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Florianópolis, 18 de junho de 2018. 
 

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

134 DO REGIMENTO INTERNO, REALIZARÁ SUA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA, AGENDADA 

PARA AS 09:00H DO DIA 19 DE JUNHO DE 2018, COM A SEGUINTE PAUTA: 

 

 
DEPUTADO DARCI DE MATOS 
 

 

PL./0021.6/2018, de autoria do Deputado Patrício Destro, que institui a Política Estadual de 

Desenvolvimento Sustentável da Piscicultura no Estado de Santa Catarina e adota outras 

providências. 

 

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. (Devolução de vista). 

 

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. 

 

 
DEPUTADO DIRCEU DRESCH 
 

PL./0113.9/2017, de autoria da Mesa, que consolida as Leis que dispõem sobre o Patrimônio 

Cultural do Estado de Santa Catarina. (devolução de vista). 

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. 

(devolução de vista). 

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. (devolução de 

vista). 

PL./0023.8/2017, de autoria da Deputada Ana Paula Lima, que dispõe no âmbito do Estado 

de Santa Catarina sobre o funcionamento das empresas especializadas na prestação de 
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serviços de controle de vetores e pragas urbanas, e adota outras providências. (devolução de 

vista). 

 PL./0047.5/2018, de autoria do Deputado Ismael dos Santos, que institui o Dia Estadual da 

Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no âmbito do Estado de Santa Catarina. 

 

PL./0143.4/2018, de autoria do Deputado Luiz Fernando Vampiro, que dispõe sobre a 

conscientização, a prevenção e o combate à erotização infantil nas escolas públicas de 

educação infantil e de ensino fundamental, no âmbito do Estado de Santa Catarina. 

 

PL./0051.1/2018, de autoria do Deputado Nilso Berlanda, que dispõe sobre a criação de um 

cadastro estadual de doadores de órgãos em Santa Catarina. 

 

PL./0040.9/2018, de autoria do Deputado Cesar Valduga, que estabelece multa a qualquer 

veiculação publicitária misógina, sexista ou estimuladora de agressão e violência sexual contra 

a mulher no âmbito do Estado de Santa Catarina. 

 

PL./0540.2/2017, de autoria do Deputado Cesar Valduga, que cria subtítulo nos registros de 

ocorrência da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina denominado "LGBTFobia". 

 

 
DEPUTADO JEAN KUHLMANN 
 

 

PL./0017.0/2015, de autoria do Deputado Leonel Pavan, que obriga os bancos, as empresas 

de cartão de crédito, as operadoras de serviços de telefonia móvel e os provedores de internet 

e televisão por assinatura a disponibilizarem aos usuários mecanismos capazes de gerar 

protocolo que lhes permita comprovar o teor e a data de suas solicitações. (devolução de 

vista). 

 

PL./0136.5/2018, de autoria do Deputado Milton Hobus, que institui a Rota Turística 

Caminhos de Santa Paulina no Estado de Santa Catarina. 

 

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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DEPUTADO MAURO DE NADAL 
 

 

PL./0124.1/2018, de autoria da Deputada Ana Paula Lima, que proíbe a produção de mudas e 

o plantio da árvore "Nim Indiano", nome científico "Azadirachta indica A. Juss", também 

conhecida como "Amargosa" e incentiva a substituição das existentes. 

 

PL./0135.4/2018, de autoria da Deputada Luciane Carminatti, que altera a Lei n° 15.806, que 

"Obriga o Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Estado da Segurança Pública, a 

registrar e divulgar os índices de violência contra a mulher, no âmbito do Estado de Santa 

Catarina, e adota outras providências". 

 

MSV./1264/2018, de autoria do Governador do Estado, de veto parcial ao PL/0090/16, de 

autoria do Deputado Fernando Coruja, que dispõe sobre o repasse financeiro dos recursos da 

União vinculados à área da saúde, destinados ao Estado de Santa Catarina, e estabelece a 

impositividade da execução financeira duodecimal dos recursos consignados à área da saúde 

na Lei Orçamentária Anual (LOA). 

 

MSV./1266/2018, de autoria do Governador do Estado, de veto total ao PL/361/16 de autoria 

do Deputado Luiz Fernando Vampiro, que institui reserva de vagas nos contratos celebrados 

pela Administração Pública estadual, nas áreas de segurança, vigilância e transportes de 

valores, no âmbito do Estado de Santa Catarina. 

 

PSA./0006.1/2018, de autoria dos Deputados Dirceu Dresch e Neodi Saretta, que susta a 

Resolução GGG nº 002/2018, que "Dispõe sobre o aumento de despesa nos órgãos da 

Administração Direta, Autarquias e Fundações do Poder Executivo Estadual e das Empresas 

dependentes do Tesouro do Estado para o exercício 2018.  

 

 
DEPUTADO RICARDO GUIDI  
 

 

Sem matéria para a pauta.  

 

Sem matéria para a pauta.  

 

 

 

 
DEPUTADO MARCOS VIEIRA  
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DEPUTADO RODRIGO MINOTTO 
 

 

Sem matéria para a pauta.  

 

PL./0524.2/2017, de autoria do Deputado Roberto Salum, que dispõe sobre a cobrança de 

"couvert" artístico e a obrigatoriedade de colocação de placas informativas dos valores. 

PL./0148.9/2018, de autoria do Deputado José Milton Scheffer, que altera a Lei nº 7.543, de 

1988, que "Institui o imposto sobre a propriedade de veículos automotores e dá outras 

providências", para o fim de isentar os veículos movidos a motor elétrico. 

PL./0008.9/2018, de autoria do Deputado Jean Kuhlmann, que altera a Lei nº 17.221, de 

2017, que institui a Taxa de Fiscalização do Transporte Intermunicipal de Passageiros (TFT) e 

as taxas por atos do Departamento de Transportes e Terminais (DETER) e estabelece outras 

providências, acrescentando o inciso I ao § 1º do art. 1º, isentando os Municípios do Estado de 

Santa Catarina que exercem diretamente e gratuitamente o transporte intermunicipal de 

passageiros da TFT. 

PL./0437.4/2017, de autoria do Deputado Natalino Lázare, que dispõe sobre a implantação de 

hortas e sistemas de compostagem comunitários nos espaços urbanos, no âmbito do 

Programa Horta Familiar, no Estado de Santa Catarina. Dentro deste projeto foi apensado o 

PL./0028.2/2018.  

PL./0028.2/2018, de autoria do Deputado Neodi Saretta, que institui o Programa de Incentivo 

à Implantação de Horta Orgânica Comunitária no Estado de Santa Catarina. (apensado ao PL 

0437.4/2017). 

PL./0502.7/2017, de autoria do Deputado Roberto Salum, que dispõe sobre as normas para 

realização de Festa Rave ou similares com música eletrônica no âmbito do Estado de Santa 

Catarina e adota outras providências. 

 
DEPUTADO VALDIR COBALCHINI 
 


