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desenhos - Estúdio enquadrinho



Por que essa 
pergunta, filho?

É que a gente queria 
pedir para ele 

arrumar o campinho.

A grama de lá está 
tão ruim que não 

dá pra gente jogar 
bola.

é 
verdade!

entendo.



Bem... vocês estão 
falando com uma das 

donas.

Como 
assim?

A cidade 
é sua?

Sim! E de vocês 
também! A cidade, 
o Estado, o País 
inteiro é nosso!

Eu sou o 
dono do País? 

Vivemos em uma 
democracia! É preciso 
entender a importância 
de cuidarmos do que é 

de todos!



o que é 
Democracia?

Numa democracia, as pessoas 
elegem o prefeito, o 

governador e o presidente 
para governarem em nome do 

povo e para o povo! 

são eles que implementam 
políticas públicas que deverão 

beneficiar toda a população!

Ah...



É o presidente que 
conserta a grama do 

campinho?

Vamos falar 
com ele!!! Calma!

Cada um desses 
administradores tem 
funções específicas.



o presidente é responsável 
por questões nacionais, como 

economia, distribuição de 
renda... 

Já o governador administra a 
segurança pública, o ensino 

fundamental... 

Quem cuida das questões 
relacionadas com a cidade é 

o prefeito. Ele é responsável 
pela manutenção dos postos de 
saúde, escolas infantis, praças e 

parques...



O prefeito é 
responsável pela 
cidade inteira? Ele deve ser 

bem rico!

Nada disso! 

O prefeito apenas administra o NOSSO 
dinheiro! Sabia que todos nós contribuímos 

para os cofres públicos? Todos nós 
pagamos impostos!

É verdade, meu pai 
fala que a gente 

paga um montão de 
impostos!



Mas só os 
adultos pagam! 

As crianças, 
não!

Pagam, 
sim!

A gente 
paga?

Sabia que quando 
vocês compram uma 

bala, um lanche ou um 
refrigerante, parte 

do dinheiro entregue 
ao vendedor vai para o 

governo?

Eu nunca dei 
dinheiro ao 

governo, só ao 
vendedor!



quando compramos uma mercadoria devemos exigir 
a nota fiscal, ela é justamente a prova de que 

você comprou a mercadoria, entregou dinheiro ao 
comerciante e que, agora, ele deverá repassar parte 

deste dinheiro aos cofres públicos.

Meu pai sempre 
pede nota.

Ele está certo em pedir! Com a 
nota a gente tem a garantia de 
que o comerciante informou ao 
Estado de que colaboramos na 

arrecadação do imposto!

Puxa, eu esqueci 
de pedir nota 

deste pirulito...



minha mãe pede nota 
paulista! Qual é a 

diferença?

Bem, aqui no Estado de São Paulo, 
parte do valor arrecadado com a 

nota paulista volta diretamente para 
o consumidor. É possível pedir esse 

crédito diretamente em conta bancária 
ou no desconto de um outro imposto: 

o IPVA. Vocês já ouviram falar?

IPVA... É aquele 
imposto do carro, 

não é?

Isso mesmo! Do carro, 
da moto, do barco, do 
avião, de todo veículo 

automotor! É um 
imposto pago todo ano 
ao Estado por todas 
as pessoas que são 

proprietárias desses 
bens.



Além do IPVA, existe uma série de 
outros tributos que todo cidadão 

deve pagar, como o IPTU e o Imposto 
de Renda, e também taxas por 

serviços públicos que o Estado 
presta e algumas contribuições.

Nossa! 
Quanto 

imposto!

É isso que 
meu pai fala!

Mas, tão importante quanto 
contribuir, é fiscalizar 

a aplicação desses 
recursos!

Fiscalizar? como?



A gente pode fazer esse acompanhamento através 
de sessões de Orçamento Participativo...

Nossa, 
que nome 

difícil!

partici...

participativo!

Orçamento Participativo 
são assembleias 

abertas, realizadas 
periodicamente nos 

bairros.
Assembleias 

abertas?

São reuniões que 
qualquer pessoa 

pode participar, dar 
sugestões e opiniões.

ah...



Nesses encontros, a população decide 
as prioridades de investimentos em obras 

e serviços a serem realizados a cada 
ano em seu bairro com os recursos do 
orçamento da prefeitura, e as apresenta 

como sugestões aos governantes.

Que demais! Todo 
mundo pode opinar!

É um importante mecanismo 
governamental de debate, que 

permite que o cidadão auxilie na 
definição dos destinos da cidade, 

além de dar visibilidade na ampliação 
da transparência e do controle 

sobre a arrecadação e aplicação dos 
recursos públicos.

parece 
bem 

legal!

não sabia 
disso!



Orçamento Participativo estimula 
o exercício da cidadania, criando 
uma relação da população com o 
bem público, e do governo com 
a população sobre a gestão da 

cidade.

E existem outras maneiras da 
gente sugerir e acompanhar os 

gastos do governo?

Claro! 



Então vamos conversar 
com um vereador para ele 
vir até aqui e consertar 

nosso campinho! boa!

Através de sites governamentais ou, 
indiretamente, por meio de nossos 
representantes: os vereadores, 

deputados e senadores. São esses 
políticos que acompanham de perto os 

gastos do governo.



Bem, a minha ideia é que a gente organize um 
abaixo-assinado, que é uma maneira eficiente 

e democrática de revelar nosso desejo.  
Podemos conseguir muitas assinaturas e depois 

fazer esse documento chegar às mãos das 
autoridades competentes.

Tenho certeza 
que meus pais 

assinam!

Os meus 
também!

E vai dar 
certo, mãe?

Claro que vai! 
Todos juntos 
somos fortes!



Incrível! Numa 
democracia as 
pessoas têm 
mesmo muito 

poder.

A gente poderia 
se organizar 

para pedir outras 
coisas importantes 

também.

Como melhorias no 
posto de saúde!

Ou a ampliação 
da biblioteca 

municipal!

Se nós pagamos 
tantos impostos, 

por que não 
podemos exigir 
o bom uso do 

dinheiro público?



É... Acho que vocês 
estão começando a 
entender o quanto 

a democracia é 
importante!

Contem comigo, 
meus pequenos 

líderes 
comunitários!



fazespeducacaofiscal@fazenda.sp.gov.br

(11) 3243-4525

www.transparencia.sp.gov.br

www.planejamento.sp.gov.br

www.cgu.gov.br/olhovivo

www.cgu.gov.br/PrevencaodaCorrupcao/TurmaMonica/index.asp

www.plenarinho.gov.br

www.leaozinho.receita.fazenda.gov.br

www.esaf.fazenda.gov.br/esafsite/educacao-fiscal/Edu_Fiscal2008/INDEX.htm

www.portaltransparencia.gov.br

acesse

realização


