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Florianópolis, 06 de agosto de 2018. 
 

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

134 DO REGIMENTO INTERNO, REALIZARÁ SUA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA, AGENDADA 

PARA AS 9h DO DIA 07 DE AGOSTO, COM A SEGUINTE PAUTA: 

 

 
DEPUTADO DARCI DE MATOS 
 

 

OF./0221.8/2016, de autoria de Entidade Social, que solicita a alteração da Lei que declara de 

utilidade pública a Sociedade Espírita Encontro Fraterno, de Blumenau. 

 

PL./0261.9/2017, de autoria do Deputado Natalino Lázare, que dispõe sobre a concessão de 

passe livre aos policiais e bombeiros militares de Santa Catarina, em serviço, no transporte 

rodoviário intermunicipal de passageiros, no Estado de Santa Catarina. 

 

PL./0293.6/2016, de autoria da Deputada Ana Paula de Lima, que veda o funcionamento de 

curso técnico de nível médio ou curso técnico específico para a formação de técnicos de 

enfermagem na modalidade Ensino a Distância (EAD), no âmbito do Estado de Santa Catarina 

e adota outras providências. 

 

PL./0534.4/2015, de autoria do Deputado Leonel Pavan, que estabelece benefícios no campo 

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

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), concedendo 

isenção fiscal aos representantes comerciais quando da aquisição de veículos automotor, 

alterando o regulamento da Lei n° 10.297, de 1996. 

 

 
DEPUTADO DIRCEU DRESCH 
 

 

PL./0079.2/2017, de autoria do Deputado João Amin, que dispõe sobre o procedimento 

obrigatório de reserva de assento de acompanhante da pessoa com deficiência em teatros, 

cinemas, casas de shows e espetáculos em geral, no Estado de Santa Catarina. 

 

PL./0058.8/2018, de autoria do Deputado Milton Hobus, que reconhece o Município de 

Lontras, como a Capital Catarinense de Velocidade na Terra.  

 

PL./0150.3/2018, de autoria do Deputado João Amin, que institui o selo Amigo do Produtor 

Catarinense. 
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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. 

 

PL./0175.1/2018, de autoria do Deputado José Milton Scheffer, que declara de utilidade 

pública o Centro de Recuperação à Vida (CERVIDA), de Vidal Ramos. 

 

PL./0161.6/2018, de autoria do Deputado Aldo Schneider, altera denominação de 

estabelecimento de ensino no Município de Vitor Meireles. 

 

 
DEPUTADO MAURO DE NADAL 
 

 

PL./0124.1/2017, de autoria do Deputado Antonio Aguiar, que institui a Semana Estadual de 

Prevenção e Combate à Depressão no Estado de Santa Catarina. Dentro deste projeto foi 

apensado o PL./0177.3/2017 Dentro deste projeto foi apensado o PL./0177.3/2017. 

 

PL./0171.8/2018, de autoria do Deputado Neodi Saretta, que dispõe sobre a aquisição da 

maçã produzida pela agricultura familiar, economia popular solidária e pelos empreendimentos 

familiares rurais do Estado de Santa Catarina para a sua inclusão na merenda escolar da Rede 

Estadual de Ensino. 

 

PL./0192.2/2018, de autoria do Deputado Darci de Matos, que institui a Semana Estadual de 

Conscientização dos Primeiros Socorros. 

 

PLC./0020.0/2018, de autoria da Defensoria Pública, que acrescenta dispositivos à Lei 

Complementar n° 575, de 2012, que regulamentam a exigência de três anos de atividade 

jurídica para ingresso na carreira de Defensor Público Substituto de Santa Catarina prevista no 

art. 134, § 4º, combinado com o art. 93, inciso I, da Constituição da República Federativa do 

Brasil. 

 

 
DEPUTADO JEAN KUHLMANN 
 

 

PSA./0007.2/2018, de autoria do Deputado Pe. Pedro Baldissera,que susta, com fundamento 

no art. 40, VI, da Constituição do Estado de Santa Catarina, o Decreto nº 1.608, de 2018, que 

abre crédito suplementar em favor dos Encargos Gerais do Estado. 

 

 
DEPUTADO JOÃO AMIN 
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MSV./01285/2018, de autoria do Governador do Estado, de veto total ao PL 116/16, de 

autoria do Deputado Valdir Cobalchini, que acresce os arts.131-L, 131-M e 131-N à Lei nº 

14.675, de 2009, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente e estabelece outras 

providências. 

 

MSV./01286/2018, de autoria do Governador do Estado, de veto total ao PL 253/17, de 

autoria do Deputado Pe. Pedro Baldissera, que altera o § 1° do art. 2° da Lei n° 16.971, de 

2016, que institui o Tratamento Favorecido e Simplificado para o Microprodutor Primário do 

Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. 

 

 
DEPUTADO RICARDO GUIDI  
 

 

Sem matéria para a pauta. 

 

Sem matéria para a pauta. 

 

 
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO 
 

 

PL./0364.4/2017, de autoria do Deputado Natalino Lazare, que dispõe sobre o Código 

Estadual de Proteção aos Animais Domésticos. 

 

PL./0474.9/2017, de autoria do Deputado João Amin, que dispõe sobre o dever de as 

empresas concessionárias de serviço de telefonia móvel permitirem ao consumidor a 

acumulação de franquia de dados, quando não utilizada no mês de aquisição, para uso no mês 

subsequente. 

 

 
 
PL./0140.1/2018, de autoria da Deputada Ana Paula Lima e Neodi Saretta, 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./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 

 
DEPUTADO MARCOS VIEIRA  
 

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

estabelecimentos que os comercializem. 

 

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. 

 

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./0323.6/2017, de autoria da Deputada Ana Paula Lima, que dispõe sobre a presença de 

enfermeiras obstétricas e obstetrizes durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-

parto imediato, sempre que as parturientes forem internadas, e estabelece outras providências. 

 

OF./0545.3/2018, de autoria de Entidade Social, que solicita a alteração da Lei que declarou 

de utilidade pública a Sociedade Corpo de Bombeiros Voluntários, de Itaiópolis.  

 


