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Florianópolis,04 de junho de 2018. 
 

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

134 DO REGIMENTO INTERNO, REALIZARÁ SUA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA, AGENDADA 

PARA AS 09:00H DO DIA 05 DE JUNHO DE 2018, COM A SEGUINTE PAUTA: 

 

 
DEPUTADO DARCI DE MATOS 
 

 

Sem matéria para a pauta.  

 

 
DEPUTADO DIRCEU DRESCH 
 

 

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. (devolução de vista) 

 

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. (devolução de vista) 

 

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

como Capital Náutica do Estado de Santa Catarina. (devolução de vista) 

 

PL./0102.6/2018, de autoria do Deputado Mauricio Eskudlark, que dispõe sobre vagas de 

estacionamento para veículos das Secretarias de Saúde municipais e estadual no âmbito dos 

Municípios que possuam hospitais ou prontos atendimentos. 

 

 
DEPUTADO JEAN KUHLMANN 
 

 

PLC./0015.3/2018, de autoria do Tribunal de Justiça do Estado, que altera o art. 24 da Lei 

Complementar n° 156, de 1997, que dispõe sobre o Regimento de Custas e Emolumentos e 

adota outras providências, e acrescenta as notas 6ª e 7ª ao item 7 da Tabela I - Atos do 

Tabelião da Lei Complementar nº 219, de 2001. 

 

 
DEPUTADO JOÃO AMIN 
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PL./0017.0/2018, de autoria do Governador do Estado, que denomina Delegada de Polícia 

Lúcia Maria Stefanovich o Auditório do Centro Administrativo da Secretaria de Estado da 

Segurança Pública, localizado no bairro Capoeiras, no Município de Florianópolis. 

 

PL./0338.2/2017, de autoria do Deputado Valdir Cobalchini, que institui a Política Estadual de 

Mobilidade por Bicicleta e cria o Programa Bicicleta em Santa Catarina, e adota outras 

providências. (devolução de vista) 

 

 
DEPUTADO MAURO DE NADAL 
 

 

PL./0002.3/2018 ,de autoria do Deputado Roberto Salum, que dispõe sobre a obrigatoriedade 

das casas lotéricas, lojas de jóias e relógios localizadas no interior dos "shopping centers" 

sediados no Estado de Santa Catarina de serem instaladas em andar superior ou último andar 

comercial dos referidos empreendimentos. 

 

 PL./0139.8/2018, de autoria do Deputado Valmir Comin, que dispõe sobre o processo de 

doação de animais pertencentes aos órgãos vinculados à Secretaria de Estado da Segurança 

Pública, e adota outras providências. 

 

 
DEPUTADO RICARDO GUIDI  
 

 

PL/0013.6/2018, de autoria do Deputado Rodrigo Minotto, que estabelece requisitos para a 

contratação de show musical para eventos, comemorações ou festividades públicas, quando 

financiados ou subvencionados por recursos públicos no Estado de Santa Catarina e adota 

outras providências. 

 

PL/0156.9/2017, de autoria da Deputada Dirce Heiderscheidt, que dispõe sobre o dever e a 

gratuidade da vacinação contra Mormo e Anemia Infecciosa Equina (AIE). 

 

PL/0325.8/2017, de autoria do Deputado Darci de Mattos, que dispõe sobre a gratuidade na 

travessia por "Ferry Boat" entre São Francisco do Sul e Joinville para pedestres, ciclistas e 

motociclistas, e adota outras providências. 

 

PL/0556.0/2017, de autoria do Deputado Milton Hobus, que institui o Projeto Preservacionista 

Araucária, que dispõe sobre a regulamentação do plantio, da preservação, do manejo 

sustentável, do desenvolvimento da silvicultura e do emprego do recurso alimentar proveniente 

da "Araucaria angustifolia" (pinheiro brasileiro). 
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Sem matéria para a pauta. 

 

 
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO 
 

 

Sem matéria para a pauta.  

 

PL./0138.7/2018, de autoria do Deputado Mauro de Nadal, que proíbe o ingresso de 

representantes de agências de modelos nos ambientes de escolas públicas estaduais visando 

ao recrutamento e/ou cadastramento de possíveis futuros clientes de seus serviços. 

PL./0140.1/2018, de autoria da Deputada Ana Paula Lima e Neodi Sareta, que obriga que 

nos editais de licitações e nos contratos de obras públicas se registre a obrigatoriedade de 

cumprimento da Lei n° 17.076, de 2017. 

PL./0134.3/2018, de autoria do Deputado Luiz Fernando Vampiro, que dispõe sobre o dever 

de as unidades escolares públicas ou privadas a disponibilizarem, no mínimo, 10% (dez por 

cento) de mobiliário adaptado aos alunos com deficiência e/ou obesos, no âmbito do Estado de 

Santa Catarina. 

 
DEPUTADO MARCOS VIEIRA  
 

 
DEPUTADO VALDIR COBALCHINI 
 


