
Prefeito Amigo da Criança

Os municípios têm até o dia 31 de julho para enviar o Termo de Adesão 
ao Programa Prefeito Amigo da Criança (PPAC). O aviso é da 
Federação Catarinense de Municípios (Fecam), parceira da Fundação 

Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente, da Associação Brasileira 
dos Fabricantes de Brinquedos, promotora do programa. Nesta sexta edi-
ção, até agora, o PPAC tem 2.080 prefeitos e prefeitas inscritos no Brasil, 
sendo 99 em Santa Catarina. A presidente da Fecam, Adeliana Dal Pont, 
prefeita de São José, aderiu à iniciativa e na Marcha a Brasília em Defesa 
dos Municípios, em maio, fez questão de conversar com a coordenadora da 
Fundação Abrinq, Jeniffer Caroline Luiz, sobre a importância da ação. A 
gerente executiva da Fundação, Denise Cesário, explicou à Coluna Pelo 
Estado que, ao assinarem o termo de compromisso, o Programa Prefeito 
Amigo da Criança oferece aos gestores ferramentas para qualificar os pro-
cessos de planejamento que, consequentemente, resultarão em avanços a 
médio e longo prazo, bem como na solução de problemas emergenciais e de 
curto prazo. “Em paralelo, o Programa também fortalece a ação do Siste-
ma de Garantia de Direitos dos órgãos, subsidiando para ação qualificada 
de Conselhos Tutelares e Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do 
Adolescente.” O PPAC oferece suporte técnico gratuito ao longo dos quatro 
anos do mandato de prefeitos e prefeitas que realizarem a adesão, uma for-
ma de incentivo ao desenvolvimento das capacidades locais dos municípios 
nas áreas de planejamento e orçamento público voltado às políticas para a 
infância e adolescência. Em Santa Catarina, desde 1997, quando foi criado, 
52 gestões em 26 municípios receberam o prêmio, sendo que alguns municí-
pios ganharam em mais de uma gestão. No estado, ao longo desses 20 anos, 
198 prefeitos já aderiram ao PPAC. Quer saber se o prefeito de seu município 
já aderiu à edição de 2017? Acesse prefeito.org.br/programa/adesoes/mapa-de
-adesao. No mapa do Brasil que vai aparecer, selecione Santa Catarina e 
clique sobre o número de cidades para aparecer a lista atualizada.

Não pode esperar Durante o recesso 
do Congresso Nacional, uma comissão 
representativa, formada por deputados e 
senadores escolhidos de acordo com a pro-
porcionalidade partidária, vai trabalhar 
em questões de caráter urgente e que não 
podem esperar pelo reinício do período le-
gislativo. A comissão é composta por 27 
parlamentares. O único catarinense é o 
senador Dalirio Beber, do PSDB.

Incentivo Redução de 5% na tributa-
ção da erva-mate catarinense para ven-
das fora do estado está assegurada até 
dezembro, conforme decreto publicado 
no dia 11 pela Secretaria da Fazenda. A 
medida atende o segmento produtivo re-
presentado por 85 ervateiras espalhadas 
do Planalto Norte ao Oeste. A recupera-
ção do incentivo fiscal foi conquista da 
Frente Parlamentar da Erva-Mate, criada 
na Assembleia Legislativa pelo deputado 
Antonio Aguiar (PMDB), com o apoio de 
outros 14 parlamentares.

Está no ar o sistema para adesão ao 
Programa Catarinense de Recuperação 
Fiscal, o Prefis. Criado com o objetivo de 
incrementar a arrecadação do governo do 
Estado, o programa é uma oportunida-
de para o contribuinte pagar o ICMS em 
atraso com descontos de até 90% sobre 
multa e juros. A meta da Secretaria de Es-
tado da Fazenda é arrecadar pelo menos 
R$ 100 milhões ainda em 2017. O valor 
deve ajudar a honrar compromissos com 
áreas prioritárias como Saúde, Educação 
e Segurança.

Náutica Os visitantes do II Salão Naú-
tico Marina Itajaí, entre 20 e 23 de ju-
lho, poderão aprender noções básicas e 
também aprimorar conhecimentos liga-
dos ao segmento no estande da Associação 
Náutica (Acatmar). São aulas gratuitas e 
com vagas limitadas, servindo também de 
amostra dos cursos que a entidade promo-
verá até o fim do ano, em Florianópolis, 
com o objetivo de profissionalização da 
economia do mar.
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Reviver 3
O deputado estadual Ismael dos Santos (PSD) co-
memora a finalização das reuniões e alinhamentos 
necessários para o início efetivo da terceira edição do  
Programa Rede Estadual de Atenção a Dependentes 
Químicos (Reviver. Em 2017 serão financiadas 720 
vagas pelo governo do Estado em 72 Centros Tera-
pêuticos de diferentes regiões de Santa Catarina. Para 
o parlamemtar, “este é um momento importante de 
continuar com o compromisso efetivo das políticas 
públicas resolutivas no acolhimento de dependentes 

de substâncias psicoativas, fazendo-se valer a manutenção de uma bandeira 
levantada há tantos anos para ajudar milhares de famílias catarinenses”. O 
Reviver 3 já tem garantia orçamentária de R$ 6 milhões no Fundo Social.
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