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Florianópolis, 09 de abril de 2018. 
 

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

134 DO REGIMENTO INTERNO, REALIZARÁ SUA 06ª REUNIÃO ORDINÁRIA, AGENDADA 

PARA AS 9H DO DIA 10 DE ABRIL DE 2018, COM A SEGUINTE PAUTA: 

 

 
DEPUTADO DARCI DE MATOS 
 

 

PL./0261.9/2017, de autoria do Deputado Natalino Lázare, que dispões sobre a concessão de 

passe livre aos policiais e bombeiros militares de Santa Catarina, em serviço, no transporte 

rodoviário intermunicipal de passageiros, no Estado de Santa Catarina.  

 

PL./0521.0/2017, de autoria do Deputado Ricardo Guidi, que dispõe sobre treinamento 

prático para utilização de extintores de incêndio aos condôminos de edifícios residenciais e 

comerciais, no âmbito do Estado de Santa Catarina.  

 

 
DEPUTADO DIRCEU DRESCH 
 

 
PL./0048.6/2018, de autoria do Deputado Cesar Valduga, que institui o Programa Cidade 

Amiga do Idoso. 

 

PL./0544.6/2017, de autoria do Deputado Ismael dos Santos, que declara de utilidade pública 

a Comunidade Terapêutica São Francisco, Filial de Campos Novos. 

 

PL./0552.6/2017, de autoria do Deputado Roberto Salum, que proíbe a venda de bebida 

alcoólica pelas casas noturnas, bares e congêneres no Estado de Santa Catarina às pessoas 

que estejam portando arma de fogo e obriga a assinatura de Termo de Identificação e 

Responsabilidade por integrantes de instituições policiais civis ou militares, federais e 

estaduais, guardas municipais e quaisquer pessoas legalmente autorizadas ao porte de arma 

de fogo. 

 
DEPUTADO JEAN KUHLMANN 
 

 

PSA/0003.9/2018, de autoria do Deputado Milton Hobus, que susta o Decreto n° 1.541, de 20 de 

março de 2018. 

 

MSG/01237/2018, de autoria do Governador do Estado, que comunica que usufruirá férias no 

período compreendido entre os dias 29 de março e 7 de abril do corrente ano. 

http://www.alesc.sc.gov.br/proclegis/individual.php?id=PSA/0003.9/2018
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Sem matéria para a pauta. 

 

 
DEPUTADO MAURO DE NADAL 
 

 

PL./0408.0/2017, de autoria do Deputado Rodrigo Minotto, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade de instalação de salas de apoio à amamentação em órgãos públicos do Estado 

de Santa Catarina. 

 

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./0007.8/2018, de autoria do Governador do Estado, que altera o art. 175 da Lei nº 6.844, 

de 1986, e estabelece outras providências. 

 

PL./0059.9/2018, de autoria do Deputado Manoel Mota, que dispõe sobre a contratação de 

vigilância armada 24 horas nas agências bancárias públicas e privadas e nas cooperativas de 

crédito do Estado de Santa Catarina. 

 

PL./0061.3/2018, de autoria do Deputado Cesar Valduga, que assegura aos professores e 

demais servidores das escolas públicas estaduais o direito à alimentação pelo programa de 

merenda escolar. 

 

PL./0077.0/2018, de autoria do Deputado Maurício Eskudlark, que revoga o Título de 

Cidadão Catarinense concedido ao Senhor Luiz Inácio Lula da Silva. 

 

PRS/0002.3/2018, de autoria do Deputado Mario Marcondes, que dispõe sobre a autorização 

prévia do Plenário para a realização de contratação envolvendo valor igual ou superior a R$ 

5.000.000,00 (cinco milhões de reais), no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de 

Santa Catarina. 

Sem matéria para a pauta 

 

 
DEPUTADO JOÃO AMIN 

 
DEPUTADO MARCOS VIEIRA  
 

http://www.alesc.sc.gov.br/proclegis/individual.php?id=PL./0007.8/2018
http://www.alesc.sc.gov.br/proclegis/individual.php?id=PL./0077.0/2018
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DEPUTADO RICARDO GUIDI  
 
 

PL./0480.7/2015, de autoria do Deputado Rodrigo Minotto, que dispõe sobre a reserva de até 

30% (trinta por cento) das vagas de estagiários, nos Poderes do Estado de Santa Catarina, 

para estudantes das escolas públicas do ensino médio. 

 

PL./0107.0/2017, de autoria do Deputado Mario Marcondes, que determina o registro e a 

identificação eletrônica de equinos, muares e asininos por seus proprietários, de modo 

controlar e punir o abandono de animais em vias públicas, áreas ou parques. 

 

PL./0055.5/2018, de autoria do Deputado Gabriel Ribeiro, que declara integrante do 

Patrimônio Cultural Imaterial do Estado de Santa Catarina a Festa Nacional do Pinhão de 

Lages. 

 

PL 0009.0/2018, de autoria do Deputado Jean Kuhlmann, que estabelece normas para o 

atendimento emergencial pelas equipes de socorro e de remoção do Corpo de Bombeiros do 

Estado de Santa Catarina (CBMSC) e do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) 

quanto à remoção dospacientes para os hospitais privados. 

 

 
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO 
 

 Sem matéria para a pauta. 

 

 
DEPUTADO VALDIR COBALCHINI 
 

 

PL./0076.0/2018, de autoria do Deputado Maurício Eskudlark, que institui desconto no 

Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) a contribuintes que não 

cometam infrações de trânsito.  

 
PLC./0007.3/2018, de autoria do Deputado Maurício Eskudlark, que altera a Lei 

Complementar n° 453, de 2009, que "Institui Plano de Carreira do Grupo Segurança Pública - 

Polícia Civil, e adota outras providências", a fim de exigir prática jurídica ou policial para 

ingresso na carreira de Delegado de Polícia, bem como assegurar a participação da Ordem 

dos Advogados do Brasil (OAB) em todas as fases do concurso público para a referida carreira. 

 

PL./0062.4/2018, de autoria do Deputado Fernando Coruja, que institui a campanha de 

valorização da vida denominada Setembro Amarelo, o Dia Estadual de Prevenção ao Suicídio 

e a Caminhada Anual pela Vida, no Estado de Santa Catarina. 


