
 

1 

 

 
Florianópolis, 07 de maio de 2018. 

 
 

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

134 DO REGIMENTO INTERNO, REALIZARÁ SUA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA, AGENDADA 

PARA AS 09:00H DO DIA 08 DE MAIO DE 2018, COM A SEGUINTE PAUTA: 

 

 
DEPUTADO DARCI DE MATOS 
 

 

PL./0091.9/2018, de autoria do Deputado Leonel Pavan, que reconhece a Cidade de Itajaí, 

como Capital Náutica do Estado de Santa Catarina. 

 

 
DEPUTADO DIRCEU DRESCH 
 

 

PL./0041.0/2018, de autoria do Deputado Rodrigo Minotto, que dispõe sobre a vedação de 

homenagens a pessoas que tenham praticado atos de lesa-humanidade, tortura, exploração do 

trabalho escravo e violação dos direitos humanos, no Estado de Santa Catarina e adota outras 

providências. 

 

PL./0339.3/2016, de autoria do Deputado Patricio 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. 

(devolução de vista) 

 

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 JEAN KUHLMANN 
 

 

Sem matéria para a pauta. 
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PL./0069.0/2018, de autoria do Deputado Neodi Saretta, que institui a Semana Estadual de 

Prevenção aos Homicídios de Jovens. 

 

OF./0024.5/2018, de autoria de Entidade Social, que solicita a alteração da Lei que declarou 

de utilidade pública o Instituto de Audição e Terapia da Linguagem, de Florianópolis. 

 

PL./0001.2/2018, de autoria do Deputado Roberto Salum, que declara de utilidade pública o 

Grêmio Recreativo dos Policiais Militares do Município de Biguaçu. 

 

PL./0078.1/2018, de autoria do Deputado Rodrigo Minotto, que dispõe sobre a destinação de 

veículos apreendidos, removidos ou depositados, em pátios de retenção públicos, com 

identificação, sem qualquer interesse de seus proprietários, em condições de uso, aos 

Delegados de Polícia, em caráter transitório. 

 

 
DEPUTADO MAURO DE NADAL 
 

 

Sem matéria para a pauta. 

 

Sem matéria para a pauta. 

 

 
DEPUTADO RICARDO GUIDI  
 

 

PL./0087.2/2018, de autoria da Deputada Ada Faraco De Luca, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade do Estado de Santa Catarina de realizar no âmbito da Secretaria de Estado da 

Saúde, o censo quadrienal das pessoas com autismo e adota outras providências. 

 

PLC./0009.5/2018, da autoria da Deputada Luciane Carminatti, que altera a Lei 

Complementar nº 587, que "Dispõe sobre o ingresso nas carreiras das instituições militares de 

Santa Catarina e estabelece outras providências". 

 

PL./0231.3/2017, de autoria do Deputado Cesar Valduga, que institui o selo Empresa Amiga 

da Saúde Mental no Estado de Santa Catarina. 

 

 
DEPUTADO JOÃO AMIN 

 
DEPUTADO MARCOS VIEIRA  
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DEPUTADO RODRIGO MINOTTO 
 

 

PL./0046.4/2018, de autoria do Deputado Dirceu Dresch, que garante ao cidadão a 

transparência dos dados relativos à segurança pública no Estado de Santa Catarina e adota 

outras providências. 

 

PL./0072.6/2018, de autoria da Deputada Luciane Carminatti, que altera a Lei nº 16.861, que 

"Disciplina a admissão de pessoal por prazo determinado no âmbito do Magistério Público 

Estadual, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, sob regime 

administrativo especial, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição da República". 

 

PL./0081.7/2018, de autoria do Deputado Mauro de Nadal, que acrescenta Parágrafo Único 

ao art. 3º da Lei nº 16.721, de 2015, que "Consolida as Leis que dispõem sobre a concessão 

de Título de Cidadão Catarinense no âmbito do Estado de Santa Catarina". 

 

PRS./0001.2/2018, de autoria do Deputado Dóia Guglielmi, que institui o Programa Obrigado 

Servidor no âmbito da Assembleia Legislativa Catarinense. 

 

PL./0324.7/2017, de autoria do Deputado Mario Marcondes, que institui o Dia Estadual dos 

Hospitais Filantrópicos, no Estado de Santa Catarina. 

 

PL./0027.1/2018, de autoria do Deputado Neodi Saretta, que institui a Semana Catarinense 

de Conscientização sobre os Direitos dos Animais. 

 

PL./0057.7/2018, de autoria do Deputado Kennedy Nunes, que estabelece impedimento de 

acesso ao serviço público, bem como prestar serviços ou participar de licitações, à pessoa que 

tenha praticado crime nos termos da Lei federal nº 11.340, de 2006. 

 
 

 
DEPUTADO VALDIR COBALCHINI 
 

 

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

Portadorde Câncer no Estado de Santa Catarina. 

 

OF./0018.7/2018, de autoria da Secretaria de Estado da Infra-Estrurura, que solicita 

esclarecimento quanto a denominação do trecho da Rodovia SC-390, entre Capão Alto e 

Campo Belo do Sul. 


