
 

1 

 

Florianópolis, 14 de maio de 2018. 
 

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

134 DO REGIMENTO INTERNO, REALIZARÁ SUA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA, AGENDADA 

PARA AS 09:00H DO DIA 15 DE MAIO DE 2018, COM A SEGUINTE PAUTA: 

 

 
DEPUTADO DARCI DE MATOS 
 

 

PL./0253.9/2017, de autoria do Deputado Pe Pedro Baldissera, que altera o § 1° do art. 2° da 

Lei n° 16.971, de 2016, que institui o Tratamento Favorecido e Simplificado para o 

Microprodutor Primário do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. 

 

PSA/0004.0/2018, de autoria do Deputado Jean Kuhlmann, que susta os efeitos do Decreto 

nº 1.541, de 20 de março de 2018 

 

 
DEPUTADO DIRCEU DRESCH 
 

 

PL./0070.4/2018, de autoria do Deputado Neodi Saretta, que autoriza o Poder Executivo a 

criar o Programa de Apadrinhamento Afetivo "Um Lar Para os Idosos" no âmbito do Estado de 

Santa Catarina e adota outras providências. 

 

PL./0066.8/2018, de autoria da Deputada Ana Paula Lima, que proíbe a produção de mudas e 

o plantio da "Spathodea Campanulata", também conhecida como Espatódea, Bisnagueira, 

Tulipeira-do-Gabão, Xixi-de-Macaco ou Chama-da-Floresta e incentiva a substituição das 

existentes. 

 

PL./0023.8/2018, de autoria do Deputado Roberto Salum, que dispõe acerca da 

obrigatoriedade do Poder Público de cancelar o registro, na Junta Comercial, das empresas 

que revendam veículos ou autopeças de origem criminosa no âmbito do Estado de Santa 

Catarina e adota outras providências. 

 

PL./0016.9/2018, de autoria do Deputado Valdir Cobalchini, que denomina Balduino 

Schaeffer a Rodovia Estadual SC-161, trecho compreendido entre o Km 36+603 até o Km 

43,940. 

 

PL./0015.8/2018, de autoria do Deputado Valdir Cobalchini, que denomina Aléscio Francisco 

Bugs a Rodovia Estadual SC-161, trecho compreendido entre o Km 43,942 até o Km 56+987. 
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PL./0086.1/2018, de autoria do Deputado Patrício Destro, que declara de utilidade pública a 

Associação Restaurando Vidas (RESVIDAS), do Município de Piçarras. 

 

PL 0043.1/2018, de autoria do Deputado Valdir Cobalchini, que dispõe sobre a isenção do 

pagamento de direitos autorais nas execuções de obras musicais realizadas sem fins lucrativos 

no âmbito do Estado de Santa Catarina, e adota outras providências. 

 

PL./0074.8/2018, de autoria do Deputado Rodrigo Minotto, que cria o Programa Pratas da 

Casa, de estímulo à divulgação de experiências exitosas de egressos do ensino médio e 

técnico-profissionalizante no Estado de Santa Catarina. 

 

 
DEPUTADO MAURO DE NADAL 
 

 

PL./0320.3/2017, de autoria do Deputado Pe. Pedro Baldissera, que dispõe sobre a 

autorização de uso dos espaços físicos em corpos d'água de domínio do Estado de Santa 

Catarina para fins de aquicultura e adota outras providências. 

 

 
DEPUTADO JEAN KUHLMANN 
 

 

PL./0092.0/2018, de autoria do Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a 

contratar operação de crédito externo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 

até o montante de US$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de dólares dos Estados Unidos da 

América), para atender ao financiamento parcial do Projeto de Modernização da Gestão Fiscal 

do Estado de Santa Catarina (PROFISCO II SC), e estabelece outras providências. 

 

PLC./0011.0/2018, de autoria do Ministério Público, que altera e cria dispositivos da Lei 

Complementar n° 223, de 2002, cria e transforma cargos no Quadro de Cargos do Ministério 

Público de Santa Catarina 

 

PLC./0014.2/2018, de autoria do Tribunal de Justiça do Estado, que cria cargos no Quadro 

de Pessoal do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina. 

 

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

Cidadão Catarinense concedido ao Senhor Luiz Inácio Lula da Silva 

 

 
DEPUTADO JOÃO AMIN 
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PL./0103.7/2018, de autoria do Deputado Serafim Venzon, que altera a Lei n° 17.066, de 

2017, que "Dispõe sobre a publicação, na internet, da lista de espera dos pacientes que 

aguardam por consultas (discriminadas por especialidade), exames e intervenções cirúrgicas e 

outros procedimentos nos estabelecimentos da rede pública de saúde do Estado de Santa 

Catarina", para autorizar a contratação, de forma complementar, de serviços ofertados pela 

iniciativa privada. 

 
 

 
DEPUTADO RICARDO GUIDI  
 

 

PL./0439.6/2017, de autoria do  Deputado Gabriel Ribeiro, que dispõe sobre a divulgação da 

lista de pessoas condenadas por crime de violência contra a mulher. 

 

PL./0379.0/2017, de autoria do Deputado Kennedy Nunes, que introduz a classificação 

indicativa em exposições, amostras, exibições de arte e eventos culturais no âmbito do Estado 

de Santa Catarina, e adota outras providências. 

 

PL./0068.0/2018, de autoria do Deputado Serafim Venzon, que altera a Lei nº 10.567, de 

1997, que "Dispõe sobre a isenção do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos 

aos doadores de sangue e de medula e adota outras providências", para estender tal isenção a 

processos seletivos de ingresso em cursos das instituições de ensino superior. 

 

PL./0075.9/2018, de autoria do Deputado Rodrigo Minotto, que institui a Semana de Incentivo 

à Adoção Tardia. 

 

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 RODRIGO MINOTTO 
 

 

PL./0530.0/2017, de autoria do Deputado Valmir Comin, que declara de utilidade pública o 

Lions Clube Cocal do Sul, de Cocal do Sul. 

 

 
DEPUTADO MARCOS VIEIRA  
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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./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./0048.6/2017, de autoria do Deputado Cesar Valduga, que dispõe sobre o uso do nome 

social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais no 

âmbito da Administração Pública estadual direta, indireta, autárquica, fundacional e nas 

escolas públicas de Santa Catarina. 

 

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. 

 

PL./0027.1/2018, de autoria de autoria do Deputado Neudi Saretta, que institui a semana 

Catarinense de Conscientização sobre os Direitos dos Animais. 

 

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

Hospitais Filantrópicos, no Estado de Santa Catarina. 

 

 
DEPUTADO VALDIR COBALCHINI 
 

 

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./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.  

 

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. 


