções comissionadas 
são ocupados por pessoas de modo 
transitório. O servidor é que possui a 
estabilidade e forma a essência do Poder 
Público. O desafio do serviço público, por 
conseguinte, perpassa pela necessidade 
de uma nova cultura pessoal e 
institucional, na medida em que o servidor 
contribui para o resgate da importância da 
coisa pública e da sua legitimação perante 
a sociedade.

Desse modo, o servidor, no exercício de 
sua cidadania, deve sair do conformismo 
e plantar sementes de mudança por meio 
do seu exemplo, atuando no controle e 
fiscalização dos atos da Administração 
Pública, o que contribui pelo zelo à coisa 
pública e à ética institucional. Desenvolver 
a Educação Fiscal é um pacto permanente 
com a cidadania, prática necessária 
a toda gestão e agente público que 
tenha verdadeiro compromisso com os 
interesses sociais.

TEXTO PUBLICADO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2017 NO CADERNO DE OPINIÃO DO JORNAL O POVO

Realizar um sonho é algo extremamente 
marcante na vida de uma pessoa. 
Especialmente, quando poderia 

parecer impossível de acontecer. Entretanto, 
com foco, esforço e determinação, 
tudo é possível de ser realizado. Foi 
acreditando nisso, que o jovem morador 
da comunidade do Poço da Draga, Iuri 
Tavares, conseguiu uma vaga em uma das 
melhores universidades da América Latina, a 
Universidade Federal do Ceará (UFC).

 Iuri nasceu em Fortaleza e pertence a uma 
família de sete filhos. Atualmente, mora na 
comunidade do Poço da Draga com os pais, 
dois irmãos e dois sobrinhos. Estudante 
de escola pública, hoje ele é também 
estudante de uma universidade pública, 
onde começará, no segundo semestre 
deste ano, a cursar Ciências Biológicas. E 
já pensa em sua carreira após a graduação. 
“Meu sonho é realizar um mestrado em 
Biologia Evolutiva ou Biologia Molecular, e 
aplicar meus conhecimentos na pesquisa e 
divulgação científica”, comenta o jovem. 

No caminho percorrido até a aprovação 
no vestibular, Iuri se dedicou apenas a 
estudar e aproveitar as oportunidades de 
se qualificar cada vez melhor para o desafio 
do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).  
Foi assim que ele começou a participar 
das aulas do Projeto Poço Sem Fronteiras, 
promovido pelo Programa de Inclusão Social 
da Fundação Sintaf (ProSocial). O projeto 

tem o intuito de oferecer aulas preparatórias 
para o Enem a jovens estudantes da rede 
pública de ensino, com disponibilização de 
material de didático e aulas com professores 
voluntários. 

Iuri conta que havia conhecido a 
Fundação Sintaf por meio dos cursos de 
capacitação profissional que o ProSocial 
já disponibilizou para a comunidade. Para 
ele, o novo projeto, Poço Sem Fronteiras, é 
uma oportunidade única para os jovens da 
comunidade que não podem arcar com os 
altos custos de cursinhos pré-vestibulares 
como fardamento, material didático e outras 
despesas. “Se torna inviável para muitos 
pais e alunos da comunidade custear”, 
afirma Iuri.

Além de muito estudo, Iuri como todo jovem 
também gosta de sair com amigos, ir ao 
shopping, ouvir música e ler livros. E é com 
uma vida pacata e de muita luta que o mais 
novo universitário vai trilhando um caminho 
ainda de muitas vitórias e sonhos a serem 
realizados.

Os sonhos existem para nos lembrar de 
que há esperança mesmo em meio a 
tantas dificuldades e percalços que nos 
são apresentados. Eles nos fazem não 
desistir de lutar pelo que queremos. E 
o melhor, quando um sonho se realiza, 
rapidinho, descobrimos um novo sonho a 
ser conquistado. 
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RITA
BEZERRA

[ENTREVISTA]

A entrevistada desta 19ª edição do Fundação Informa é a 
economista e Ex-Presidente do Instituto de Desenvolvimento 
Institucional das Cidades do Ceará (Ideci), Rita Bezerra. No 
ano passado, a Fundação firmou contrato com o então Ideci 
para realização de consultoria técnica especializada para 
reestruturação da gestão fiscal e financeira de oito municípios 
cearenses. Hoje, o Ideci está integrado à Secretaria de Cidades.

Fundação Sintaf: Rita, qual foi o seu primeiro 
contato com o trabalho da Fundação Sintaf?
Rita Bezerra: Meu primeiro contato com 
a Fundação Sintaf foi em 2014 quando 
estávamos executando o Projeto de 
Desenvolvimento Econômico Regional do 
Ceará - Cidades do Ceará Cariri Central, 
que tinha no seu escopo o Componente de 
Fortalecimento Institucional dos Municípios 
que fazem a Região Metropolitana do Cariri. 
Desse contato enxergamos, de imediato, a 
importância e a necessidade dos serviços 
que a Fundação Sintaf poderia prestar aos 
Municípios do Estado do Ceará no que diz 
respeito à Modernização da Gestão Fiscal 
e Financeira. Porém, em função do tempo 
limitado do Projeto, a possível contratação 
da Fundação não aconteceu. Mesmo assim 
continuamos acompanhando os serviços 
da Fundação, recebendo informativos 
e participando de eventos que foram 
importantes para entender melhor as 
necessidades dos municípios, quanto à gestão 
fiscal e financeira. 

F.S:  No ano passado, a Fundação e o Ideci 
firmaram parceria que permitiu o início de um 
trabalho de Modernização da Gestão Fiscal 

e Financeira de Municípios no Ceará. De que 
forma se delineou a parceria com a Fundação 
Sintaf?
R. B: Quando fui convidada para assumir a 
Presidência do Instituto de Desenvolvimento 
Institucional das Cidades (Ideci), um dos 
nossos maiores desafios era exatamente 
conseguir melhorar a capacidade de gestão 
dos municípios, planejar melhor a cidade, 
incrementar a receita própria, etc. Diante 
dos nossos desafios, para alguns serviços 
precisaríamos de um suporte técnico 
qualificado, foi quando iniciamos um processo 
licitatório para execução do projeto de 
Modernização da Gestão Fiscal e Financeira. 
Elaboramos o Termo de Referência e algumas 
entidades apresentaram suas propostas, 
sendo a Fundação Sintaf a vencedora. A 
partir daí, para além do objetivo específico 
para a qual foi contratada, a Fundação Sintaf 
passou a ser uma grande parceira do Ideci e 
dos municípios, o que certamente resultará 
em avanços importantes para os municípios 
contemplados e para o Estado como um 
todo. Agora, com a extinção do Ideci, a 
Fundação Sintaf continuará os trabalhos com 
a Secretaria das Cidades e a intenção é que 
sejam finalizados os trabalhos no âmbito dos 

oito municípios que foram iniciados em 2016 
e que novas parcerias sejam firmadas para 
inserção de novos municípios e/ou novas 
ações. 

F.S:  Como você avalia o trabalho 
realizado pela Fundação e pelo Ideci nos 
oito municípios cearenses onde foram 
desenvolvidas as consultorias? O objetivo foi 
alcançado?
R.B: A avaliação é satisfatória para todos 
os produtos que já foram finalizados até o 
presente momento, bem como para a atuação 
dos técnicos em relação às demandas tanto 
do Ideci, quanto dos próprios municípios. Para 
tudo que foi executado, podemos dizer que 
os objetivos que são de responsabilidade 
da Fundação, juntamente com o corpo 
técnico do Ideci, hoje, Secretaria das Cidades, 
foram cem por cento alcançados. Porém, 
a operacionalização desses produtos, que 
são de competências dos municípios ainda 
estão em processo de implementação. Foi 
realizada uma reunião com os novos gestores 
municipais onde foram apresentados e 
entregues os produtos que foram elaborados 
e, após a implementação dos mesmos, 
teremos a continuidade das etapas que ainda 
estão faltando, dentre eles a capacitação e 
acompanhamento por seis meses.

F.S:  Qual a relevância deste trabalho para os 
municípios e o Estado do Ceará?
R.B: Para além da modernização do sistema 
fiscal e financeiro, o trabalho certamente 
refletirá em todas as políticas públicas 
que serão implementadas nos municípios, 
haja vista, dentre outros avanços, a 
capacidade de investimento que acontecerá 
como consequência da nova estrutura 
organizacional da política fiscal e financeira 

[ENTREVISTA]

“
“

[...] enxergamos, de 
imediato, a importância 
e a necessidade dos 
serviços que a Fundação 
Sintaf poderia prestar 
aos Municípios do Estado 
do Ceará no que diz 
respeito à Modernização 
da Gestão Fiscal e 
Financeira. Rita Bezerra

do município, buscando, inclusive, eliminar 
ao longo do tempo a dependência total 
das transferências voluntárias que vivem 
os nossos municípios, sem contar nas 
questões legais que podem ser mitigadas 
evitando, dentre outras coisas, improbidade 
administrativa. 

F.S: Qual seria o próximo projeto a ser 
desenvolvido nos municípios após a 
finalização do trabalho de consultoria 
realizado pela Fundação Sintaf?
R.B: Após a finalização do trabalho de 
Modernização da gestão Fiscal e Financeira e 
considerando a missão do Instituto, estávamos 
planejando um trabalho de maior integração 
dos municípios com base nos princípios da 
ICA (Ação Coletiva Institucional), visando 
fomentar a cooperação entre os municípios, 
sobretudo entre aqueles que vivem num 
ambiente conurbado como é o caso de vários 
municípios do nosso Estado, inclusive dos 
que se encontram em Regiões Metropolitanas 
constituídas e que devem elaborar seus 
Planos de Desenvolvimento Urbano Integrado 
até 2018
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[CULTURA]

ANTÔNIO MIRANDA

Quando o tempo
me esquecer,
a vida que pertenço
estará completa,
e saberei no presente
ser passado e futuro.

Não deixarei de lembrar,
que a pele flácida 
que me acompanhará, 
foi rígida e branda,
que meus olhos
de visão opaca
emitiram brilho,
que meu corpo cansado,
moveu-se freneticamente
e produziu suor.

Que meu sonho
sorriu, cantou
e ousou voar,
ultrapassar limites,
no tempo de hoje, 
bem demarcado.
E, na despedida,
quem sabe,
a vida terá meu sorriso.

O Diretor Geral da 
Fundação Sintaf, 
Alexandre Cialdini, e o 

membro do Conselho Curador 
da Fundação, Osvaldo Rebouças, 
apresentaram trabalho de 
Modernização da Gestão Fiscal 
e Financeira, no último dia 6 
de março, para gestores de oito 
municípios do estado. O trabalho 
vem sendo desenvolvido 
desde o ano passado em parceria com o antigo Instituto de 
Desenvolvimento Institucional das Cidades do Ceará (Ideci). 

Estiveram presentes, na ocasião, prefeitos e secretários de 
Finanças e Tributos dos municípios de Acopiara, Beberibe, Bela 
Cruz, Camocim, Crato, Juazeiro do Norte, Quixelô e Viçosa do 
Ceará. Também compareceram ao encontro o Secretário das 
Cidades e o Secretário Adjunto, Jesualdo Farias e Germano 
Fonteles, o Secretário de Finanças do município de Crato e 
colaborador da Fundação Sintaf, Carlos Eduardo Marino e a ex-
presidente do Ideci, Rita Bezerra. 

Os representantes da equipe de consultores da Fundação, 
Alexandre e Osvaldo, fizeram exposição do estudo realizado 
sobre a realidade financeira dos oito municípios cearenses. Foi 
apresentado o cenário, as dificuldades, o que já foi feito, assim 
como todo o cronograma de execução das atividades que serão 
realizadas ainda nesse semestre.

O trabalho de consultoria tem o intuito de disponibilizar para 
os municípios do Estado do Ceará ferramentas legais e de 
gestão que possibilitem o incremento na arrecadação tributária 
municipal e a sua melhor gestão fiscal e financeira de forma 
cooperada.

        Alexandre Cialdini e Osvaldo 
Rebouças reunidos com gestores de 
municípios cearenses 

[CURTAS]


