
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA   
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
Rua Dr. Jorge da Luz Fontes, 310 
88020 900 – Florianópolis – SC – Brasil  
Fone: 55 48 3221 2571 
E-mail: ccjalesc@gmail.com 
 

Florianópolis, 23 de fevereiro de 2018 
 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EM CUMPRIMENTO AOS ARTIGOS 131 E 

134 DO REGIMENTO INTERNO, REALIZARÁ SUA 01ª REUNIÃO ORDINÁRIA, AGENDADA 

PARA AS 09H DO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2018, COM A SEGUINTE PAUTA: 

 
 
 

 
DEPUTADO DARCI DE MATOS 
 

 

PL./0321.4/2017, de autoria do Deputado Ricardo Guidi, que dispõe sobre dever de equipar 

os veículos de passeio 0Km (zero-quilômetro), comercializados no Estado de Santa Catarina, 

com pneu sobressalente nas mesmas dimensões e características utilizadas nos veículos. 

 

PL./0008.9/2017, de autoria da Deputada Luciane Carminatti,  que dispõe sobre abono de 

faltas dos membros do Magistério Público Estadual que participaram de movimento grevista e 

estabelece outras providências. 

 

PL./0044.2/2017, de autoria do Deputado Kennedy Nunes, que dispõe sobre a distribuição de 

dispositivos de segurança preventivo para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, 

mesmo com a medida protetiva aplicada, em todo o Estado de Santa Catarina. As modalidades 

previstas nesta Lei são: o conhecido como "botão do pânico" e o monitoramento eletrônico. 

 

PL./0380.4/2017, de autoria do Deputado José Nei A. Ascari, que regulamenta a profissão de 

Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras) no âmbito do Estado de Santa 

Catarina. 

 

PL./0010.3/2018, de autoria do Deputado João Amin, que altera a Lei nº 11.984, de 2001, 

que "Dispõe sobre as formas de afixação de preços e produtos e serviços, para conhecimento 

pelo consumidor", para incluir a afixação de tabela de preços na entrada de restaurantes, 

bares, lanchonetes, casas de diversão noturna com jantar dançante e/ou show artístico e 

congêneres, no Estado de Santa Catarina. 

 

PL./0500.5/2017, de autoria do Deputado Antonio Aguiar, que denomina Vereador Arno 

Krelling o trecho da Rodovia SC-418 que liga o Viaduto Pirabeiraba km 0 à Sociedade Dona 

Francisca Km 9. 
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PLC/0044.8/2017, de autoria do Deputado Milton Hobus, que altera os Anexos I e II da Lei nº 

15.156, de 2010, que "Institui o Plano de Carreiras e Vencimentos do Grupo Segurança Pública 

- Perícia Oficial e adota outras providências", a fim de modificar a denominação do cargo de 

papiloscopista para perito papiloscopista. 

 

PL./0504.9/2017, de autoria do Deputado Roberto Salum, que dispõe sobre compensação de 

pagamentos de tarifa de pedágios na alíquota de IPVA e adota outras providências. 

 

MSV/01192/2018, de autoria do Governador do Estado, que veta parcialmente o 

PLC/0045/17, de autoria do Governador do Estado, que altera o art. 10 da Lei Complementar 

n° 345, de 2006, que dispõe sobre o Plano de Carreiras dos servidores da Fundação 

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) e adota outras providências. 

 

MSV/01057/2017, de autoria do Governador do Estado, veto total ao PL 577/15, de autoria do 

Deputado Dirceu Dresch, que altera a ementa e o art. 1º, da Lei nº 12.282, de 2002, que dispõe 

sobre o fornecimento de alimentos orgânicos na merenda escolar nas unidades educacionais 

do Estado de Santa Catarina. 

 

MSV/01058/2017, de autoria do Governador do Estado,  veto total ao PL 27/2010, de autoria 

da Deputada Ana Paula Lima, que dispõe sobre o reconhecimento através de critérios 

estabelecidos, do exercício da atividade de podologia por profissional habilitado, no âmbito do 

Estado de Santa Catarina e adota outras providências. 

 

MSV/01200/2018, de autoria do Governador do Estado, veto total ao PL/0210/15, de autoria 

do Deputado Patrício Destro, que dispõe sobre a comercialização de produtos em feiras e 

eventos de caráter transitório e/ou eventual no âmbito do Estado de Santa Catarina.  

 

MSV/01203/2018, de autoria do Governador do Estado, veto total ao PL/0271/17, de autoria 

do Deputado João Amin, que veda a alienação do imóvel, denominado Casa D'Agronômica, no 

Município de Florianópolis. 

 

MSV/01221/2018, de autoria do Governador do Estado, que veta parcialmente ao 

PLC/0031/17, de autoria da Defensoria Pública, que institui o Plano de Cargos, Carreira e 

Vencimentos dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina e adota outras 

providências. 

 

 

 

http://www.alesc.sc.gov.br/proclegis/individual.php?id=PL./0504.9/2017
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DEPUTADO DIRCEU DRESCH 
 

 

PL./0484.0/2017, de autoria do Deputado Roberto Salum, que dispõe sobre a obrigatoriedade 

de instalação de cabines preferenciais, exclusivas e com sistema de pagamento eletrônico de 

pedágio, para motocicletas ou similares nas Praças de Pedágio localizadas no Estado de Santa 

Catarina. 

 

PL./0400.2/2017, de autoria do Deputado Nilson Gonçalves, que institui o Sistema Estadual 

de Comunicação e Cadastro de Pessoas Desaparecidas, e adota outras providências. 

 

PL./0376.8/2017, de autoria do Deputado Pe. Pedro Baldissera, que  

concede Título de Cidadão Catarinense a Eurides Luiz Mescolotto, "in memoriam”> 

 

PL./0488.4/2017, de autoria do Deputado Mauro de Nadal, que reconhece o Município de 

Modelo como a Capital Estadual do Porco Assado no Rolete. 

 

OF./0006.3/2017, de autoria de Entidade Social, que solicita a alteração da Lei que declarou 

de utilidade pública a Sociedade Promocional do Menor Trabalhador, de Florianópolis. 

 

PL./0230.2/2017, de autoria do Deputado Cesar Valduga, que dispõe sobre a Política de 

Turismo Sustentável do Estado de Santa Catarina. (devolução de vista) 

 

PL./0208.4/2017, de autoria do Deputado Cesar Valduga, que institui a Política Estadual de 

Desenvolvimento Rural Sustentável da Agricultura Familiar. (devolução de vista) 

 

PL./0343.0/2017, de autoria do Deputado Cesar Valduga, que estabelece diretrizes para 

criação do Programa Centro de Parto Normal - Casa de Parto, para o atendimento à mulher no 

período gravídico-puerperal e adota outras providências. (devolução de vista) 

 

PL./0192.2/2017, de autoria do Deputado Cesar Valduga, que assegura contrapartida a 

empresas que financiarem bolsas de estudo a professores. (devolução de vista) 

 

PL./0406.8/2017, de autoria do Deputado Cesar Valduga, que institui, no âmbito do sistema 

estadual de ensino, o Programa Escola sem Mordaça. (devolução de vista) 
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PL./0304.3/2017, de autoria do Deputado Patrício Destro, que declara integrante do 

patrimônio histórico, artístico e cultural do Estado de Santa Catarina o Teatro Adolpho Mello, 

localizado no Município de São José. (devolução de vista) 

 

PL./0363.3/2016, de autoria do Deputado Luiz Fernando Vampiro, que inclui na grade 

curricular do Ensino Fundamental da rede pública estadual de ensino, no Estado de Santa 

Catarina, temas e atividades voltados à orientação sobre o uso de agrotóxicos e similares. 

(devolução de vista) 

 

PL./0348.4/2016, de autoria do Deputado Luiz Fernando Vampiro, que altera a Lei nº 10.501, 

de 1997, que "Dispõe sobre normas de segurança para o funcionamento de estabelecimentos 

financeiros e dá outras providências", para o fim de disciplinar a dispensa da revista por portas 

eletrônicas de segurança individualizada. 

 
DEPUTADO JEAN KUHLMANN 
 

 

PL./0167.1/2017, de autoria do Governador do Estado, que dispõe sobre a celebração de 

parcerias de incentivo à atividade laboral no sistema prisional do Estado e estabelece outras 

providências. 

 

PRS./0011.4/2017, de autoria da Mesa, que acrescenta o art. 144-A ao Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa, aprovado pela Resolução nº 005, de 2008, para dispor sobre a votação 

em separado de emenda, artigo, parágrafo ou alínea nas Comissões. 

 

PLC./0033.5/2017, de autoria do Tribunal de Justiça do Estado, que altera a Tabela I da Lei 

Complementar nº 219, de 2001, que dispõe sobre o valor dos emolumentos nos atos praticados 

pelos serviços notariais e de registro. 

 

MSV./01204/2017, de autoria do Governador do Estado, que veto total ao PL/0397/17, de 

autoria do Deputado Valdir Cobalchini, que regulamenta a atividade de inspeção e 

comercialização de produtos de origem animal e vegetal para estabelecimentos de pequeno 

porte e agroindústria familiar (produtos artesanais), no Estado de Santa Catarina. 

 

PRS./0009.0/2017, de autoria do Deputado Cesar Valduga, que regulamenta a celebração de 

convênios entre a Assembleia Legislativa e entidades mantenedoras de rádios comunitárias e 

demais meios de comunicação independentes. 
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PL./0281.2/2016, de autoria do Deputado Rodrigo Minotto, que institui regra de 

acessibilidade com a obrigatoriedade de exibição de legendas na reprodução de filmes nas 

salas de cinema do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. 

 

PL./0361.1/2016, de autoria do Deputado Luiz Fernando Vampiro, que  

institui a reserva de vagas para vigilantes do sexo feminino nos contratos celebrados pela 

Administração Pública estadual, nas áreas de segurança, vigilância e transportes de valores, 

no âmbito do Estado de Santa Catarina.  

 

PL./0339.3/2016, de autoria do Deputado Patrício Destro, que altera o art. 4º da Lei nº 

15.431, de 2010, que "Proíbe a realização de trotes nos estabelecimentos educacionais 

públicos estaduais e privados e adota outras providências", para que os estabelecimentos 

educacionais que apoiem e promovam o trote cidadão recebam o selo Universidade Cidadã. 

 

PL./0515.1/2017, de autoria do Deputado Roberto Salum, que dispõe sobre a perda ou 

extravio do cartão ou tíquete de estacionamento comerciais do Estado de Santa Catarina, e 

adota outras providências. 

 

PL./0309.8/2017, de autoria do Deputado Pe. Pedro Baldissera, que  

dispõe sobre a colaboração de interesse público entre o Estado de Santa Catarina e as 

entidades que especifica, na forma do inciso I, do art. 19, da Constituição da República 

Federativa do Brasil para atividades de ensino, assistência social, saúde e cultura. 

 

 

PL./0020.5/2018, de autoria do Deputado Altair Silva, que reconhece a Colônia Nova Itália, no 

Município de São João Batista, como pioneira da imigração italiana. 

 

PL./0127.4/2017, de autoria do Deputado Valdir Cobalchini, que autoriza o uso, em serviço, de 

arma de fogo de propriedade particular dos servidores da FATMA, designados para atividades 

de fiscalização ambiental, e estabelece outras providências. 

 

PL./242.6/2017, de autoria do Deputado José Nei Ascari, que dispõe sobre a comunicação do 

vencimento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) aos condutores do Estado de Santa 

Catarina. 

 

 
DEPUTADO JOÃO AMIN 
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DEPUTADO MARCOS VIEIRA  
 

 
Sem matéria para a pauta. 

 
 
 
 
 

 
DEPUTADO MAURO DE NADAL 
 

 

PL./0021.6/2017, de autoria da Bancada do PT, que dispõe sobre a exploração de gás de 

xisto, ou gás de folhelho, através do método de perfuração seguido de fraturamento hidráulico 

(fracking). 

 

PL./0505.0/2017, de autoria do Deputado Cesar Valduga, que cria subtítulo nos registros de 

ocorrência da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina denominado "feminicídio". 

 

PL./0507.1/2017, de autoria do Deputado Neodi Saretta, que institui o Programa Atividade na 

Melhor Idade no Estado de Santa Catarina e adota outras providências. 

 

PL./0529.7/2017, de autoria do Deputado João Amin, que institui o Dia Estadual do 

Cooperativismo. 

 

PL./0557.0/2017, de autoria do Deputado Cesar Valduga, que altera a Lei nº 15.736, de 2012, 

que dispõe, define e disciplina a piscicultura de águas continentais no Estado de Santa 

Catarina. 

 

PL./0018.0/2018, de autoria do Deputado Aldo Schneider, que declara de utilidade pública a 

Fundação Educandário Barsanulfo, de Mafra. 

 

PL./0019.1/2018, de autoria do Deputado Aldo Schneider, que altera o Anexo Único da Lei nº 

16.733, de 2015, que "Consolida as Leis que dispõem sobre o reconhecimento de utilidade 

pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina" para dar nova denominação à 

Fundação Educacional do Alto Vale do Itajaí (FEDAVI), de Rio do Sul. 
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PL./0035.1/2018 de autoria do Deputado Aldo Schneider, que denomina Luiz Henrique da 

Silveira o Laboratório de Vitivinicultura da Escola de Educação Básica Manoel Cruz, no 

Município de São Joaquim. 

 

PL./0531.1/2017, de autoria do Deputado João Amin, que institui o Dia Estadual do 

Cooperativismo de Crédito. 

 

PL./0549.0/2017, de autoria do Deputado Aldo Schneider, que declara de utilidade pública a 

Associação de Agricultores Arroio Palmital, de Vitor Meireles. 

 

 

MSV./01215/2018, de autoria do Governador do Estado, veto total ao PL/0291/16, de autoria 

do Deputado Rodrigo Minotto, que dispõe sobre a apresentação, por meio eletrônico ou físico, 

da documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, para fins de recebimento de 

contratos firmados por órgãos do Poder Executivo Estadual. 

 

MSV./01220/2018, de autoria do Governador do Estado, veto parcial ao PLC/0024/17, de 

autoria do Governador do Estado, que altera a Lei Complementar n° 668, de 2015, que dispõe 

sobre o Quadro de Pessoal do Magistério Público Estadual, instituído pela Lei Complementar 

n° 1.139, de 1992, e estabelece outras providências. 

 

 
DEPUTADO RICARDO GUIDI  
 

 
 
PL./0211.0/2015, de autoria do Deputado Darci de Matos, que dispõe sobre garantia do 

atendimento prioritário e a acessibilidade de pessoas com obesidade em grau III, aos serviços 

dos estabelecimentos bancários, comerciais, órgãos públicos e outros que importem em 

atendimento por filas, senhas ou outros métodos similares no Estado de Santa Catarina, e 

estabelece outras providências. 

 

PL./0395.0/2016, de autoria do Deputado Valmir Comin, que institui a Política Estadual de 

Produção de Energias Renováveis, contemplando as fontes primárias, solar, eólica, hidráulica, 

maré-motriz, processo de geração de energia oriundos do bagaço de cana-de-açúcar, casca de 

arroz, cavacos de madeira, lixo orgânico e demais fontes primárias, cujo avanço tecnológico 

diversifique a matriz energética no Estado de Santa Catarina. 
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PL./0379.0/2017, de autoria do Deputado Kennedy Nunes, que introduz a classificação 

indicativa em exposições, amostras, exibições de arte e eventos culturais no âmbito do Estado 

de Santa Catarina, e adota outras providências. 

 

PL./0489.5/2017, de autoria do Deputado Silvio Dreveck, que altera o Anexo Único da Lei nº 

16.733, de 2015, que "Consolida as Leis que dispõem sobre o reconhecimento de utilidade 

pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina", para alterar a denominação da 

Sociedade dos Bombeiros Comunitários de Braço do Norte para Associação dos Bombeiros 

Comunitários de Braço do Norte. 

 

 

PL./0410.4/2017, de autoria do Deputado Gabriel Ribeiro, que altera a Lei nº 17.077, de 

2017, que "Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos que comercializam produtos 

alimentícios disporem em local único, específico e com destaque os produtos destinados aos 

indivíduos celíacos, diabéticos e com intolerância à lactose", com o fim de resguardar local 

exclusivo à disposição dos produtos sem glúten. 

 

PL./0518.4/2017, de autoria do Deputado Kennedy Nunes, que  

altera a Lei nº 15.953, de 2013, que "Dispõe sobre o Sistema Estadual de Proteção e Defesa 

Civil (SIEPDEC) e estabelece outras providências", a fim de estabelecer regras quanto ao 

trabalho voluntário nos Núcleos Comunitários de Apoio, Proteção e Defesa Civil (NUPDECs). 

 
 

 
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO 
 

 

Sem matéria para a pauta. 

 

 

 
DEPUTADO VALDIR COBALCHINI 
 

 

PL./0546.8/2017, de autoria do Deputado Antonio Aguiar, que institui o Município de Bela 

Vista do Toldo como Capital Catarinense do Pirogue. 

 

PL./0363.3/2017, de autoria da  Deputada Dirce Heiderscheidt, que dispõe sobre a reserva de 

vagas de trabalho em agências de emprego e de vagas nas escolas da Rede Pública Estadual 

para mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar e seus filhos, e adota outras 

providências. 
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PL./0551.5/2017, de autoria do Deputado Aldo Schneider, que declara de utilidade pública a 

Associação de Serviços Sociais Voluntários de Vitor Meireles. 

 

PL./0274.3/2017, de autoria do Deputado Narcizo Parisotto, que declara de utilidade pública 

a Sociedade Concordiense de Ajuda e Proteção Animal (CON ANIMAL), de Concórdia. 

 

PL./0422.8/2017, de autoria do Deputado Cesar Valduga, que institui o Estatuto do Portador 

de Câncer no Estado de Santa Catarina. 

 

PL./0006.7/2018, de autoria do Deputado Roberto Salum, que dispõe sobre a isenção do 

pagamento de taxas para confecção e de emissão de segunda via de documentos de 

identificação pessoal, que tenham sido roubados ou furtados, cuja expedição seja atribuição de 

órgão ou ente público estadual. 


