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Florianópolis, 30 de abril de 2018. 
 

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

134 DO REGIMENTO INTERNO, REALIZARÁ SUA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA, AGENDADA 

PARA AS 11:30H DO DIA 02 DE MAIO DE 2018, COM A SEGUINTE PAUTA: 

 

 
DEPUTADO DARCI DE MATOS 
 
 

PLC./0013.1/2018, de autoria do Deputado Leonel Pavan, que  

altera o art. 48 da Lei Complementar n° 453, de 2009, que instituiu Plano de Carreira do Grupo 

Segurança Pública - Polícia Civil, permitindo que Agente da Autoridade Policial possa ser 

promovido durante o estágio probatório. 

 

PL./0465.8/2017, de autoria da Deputada Luciane Carminatti, que dispõe sobre vedações à 

concessão de isenções fiscais, inclusão em programas de recuperação fiscal, ou concessão de 

financiamentos pelo Poder Público às empresas que, direta ou indiretamente, utilizem trabalho 

escravo na produção de bens e serviços. 

 

PL./0402.4/2016, de autoria do Deputado Vicente Caropreso, que estabelece condições e 

critérios a serem observados para nomeação de cargos de direção nas autarquias e fundações 

do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. 

 

 

 
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. 
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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. 

 

OF./0688.6/2017, de autoria de 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. 

 

Sem matéria para a pauta.  

 

 
DEPUTADO MAURO DE NADAL 
 

 

Sem matéria para a pauta.  

 

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. 

 

 
DEPUTADO JEAN KUHLMANN 
 

 

Sem matéria para a pauta.  

 

 
DEPUTADO JOÃO AMIN 

 
DEPUTADO MARCOS VIEIRA  
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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 VALDIR COBALCHINI 
 

 

PL./0071.5/2018, de autoria do Deputado Neodi Saretta, que institui o Serviço de Transporte 

Especial Gratuito para os pacientes com câncer ou doenças graves em tratamento na rede 

estadual de saúde de Santa Catarina. 

 

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. 

 

PLC./0006.2/2018, de autoria da Deputada Luciane Carminatti, que altera a Lei 

Complementar nº 170, que "Dispõe sobre o Sistema Estadual de Educação". 

 

PL./0030.7/2018, de autoria do Deputado Dirceu Dresch, que institui a identificação dos 

estabelecimentos de ensino da rede pública estadual e adota providências. 

 

PL./0519.5/2017, de autoria do Deputado Cesar Valduga, que dispõe sobre a vedação da 

desigualdade salarial, por motivo de gênero ou raça, nas empresas fornecedoras de produtos 

ou prestadoras de serviço ao Estado de Santa Catarina, estabelece mecanismos de 

fiscalização, e adota outras providências. 

 

PSA./0001.7/2018, de autoria da Deputada Ana Paula Lima, que fica sustado o Decreto nº 

1.069, de 21 de fevereiro de 2017. 


