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A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EM CUMPRIMENTO AOS ARTIGOS 131 E 134 DO 

REGIMENTO INTERNO, REALIZARÁ SUA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA, AGENDADA PARA AS 9h DO DIA 

30 DE OUTUBRO DE 2018, COM A SEGUINTE PAUTA: 

                              

I -  Discussão e votação da Ata da 22ª Reunião Ordinária; 

 

II - Expediente:            

                                                                 

a) Matérias distribuídas aos Relatores: 

                                                                                                                             

DEPUTADO DARCI DE MATOS 

 

PL/0061.3/2017, de autoria do Deputado Ricardo Guidi, que institui o Programa Turismo Escolar. 

 

DEPUTADO DIRCEU DRESCH 

 

PL/0134.3/2016, de autoria do Deputado Neodi Saretta, que dispõe sobre a criação do Cadastro Estadual de 

Crimes de Pedofilia e Violência Sexual no Estado de Santa Catarina. 

 

PL/0133.2/2018, de autoria da Deputada Luciane Carminatti, que dispõe sobre a divulgação e o combate ao 

assédio sexual e a cultura do estupro na Administração Pública do Estado de Santa Catarina. 

 

PL/0142.3/2018, de autoria da Deputada Ana Paula Lima, que reconhece o Município de Presidente Getúlio 

como a "Capital Catarinense das Quedas D'água" e como o "Vale das Cachoeiras". 

 

Devoluções de vista Dep. Dirceu Dresch: 

 

PL/0106.0/2016, de autoria do Deputado Darci de Matos e outro(s), que altera a Lei nº 13.721, de 2006, que 

"Autoriza ao Poder Executivo a delegar serviços públicos na área de trânsito e estabelece outras providências", 

para incluir os serviços de vistoria veicular. (DEVOLUÇÃO DE VISTA) 

 

PL/ 0266.3/2017, de autoria do Governo do Estado, que altera a Lei n° 14.590, de 2008, que cria o Conselho 

Estadual das Cidades de Santa Catarina (CONCIDADES/SC). (DEVOLUÇÃO DE VISTA) 

 

PL/0123.0/2018, de autoria do Governo do Estado, que dispõe sobre a defesa sanitária vegetal no Estado de 

Santa Catarina e estabelece outras providências. (DEVOLUÇÃO DE VISTA) 

 

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. (DEVOLUÇÃO 

DE VISTA) 
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PEC 004.2/2017, de autoria do Dep. Gelson Merisio e outros, que altera o inciso IX do art. 40 da Constituição 

do Estado de Santa Catarina, estabelecendo prazo para a Assembleia Legislativa julgar as contas prestadas 

pelo  Governador. (DEVOLUÇÃO DE VISTA) 

  

PL/0250.6/2017, de autoria do Deputado Silvio Dreveck, declara integrante do patrimônio histórico, artístico e 

cultural do Estado de Santa Catarina a Casa D'Agronômica - residência oficial do Governador do Estado de 

Santa Catarina, localizada no Município de Florianópolis. (DEVOLUÇÃO DE VISTA) 

 

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) 

  

PL./ 0348.4/2017, de autoria do Deputado Gabriel Ribeiro,  que dispõe sobre a reserva de espaço físico 

específico para a exposição e comercialização de produtos, bens e serviços oriundos da economia solidária e 

da agricultura familiar, nos eventos promovidos diretamente pelo Poder Público Estadual, ou por meio de 

parceria público-privada. (DEVOLUÇÃO DE VISTA) 

 

PL./ 0410.4/2017, de autoria do Deputado Gabriel Ribeiro, que altera a Lei nº 17.077, de 2017, que "Dispõe 

sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos que comercializam produtos alimentícios disporem em local 

único, específico e com destaque os produtos destinados aos indivíduos celíacos, diabéticos e com intolerância 

à lactose", com o fim de resguardar local exclusivo à disposição dos produtos sem glúten. (DEVOLUÇÃO DE 

VISTA) 

 

PLC 0022.2/2018, de autoria do Tribunal de Justiça,  Extingue e cria cargos do Quadro de Pessoal do Poder 

Judiciário do Estado de Santa Catarina. (DEVOLUÇÃO DE VISTA) 

 

PL./ 0033.0/2018,  de autoria do Dep. Antonio Aguiar, institui normas obrigatórias para abertura de conta 

bancária às campanhas solidárias de arrecadação de fundos, em espécie, que visem tratamentos de saúde a 

menores, idosos, incapazes, pessoa com deficiência e hipossuficientes no Estado de Santa Catarina e adota 

outras providências.  (DEVOLUÇÃO DE VISTA) 

 

PL./ 0043.1/2018, de autoria do Deputado Valdir Cobalchini, que dispõe sobre a isenção do pagamento de 

direitos autorais nas execuções de obras musicais realizadas sem fins lucrativos no âmbito do Estado de Santa 

Catarina, e adota outras providências. (DEVOLUÇÃO DE VISTA) 

 
 
 
DEPUTADO JEAN KUHLMANN 

 

PLC/0016.4/2018, de autoria do Governador do Estado, que altera o art. 51 da Lei n° 6.218, de 1983, que 

"Dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Santa Catarina e dá outras providências". 
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PLC/0024.4/2018, de autoria do Governo do Estado, que altera a ementa e o art. 5º da Lei Complementar nº 

302, de 2005, que institui o Serviço Auxiliar Temporário na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar, e 

estabelece outras providências. 

 

PLC/0026.6/2018, de autoria do Ministério Público, que reajusta piso salarial do quadro de pessoal do 

Ministério Público. 

 

PSA/007.2/2018, 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. 

 

MPV/00223/2018, de autoria do Governo do Estado, que autoriza a isenção do Imposto sobre Operações 

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações internas e interestaduais       com medicamento 

destinado ao tratamento da Atrofia Muscular Espinal (AME). 

 

 

DEPUTADO JOÃO AMIN 

 

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. (DEVOLUÇÃO DE VISTA). 

 

PL/0211.0/2018, de autoria do Deputado Patrício Destro, que institui a Semana Estadual dos Clubes de 

Desbravadores no Estado de Santa Catarina. 

 

 

DEPUTADO MAURO DE NADAL 

 

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. 

 

PL/ 0164.9/2018, de autoria dos Deputados Ana Paula Lima e Neodi Saretta, proíbe o uso e a 

comercialização de equipamentos contendo mercúrio no Estado de Santa Catarina. 

 

PL./0177.3/2018, de autoria do Deputado Valdir Cobalchini, que estabelece normas para publicação, 

tramitação e comunicação de processos, peças e atos públicos e privados, administrativos e judiciais através 

de sítios eletrônicos veiculados sob a responsabilidade de empresas jornalísticas no Estado de Santa Catarina, 

e adota outras providências. 

 

PL./0186.4/2018, de autoria da Deputada Ada Faraco De Luca, que institui o Dia da Constituição da 

República Federativa do Brasil no Estado de Santa Catarina. 
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PL./0203.0/2018, de autoria do Deputado Dirceu Dresch, que dispõe sobre o direito ao acesso dos usuários 

aos serviços de urgência odontológica nas unidades de pronto atendimento do Sistema Único de Saúde no 

Estado de Santa Catarina. 

 

PL./0209.5/2018, de autoria do Deputado Dirceu Dresch, que institui o Comitê Estadual para a Prevenção e 

Combate à Tortura no Estado de Santa Catarina (CEPCT/SC), e adota outras providências. 

 

PL./0219.7/2018, de autoria do Deputado Kennedy Nunes, que institui o Agosto Laranja de conscientização 

da Mielomeningocele, no Estado de Santa Catarina. 

 

 

DEPUTADO MARCOS VIEIRA  

 

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. (DEVOLUÇÃO DE VISTA) 

 

PL/456.7/2015, de autoria do Deputado Valmir Comin, que cria o Serviço de Acolhimento Juvenil em 

República para os egressos de instituições de acolhimento e adota outras providências. 

 

PL/0502.7/2015, de autoria do Deputado Mario Marcondes, que dispõe sobre a regularização fundiária em 

áreas urbanas consolidadas no Estado de Santa Catarina e adota outras providências.  

 

PL/0059.9/2017, de autoria da Deputada Luciane Carminatti, que institui a Política Intersetorial de Plantas 

Medicinais e de Medicamentos Fitoterápicos no Estado de Santa Catarina, e adota outras providências. 

 

PL/0087.2/2017, de autoria do Deputado Dirceu Dresch, que institui a consulta popular como pré-requisito 

para a tramitação e o processamento de autorização legislativa que disponha sobre a privatização de bens e 

serviços públicos estaduais. 

 

PLC/ 0037.9/2015, de autoria do Deputado Leonel Pavan, que altera o art. 9° da Lei Complementar n° 446, de 

2009, que institui a Fundação Escola de Governo (ENA), para o fim de modificar a composição do Conselho 

Estratégico. 

 

PL/0383.7/2017, de autoria do Deputado Mario Marcondes, que dispõe sobre a definição das associações de 

socorro mútuo e adota outras providências. 
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DEPUTADO RICARDO GUIDI  

 

PL./0190.0/2018, de autoria do Deputado Antonio Aguiar, que institui o mês da Saúde na Escola, no Estado 

de Santa Catarina. 

 

PL./0196.6/2018, de autoria da Deputada Dirce Heiderscheidt, que declara de utilidade pública a APAE de 

Antônio Carlos. 

 

PL./0210.9/2018, de autoria do Deputado Ismael dos Santos, que declara de utilidade pública o Instituto Elo 

Vital, de Blumenau. 

 

PL./0095.2/2018, de autoria do Deputado Patrício Destro, que declara de utilidade pública a Associação de 

Pais e Amigos dos Autistas - AMA Navegantes, do Município de Navegantes. 

 

PL./0229.9/2018, de autoria do Deputado José Milton Scheffer, que declara de utilidade pública a Associação 

Amigas do Peito de Cocal do Sul (AAPCS). 

 

 

DEPUTADO RODRIGO MINOTTO 

 

PL/0195.5/2018, de autoria do Deputado Luiz Fernando Vampiro que declara de utilidade pública a 

Associação Academia de Futebol Criciúma. 

 

 

DEPUTADO VALDIR COBALCHINI 

 

PL./ 0266.3/2017, de autoria do Governo do Estado, que altera a Lei n° 14.590, de 2008, que cria o Conselho 

Estadual das Cidades de Santa Catarina (CONCIDADES/SC). (DEVOLUÇÃO DE VISTA) 

 

PL/0165.0/2018, de autoria do Deputado Luiz Fernando Vampiro, que dispõe sobre o dever do fornecimento 

de Manual Básico de Segurança no Trânsito referente ao uso de bicicletas, no âmbito do Estado de Santa 

Catarina. 

 

PL/0173.0/2018, de autoria do Deputado Ricardo Guidi, 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/0096.3/2018, de autoria do Deputado Cesar Valduga dispõe sobre a criação do Selo Cidade Sustentável. 

 

PL/0140.1/2018, de autoria dos Deputados 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. 
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PL/0159.1/2018, de autoria da Deputada Luciane Carminatti, que Institui a Semana Estadual dos Povos 

Indígenas. 

 

MSV/01336/2018,  de autoria do Governador do Estado, com veto total ao PL/0055/16, de autoria da 

Deputada Ana Paula Lima, que dispõe sobre as condições adequadas de convivência e repouso ofertadas aos 

profissionais nas instituições de saúde, públicas e privadas. 

 

 


