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Florianópolis, 09 de julho de 2018. 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EM CUMPRIMENTO AOS ARTIGOS 131 E 
134 DO REGIMENTO INTERNO, REALIZARÁ SUA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA, AGENDADA 
PARA AS 9h DO DIA 10 DE JULHO DE 2018, COM A SEGUINTE PAUTA: 
 
 
DEPUTADO DARCI DE MATOS 
 
 
Sem matéria para a pauta.  
 
 
DEPUTADO DIRCEU DRESCH 
 
 
PL./0153.6/2018, de autoria do Deputado Patrício Destro, que institui no âmbito do Estado a 
Semana de Conscientização do Teste do Pezinho e adota outras providências. 
 
PL./0257.2/2016, de autoria do Deputado Cesar Valduga, que dispõe sobre a definição de 
maus-tratos aos animais. 
 
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.  (devolução de vista)  

 
PRS./0012.5/2015, de autoria do Deputado Cesar Valduga, que institui, no âmbito da 
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, o Memorial da Defesa Social; 
 

 
DEPUTADO JEAN KUHLMANN 
 
 
PL./176.2/2018, de autoria do Deputado Gelson Merísio, que declara de utilidade pública o 
Núcleo de Apoio à Vida de Chapecó (NAVIC). 
 
PLC./0022.2/2018, de autoria do Tribunal de Justiça do Estado, que extingue e cria cargos 
do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina. 
 
 
DEPUTADO JOÃO AMIN 
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PL./0126.3/2018, de autoria do Deputado Patrício Destro, que altera a Lei nº 17.403, de 2017, 
que dispõe sobre a instauração de processo administrativo pelo DETRAN/SC, para aplicação e 
cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir. 
 
PL./0031.8/2018, de autoria do Deputado Dirceu Dresch, que institui o Estatuto Estadual da 
Juventude e dispõe sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas públicas 
de juventude e o Sistema Estadual de Juventude (SIEJUVE). 
 
OF./0586.1/2017, de autoria da Entidade Social, que solicita a alteração da Lei que declarou 
de utilidade pública a Sociedade Amigos de Brusque. 
 
 
DEPUTADO MAURO DE NADAL 
 
 
Sem matéria para a pauta.  
 
DEPUTADO RICARDO GUIDI  
 
 
Sem matéria para a pauta.  

 
Sem matéria para a pauta.  
 
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO 
 
 
Sem matéria para a pauta.  
 

 
PL./0173.0/2018, de autoria do Deputado Ricardo Guidi, que altera o Anexo II da Lei nº 
17.335, de 2017, que "Consolida as Leis que dispõem sobre a instituição de datas e 
festividades alusivas do Estado de Santa Catarina", para o fim de adjetivar com a cor laranja a 
"Semana Estadual de Prevenção às Deficiências". 
 
PL./0172.9/2018, de autoria da Deputada Ada Faraco de Luca, que dispõe sobre o porte de 
arma de fogo para os Agentes de Segurança Socioeducativos do Estado de Santa Catarina. 
 

 
DEPUTADO MARCOS VIEIRA  
 

 
DEPUTADO VALDIR COBALCHINI 
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PL./0169.3/2018, de autoria do Deputado Mauricio Eskudlark, que dispõe sobre a concessão 
de gratuidade no transporte rodoviário intermunicipal de passageiros aos guardas municipais, 
no âmbito do Estado de Santa Catarina. 
 
PL./0179.5/2018, de autoria do Deputado Ismael dos Santos, que declara de utilidade pública 
a Associação dos Artesãos de Brusque. 
 

PAUTA COMPLEMENTAR - 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DEVOLUÇÕES DE VISTA POR ORDEM DE ANTIGUIDADE DO PEDIDO 

PL 0235.7/2016, de autoria do Deputado Luiz Fernando Vampiro, que dispõe sobre a criação 
do Regime de Excepcionalidade nos contratos e convênios que contemplam entidades que 
atendam crianças e adolescentes no âmbito do Estado de Santa Catarina.  

 Pedido de Vista em 14/03/2017 - Deputado Dirceu Dresch 
 
PL 0123.0/2016, de autoria do Deputado Patrício Destro, que dispõe sobre a apresentação 
de artistas locais na abertura ou encerramento de eventos musicais de âmbito nacional e 
internacional no Estado de Santa Catarina. 

 Pedido de Vista em 14/03/2017 - Deputado Dirceu Dresch 
 
PL 0048.6/2011, de autoria do Deputado Antonio Aguiar, que dispõe sobre a cobrança de 
serviços de estacionamento no Estado de Santa Catarina. Apensado a este o PL./0068.0/2011 
Dentro deste projeto foi apensado o PL./0055.5/2014 Dentro deste projeto foi apensado o 
PL./0264.1/2014 Dentro deste projeto foi apensado o PL./0093.0/2016 Dentro deste projeto foi 
apensado o PL./0031.8/2016 Dentro deste projeto foi apensado o PL./0034.0/2016.  

 Pedido de Vista em 18/04/2017 - Deputado Marcos Vieira 
 
PL 0364.4/2016, de autoria do Deputado Luiz Fernando Vampiro, que dispõe sobre o dever 
de os supermercados e os estabelecimentos congêneres, localizados no Estado de Santa 
Catarina, adaptarem os carrinhos de compras para atender às necessidades das crianças com 
deficiência ou mobilidade reduzida.  

 Pedido de Vista em 25/04/2017 - Deputado Valdir Cobalchini 
 
PL 0549.0/2015, de autoria do Deputado Rodrigo Minotto, que institui o "Auxílio Natureza" 
destinado às famílias atingidas por desastres ambientais no âmbito do Estado de Santa 
Catarina e adota outras providências.  

 Pedido de Vista em 25/04/2017 - Deputado Darci de Matos 
 
 



 

4 
 

PL 0362.2/2016, de autoria do Deputado Luiz Fernando Vampiro, que determina a 
obrigatoriedade de comercialização ou disponibilização de bebidas dietéticas em eventos 
esportivos e "shows" culturais ou esportivos voltados ao público em geral e nos locais dos 
eventos.  

 Pedido de Vista em 25/04/2017 - Deputado Rodrigo Minotto 
 
PL 0388.1/2016, de autoria do Deputado Patrício Destro, que dispõe sobre a proteção às 
gestantes participantes de concursos públicos realizados no âmbito do Estado de Santa 
Catarina.  

 Pedido de Vista em 25/04/2017 - Deputado Rodrigo Minotto 
 
PL 0225.5/2015, de autoria do Deputado Gelson Merisio, que altera o art. 4º da Lei nº 14.369, 
de 2008, que estabelece normas para o deferimento de denominação adjetiva aos Municípios 
catarinenses, para possibilitar até 3 (três) denominações por Município. Dentro deste projeto foi 
apensado o PL./0296.9/2015 Dentro deste projeto foi apensado o PL./0290.3/2015.  

 Pedido de Vista em 25/04/2017 - Deputado Valdir Cobalchini 
 
PL 0224.4/2015, de autoria do Deputado Gelson Merisio, que reconhece o Município de 
Joinville como a Capital Econômica de Santa Catarina.  

 Pedido de Vista em 25/04/2017 - Deputado Valdir Cobalchini 
 
PL 0367.7/2015, de autoria do Deputado João Amin, que Institui o Programa Famílias 
Acolhedoras no âmbito do Estado de Santa Catarina.  

 Pedido de Vista em 09/05/2017 - Deputado Darci de Matos 
 
PL 0239.0/2016, de autoria do Deputado Roberto Salum, que estabelece critérios sobre o 
sistema de transparência na distribuição de vagas na educação pública do Estado de Santa 
Catarina, e adota outras providências.  

 Pedido de Vista em 23/05/2017 - Deputado Mauro de Nadal 
 
PL 0329.1/2016, de autoria do Deputado Antonio Aguiar, que institui a Política de Mobilidade 
Sustentável no Estado de Santa Catarina.  

 Pedido de Vista em 06/06/2017 - Deputado Marcos Vieira 
 
PL 0042.0/2015, de autoria do Deputado Pe. Pedro Baldissera, que dispõe sobre o 
monitoramento eletrônico de agressor por violência doméstica e familiar contra a mulher, no 
âmbito do Estado de Santa Catarina e adota outras providências.  

 Pedido de Vista em 20/06/2017 - Deputado Dirceu Dresch 
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PL 0487.3/2013, de autoria da Bancada do PT, que fica assegurado aos negros e aos 
indígenas, percentuais das vagas oferecidas nos concursos públicos efetuados pela 
Administração Pública Direta e Indireta de qualquer dos Poderes do Estado de Santa Catarina, 
para provimento de cargos efetivos.  

 Pedido de Vista em 20/06/2017 - Deputado Dirceu Dresch 
 
PL 0019.1/2017, de autoria do Deputado Kennedy Nunes, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de divulgação do Disque 180 nas salas de cinema do Estado de Santa 
Catarina.  

 Pedido de Vista em 27/06/2017 - Deputado Darci de Matos 
 
PL 0205.1/2015, de autoria do Deputado Neodi Saretta, que dispõe sobre a obrigatoriedade 
de as concessionárias de automóveis plantarem uma árvore para cada veículo vendido.   

 Pedido de Vista em 11/07/2017 - Deputado Dirceu Dresch 
 
PL 0195.5/2016, de autoria da Deputada Ana Paula Lima, que altera o art. 1º da Lei nº 8.209, 
de1991, que estabelece a gratuidade na travessia por "ferry-boat" do Rio Itajaí Açú para 
pedestres e ciclistas, e estabelece outras providências.  

 Pedido de Vista em 11/07/2017 - Deputado Dirceu Dresch 
 
PL 0030.7/2014, de autoria do Deputado Neodi Saretta, que dispõe sobre a cobrança de 
tarifa mínima de água no Estado de Santa Catarina.  

 Pedido de Vista em 01/08/2017 - Deputado Dirceu Dresch 
 
PL 0384.8/2016, de autoria do Deputado João Amin, que veda a cobrança de tarifa de 
esgotamento sanitário nas localidades onde ao menos uma das atividades que compõem o 
serviço não é prestada diretamente pela concessionária ou pelo ente municipal.  

 Pedido de Vista em 08/08/2017 - Deputado Darci de Matos 
 
PL 0309.8/2016, de autoria do Deputado Rodrigo Minotto, que cria no âmbito do Estado de 
Santa Catarina, o Programa de Distribuição de Órteses, Próteses Ortopédicas e Aparelhos 
Locomotores para atendimento às pessoas com deficiências e adota outras providências. 

 Pedido de Vista em 22/08/2017 - Deputado Darci de Matos 
 
 
 
 


