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Florianópolis, 23 de abril de 2018. 
 

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

134 DO REGIMENTO INTERNO, REALIZARÁ SUA 09ª REUNIÃO ORDINÁRIA, AGENDADA 

PARA AS 9H DO DIA 24 DE ABRIL DE 2018, COM A SEGUINTE PAUTA: 

 

 
DEPUTADO DARCI DE MATOS 
 
 

Sem matéria para a pauta. 

 

 
DEPUTADO DIRCEU DRESCH 
 

 

Sem matéria para a pauta. 

 

 Sem matéria para a pauta.  

 

 

 

 

 

 
DEPUTADO JEAN KUHLMANN 
 

 

PL./0250.6/2017, de autoria do Deputado Silvio Dreveck, que declara integrante do patrimônio 

histórico, artístico e cultural do Estado de Santa Catarina a Casa D'Agronômica - residência oficial 

do Governador do Estado de Santa Catarina, localizada no Município de Florianópolis. 

 

PL./0083.9/2018, de autoria do Deputado Dirceu Dresch, que institui o Sistema Estadual de 

Compensação de Energia Elétrica para os microgeradores e minigeradores domésticos de energia 

elétrica alternativa. 

 

PL./0004.5/2018, de autoria do Deputado Roberto Salum, que dispõe acerca da obrigatoriedade 

das construtoras disponibilizarem ao consumidor adquirente amplo acesso a informações sobre 

empreendimentos imobiliários executados. 

 

 
DEPUTADO JOÃO AMIN 
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DEPUTADO MAURO DE NADAL 
 

 

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

Município de Campos Novos. 

 

PL./0093.0/2018, de autoria do Deputado Rodrigo Minotto, que institui a certificação para 

Entidades de Práticas Desportivas Formadoras de Atletas, com base na Lei federal n° 9.615, 

1998 e adota outras providências. 

 

PLC./0012.0/2018, de autoria do Tribunal de Justiça do Estado, que extingue o cargo em 

comissão de Assessor de Imprensa do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado de 

Santa Catarina. 

 

Sem matéria para a pauta. 

 

 
DEPUTADO RICARDO GUIDI  
 

 

PL./0240.4/2017, de autoria do Deputado Pe. Pedro Baldissera, que estabelece normas e 

critérios básicos de acessibilidade por deficiência auditiva e visual em políticas públicas no 

Estado de Santa Catarina. 

 

PL./0014.7/2018, de autoria do Deputado Darci de Matos, que declara de utilidade pública o 

Instituto TH. Isolde Odebrecht, de Joinville. 

 

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. (devolução de vista) 

 

 
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO 
 

 

 Sem matéria para a pauta. 

 

 

 

 
DEPUTADO MARCOS VIEIRA  
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DEPUTADO VALDIR COBALCHINI 
 

 

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. 

 

PL./0510.7/2017, de autoria do Deputado Roberto Salum, que dispõe sobre a proibição de 

recolhimento, retenção ou apreensão do veículo pela identificação do não pagamento de 

imposto, altera o art. 10 da Lei nº 7.543, de 1998, acrescentando parágrafo único, e fixa prazo 

para regularização nos casos de apreensão de automotores por infringência as normas do 

Código de Trânsito Brasileiro. 

 

PLC./0042.6/2017, de autoria da Deputada Luciane Carminatti, que altera a Lei 

Complementar nº 422, de 25 de agosto de 2008 (Programa de Habitação Popular). 

 

PL./0528.6/2017, de autoria do Deputado Cesar Valduga, que cria o Programa Estadual de 

Incentivo aos Serviços Ambientais de Reciclagem - PROSAR - destinado a apoiar 

empreendimentos econômico - solidários formados por catadores e catadoras de materiais 

recicláveis. 

 

PL./0541.3/2017, de autoria do Deputado Cesar Valduga, que dispõe sobre dispõe sobre a 

Política Estadual de Reciclagem de Materiais. 

 

PL./0096.3/2018, de autoria do Deputado Cesar Valduga, que dispõe sobre a criação do Selo 

Cidade Sustentável. 


