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Florianópolis, 16 de abril de 2018. 
 

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

134 DO REGIMENTO INTERNO, REALIZARÁ SUA 08ª REUNIÃO ORDINÁRIA, AGENDADA 

PARA AS 9H DO DIA 17 DE ABRIL DE 2018, COM A SEGUINTE PAUTA: 

 

 
DEPUTADO DARCI DE MATOS 
 
 

PL./0373.5/2017, de autoria do Deputado Antonio Aguiar, que autoriza o Poder Executivo a 

regulamentar e consolidar a implantação de prontuário eletrônico do paciente nos serviços de 

saúde públicos e privados no Estado de Santa Catarina e estabelece diretrizes para a sua 

implementação. 

 

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. 

PL./0073.7/2018, de autoria do Deputado Cleiton Salvaro, que dispõe sobre o dever de os 

patrocinadores de ações para a arrecadação de fundos a divulgarem os dados sobre os 

valores arrecadados, bem como sobre sua destinação.  

PL./0058.8/2018, de autoria do Deputado Milton Hobus, que reconhece o Município de 

Lontras, como a Capital Catarinense de Velocidade na Terra. 
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OF./0688.6/2017, de autoria da Entidade Social, que solicita a alteração da Lei que declarou 

de utilidade pública a Associação Regional da Pequena Empresa Moveleira (ARPEM), de São 

Bento do Sul.  

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

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

Catarina. (devolução de vista) 

 

PL./0381.5/2017, de autoria do Deputado Darci de Matos, que dispõe sobre a concessão de 

incentivo fiscal com o objetivo de estimular a realização de Projetos Culturais, instituindo o 

Programa de Incentivo à Cultura (PIC), no âmbito do Estado de Santa Catarina. 

 

PL./0063.5/2018, de autoria do Deputado Ricardo Guidi, que declara de utilidade pública a 

Associação de Câncer de Boca e Garganta (ACBG), de Florianópolis. 

 

PL./0051.1/2018, de autoria do Deputado Nilso Berlanda, que dispõe sobre a criação de um 

cadastro estadual de doadores de órgãos em Santa Catarina. 

 

 
DEPUTADO MAURO DE NADAL 
 

 

PL./0090.8/2016, de autoria do Deputado Fernando Coruja, que estabelece prazo para o 

repasse de recursos ao Fundo Estadual de Saúde. 

 

PL./0417.0/2017, de autoria do Governador do Estado, que autoriza a doação de imóvel no 

Município de Campos Novos. 

 

 
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. (conforme acordo entre os membros, realizado na 7ª Reunião Ordinária)  

 

PL./0090.8/2018, de autoria da Deputada Ana Paula Lima, que declara de utilidade pública a 

Associação dos Grupos Folclóricos Germânicos do Médio Vale do Itajaí (AFG), do Município de 

Blumenau. 

 

 
DEPUTADO JOÃO AMIN 

http://www.alesc.sc.gov.br/proclegis/individual.php?id=PL./0417.0/2017
http://www.alesc.sc.gov.br/proclegis/individual.php?id=PSA/0003.9/2018
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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./0079.2/2018, de autoria do Deputado Rodrigo Minotto, que institui o Programa Maria da 

Penha vai à Escola visando sensibilizar a comunidade escolar sobre a Lei Maria da Penha. 

 

Sem matéria para a pauta.  

 

 
DEPUTADO RICARDO GUIDI  
 
 

 

PL./0357.5/2017, de autoria da Deputada Ana Paula Lima, que dispõe sobre a distribuição, o 

preenchimento e o fluxo das Declarações de Nascidos Vivos (DNV) para profissionais que 

realizam parto domiciliar. 

 

MSV/01219/2018, de autoria do Governador do Estado, de veto parcial ao PL/0159/16, de 

autoria do Deputado Jean Kuhlmann, em tramitação conjunta com o PL/0330/16, de autoria do 

Deputado Gelson Merisio, que dispõe sobre a responsabilidade territorial urbana, o 

parcelamento do solo, e as novas modalidades urbanísticas, para fins urbanos e rurais, no 

Estado de Santa Catarina e adota outras providências. 

 

 

 
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO 
 

  

Sem matéria para a pauta.  

 

 
DEPUTADO VALDIR COBALCHINI 
 

 

Sem matéria para a pauta.  

 

 
DEPUTADO MARCOS VIEIRA  
 

http://www.alesc.sc.gov.br/proclegis/individual.php?id=PL./0557.0/2017

