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Florianópolis, 28 de maio de 2018. 
 

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

134 DO REGIMENTO INTERNO, REALIZARÁ SUA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA, AGENDADA 

PARA AS 09:00H DO DIA 29 DE MAIO DE 2018, COM A SEGUINTE PAUTA: 

 

 
DEPUTADO DARCI DE MATOS 
 

 

PL. 0353.1/2017 de autoria do Deputado Patrício Destro que “Estabelece critérios para 

oportunização e acesso ao primeiro emprego através de empresas prestadoras de serviço aos 

órgãos da administração direta e indireta do Governo do Estado de Santa Catarina. 

 

 
DEPUTADO DIRCEU DRESCH 
 

 

Sem matéria para a pauta.  

 

PRS 0006.7/2016, de autoria do Deputado Dirceu Dresch, que restitui simbolicamente os 

mandatos do Vice-Governador e dos Deputados Estaduais do Estado de Santa Catarina, 

cassados entre os anos de 1964 e 1969. 

 

PL 0109.2/2018, de autoria do Deputado Natalino Lázare, que declara de utilidade pública a 

Rede Social Comunitária Pró-Envelhecimento Sadio de São José. 

 

PL 0104.8/2018, de autoria do Deputado Cesar Valduga, que denomina Vereador Luiz 

Gonzaga Agostinho o Viaduto sobre a Rodovia Antônio Heil, no km 6,5 da SC-486. 

 

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 

 
DEPUTADO JEAN KUHLMANN 
 

 

PL./0106.0/2016, de autoria do Deputado Darci de Matos e outro(s), que altera a Lei nº 

13.721, de 2006, que "Autoriza ao Poder Executivo a delegar serviços públicos na área de 

trânsito e estabelece outras providências", para incluir os serviços de vistoria veicular. 

 

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

escravo na produção de bens e serviços. (Devolução de Vista) 

 

 
DEPUTADO MAURO DE NADAL 
 

 

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./0042.0/2018, de autoria do Deputado Dirceu Dresch, que estabelece mecanismos 

prudenciais de controle do efeito sobre a receita tributária decorrente de isenções, anistias, 

remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia com o objetivo 

de alcançar o equilíbrio financeiro das contas públicas - "Transparência na renúncia fiscal". 

 

PL./0059.9/2018, de autoria do Deputado Manoel Mota, que dispõe sobre a contratação de 

vigilância armada 24 horas nas agências bancárias públicas e privadas e nas cooperativas de 

crédito do Estado de Santa Catarina. 

 

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. (Devolução de vista) 

 

 
DEPUTADO RICARDO GUIDI  
 

 

Sem matéria para a pauta.  

 

Sem matéria para a pauta.  

 
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO 
 

 

Sem matéria para a pauta.  

  

 
DEPUTADO MARCOS VIEIRA  
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DEPUTADO VALDIR COBALCHINI 
 

 

PL./0132.1/2018, de autoria do Deputado Rodrigo Minotto, que altera a Lei nº 13.622, de 

2005, que "Normatiza a participação de atletas, representantes de municípios, nas competições 

intermunicipais promovidas pelo Sistema Desportivo Estadual de Santa Catarina, através da 

Fundação Catarinense de Desporto - FESPORTE", para permitir a inscrição, nos Jogos 

Abertos, de atleta formado. 

 

PL./0117.2/2018, de autoria do Deputado Aldo Schneider, que declara de utilidade pública o 

Clube de Vôo-Livre da Galera, de Canelinha. 

 

PL/0076.0/2018, de autoria do Deputado Mauricio Eskudlark, que institui desconto no 

Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) a contribuintes que não 

cometam infrações de trânsito. 

 

PL./0053.3/2018, de autoria do Deputado Roberto Salum, que dispõe sobre a isenção de 

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) para a 

compra de armamentos, coletes balísticos e munições, quando adquiridos por profissionais das 

carreiras dos órgãos da segurança pública para uso pessoal, bem como para compra de 

viaturas, sistemas de videomonitoramento, equipamentos de proteção individual e 

equipamentos que possam ser utilizados nas atividades fins da segurança pública, com fins de 

doação, adquiridos por pessoas físicas ou jurídicas e adota outras providências. 

 

PL./0125.2/2018, de autoria do Deputado Carlos Chiodini, que declara de utilidade pública o 

Instituto Jaraguá do Sul de Turismo e Eventos - Vale dos Encantos Convention & Visitors 

Bureau. 

 

PL./0128.5/2018, de autoria do Deputado Aldo Schneider, que declara de utilidade pública a 

Associação Fênix de Artes Marciais Itapemense (AFAMI), de Itapema. 


