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Florianópolis, 25 de junho de 2018. 
 

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

134 DO REGIMENTO INTERNO, REALIZARÁ SUA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA, AGENDADA 

PARA AS 9h DO DIA 26 DE JUNHO 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. 

 

RQC/0005.3/2018, de autoria do Deputado Jean Kuhlmann e outros, que Requerem a 

reconsideração da decisão do Plenário desta Casa que aprovou na 46ª Sessão Ordinária, o 

Requerimento RQS/0411.5/2018, que "Requer a retirada do Regime de Prioridade do PLC nº 

0005/18". 

 

PLC./0018.6/2018, de autoria do Ministério Público, que cria Promotorias de Justiça na 

estrutura orgânica do Ministério Público de Santa Catarina, cargos de membro e de servidores 

do Ministério Público. 

 

 
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). 
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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 

serviços de controle de vetores e pragas urbanas, e adota outras providências. (devolução de 

vista). 

 

PL./0167.1/2017, de autoria do Governador do Estado, que dispõe sobre a celebração de 

parcerias de incentivo à atividade laboral no sistema prisional do Estado e estabelece 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./0315.6/2015, de autoria do Deputado Patrício Destro, que altera a Lei n° 10.309, de 

1996, que institui a gratuidade para a realização de laqueadura tubária e vasectomia, nos 

hospitais e maternidades públicas estaduais e/ou conveniados com o Sistema Único de Saúde 

(SUS) e adota outras providências. 

 

 
DEPUTADO MAURO DE NADAL 
 

 

Sem matéria para a pauta.  

 

 
DEPUTADO RICARDO GUIDI  
 

 

Sem matéria para a pauta.  

 
DEPUTADO JEAN KUHLMANN 
 

 

PLC./0019.7/2018, de autoria do Governador do estado, que altera a Lei Complementar nº 

675, de 2016, a Lei Complementar nº 676, de 2016, e a Lei Complementar nº 687, de 2016. 

 

PLC./0014.2/2016, de autoria do Tribunal de Justiça do Estado, que altera a redação do art. 

2° da Lei Complementar n° 188, de 1999, que dispõe sobre o Fundo de Reaparelhamento da 

Justiça (FRJ) e adota outras providências. 

 

 
DEPUTADO JOÃO AMIN 
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Sem matéria para a pauta.  

 

 
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO 
 

 

Sem matéria para a pauta.  

 

 
 

PL./0254.0/2016, de autoria do Deputado Rodrigo Minotto, que Inclui o "Carnevale di 

Venezia", ocorrido no Município de Nova Veneza, no calendário oficial de eventos do Estado de 

Santa Catarina. 

 

PSA./0005.0/2018, de autoria do Deputado Cesar Valduga, que Susta o Ofício Circular SED 

nº 184/2018, de 23 de maio de 2018, da Secretaria de Estado da Educação. 

 

PL./0255.0/2016, de autoria do Deputado Cesar Valduga, que dispõe sobre a verificação do 

rendimento e controle de frequência dos estudantes que tenham sido eleitos para funções em 

entidades estudantis. 

 

PL./0155.8/2018, de autoria do Deputado Cleiton Salvaro, que altera a Lei nº 7.541, de 1988, 

que "Dispõe sobre as taxas estaduais e dá outras providências", a fim de conceder desconto de 

50% da taxa de transferência de veículo, incidente na alienação de automóveis usados, para 

estabelecimentos que os comercializem 

 
DEPUTADO MARCOS VIEIRA  
 

 
DEPUTADO VALDIR COBALCHINI 
 


