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

REGIMENTO INTERNO, REALIZARÁ SUA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA, AGENDADA PARA AS 9h DO 

DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2018, COM A SEGUINTE PAUTA: 

                              

I -  Discussão e votação da Ata da 23ª 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. 

 

PL/0369.9/2016, de autoria do Deputado Cesar Valduga, que dá nova redação ao art. 1º, § 1º e alínea "a" 

do § 3º da Lei nº 14.737, de 2009, que "Estabelece a obrigatoriedade de serviço de segurança nas casas 

lotéricas e agências do correio localizadas no Território catarinense", para incluir as cooperativas de crédito 

e vigilante 24 (vinte e quatro) horas nos terminais de autoatendimento. 

 

MSV/01280/2018, de autoria do Governador do Estado, Veto total ao PL/416/17 de autoria do Deputado 

José Milton Scheffer, que altera a Lei nº 7.541, de 1988, que "Dispõe sobre as taxas estaduais e dá outras 

providências", para o fim de isentar o Microempreendedor Individual (MEI) das taxas de serviços gerais e 

estaduais e de prevenção contra sinistros. 

 

DEPUTADO DIRCEU DRESCH 

Sem matérias para a pauta 

 
DEPUTADO JEAN KUHLMANN 

 

PLC/0028.8/2017, de autoria da Defensoria Pública, que institui o Fundo de Aparelhamento da Defensoria 

Pública do Estado de Santa Catarina (FADEP) cujos recursos se destinam, exclusivamente, ao 

Aparelhamento da Defensoria Pública e ao Aperfeiçoamento Profissional de seus membros e servidores.  

 

DEPUTADO JOÃO AMIN 

 

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. (DEVOLUÇÃO DE VISTA) 
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PL/0154.7/2018, de autoria do Deputado Luiz Fernando Vampiro, que dispõe sobre o dever de os 

estabelecimentos farmacêuticos e alimentares que forneçam serviço de tele-entrega de produtos aos 

clientes apresentarem os dados do entregador, na forma que menciona.(DEVOLUÇÃO DE VISTA) 

 

PL/0051.1/2017, de autoria do Governador do Estado, que altera a Lei nº 14.675, de 2009, que institui o 

Código Estadual do Meio Ambiente e estabelece outras providências. (DEVOLUÇÃO DE VISTA) 

 

OF/0399.0/2018, de autoria da Entidade Social, que solicita a alteração da Lei que declarou de utilidade 

pública a Sociedade Promocional do Menor Trabalhador, de Florianópolis. 

 

PL/0198.8/2018, de autoria do Deputado Kennedy Nunes, que declara de utilidade pública a Associação 

Braços Abertos (ABA), do Município de Florianópolis. 

 

PL/0039.5/2016, de autoria do Deputado Cesar Valduga, que torna obrigatória a divulgação de mensagem 

relativa a cirurgia plástica reconstrutiva de mama. 

 

PL/0201.8/2018, de autoria do Deputado Ana Paula Lima, que declara de utilidade pública a Associação 

Gasparense de Amparo e Proteção dos Animais (ONG-AGAPA), do Município de Gaspar. 

 

PL/0227.7/2018, de autoria do Deputado Marcos Vieira, que declara de utilidade pública a Associação de 

Judô Samurai, de Santo Amaro da Imperatriz. 

 

PL/0378.0/2015, de autoria da Bancada do PT, que institui o Programa Estadual de Acolhimento de 

Refugiados no Estado de Santa Catarina. 

 

PL/0065.7/2018, de autoria da Deputada Ana Paula Lima, que institui o projeto Prevenção da Violência 

Doméstica com Estratégia Saúde da Família e adota providências correlatas.  

 

PL/0381.5/2013, de autoria da Deputada Luciane Carminatti, que dispõe sobre a celebração de convênios 

entre a Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. (CELESC) e os pequenos e médios produtores rurais para 

a compra de geradores de energia elétrica. 

 

PL/0104.8/2018, de autoria do Deputado Cesar Valduga, que denomina Vereador Luiz Gonzaga Agostinho 

o Viaduto sobre a Rodovia Antônio Heil, no km 6,5 da SC-486. 

 

DEPUTADO MAURO DE NADAL 

Sem matérias para pauta. 
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DEPUTADO MARCOS VIEIRA  

 

PL/0182.0/2018, de autoria do Deputado Serafim Venzon, que altera a Lei nº 17.144, de 2017, que "Institui 

a Tabela Complementar do SUS Nacional, para o fim de obtenção de prestação de serviços privados de 

pessoas físicas ou jurídicas na área da saúde e adota outras providências", para inclusão dos Municípios na 

abrangência da Lei. 

 

PL/0005.6/2016, de autoria do Deputado Mario Marcondes, que dispõe sobre a obrigatoriedade na 

marcação de exames e consultas para pessoas com mais de 65 anos nas Unidades de Saúde Públicas 

pertencentes ao Governo do Estado de Santa Catarina. 

 

PRS/0001.2/2017, de autoria da Deputada Luciane Carminatti e outro(s), que institui o Selo Pró-Equidade 

de Gênero para empresas estabelecidas em Santa Catarina. 

 

DEPUTADO RICARDO GUIDI  

Sem matérias para pauta. 

 

DEPUTADO RODRIGO MINOTTO 

Sem matérias para pauta. 

 

DEPUTADO VALDIR COBALCHINI 

 

PL/0096.3/2018, de autoria do Deputado Cesar Valduga, que dispõe sobre a criação do Selo Cidade 

Sustentável. 

 

PL/0241.5/2018, de autoria do Deputado Cesar Valduga, que institui o Dia da Defensoria Pública do 

Estado de Santa Catarina. 

 

PL/0234.6/2018, de autoria do Deputado Dirceu Dresch, que institui a Política Estadual para a População 

Migrante, dispõe sobre seus objetivos, princípios, diretrizes e ações prioritárias no Estado de Santa 

Catarina. 

 

PL/0250.6/2018, de autoria da Deputada Ana Faraco de Luca, que  institui a política estadual de estímulo, 

incentivo e promoção ao desenvolvimento de "startups" no Estado de Santa Catarina. 

 

PL/0224.4/2018, de autoria da Deputada Ada Faraco De Luca, que institui a Campanha Estadual 

Permanente de Prevenção de Acidentes de Moto no âmbito do Estado de Santa Catarina.  

 

PL/0218.6/2018, de autoria do Deputado Dirceu Dresch, que regulamenta e dispõe sobre a concessão de 

licenças e alvarás para funcionamento de consultórios optométricos e adota outras providências. 
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PL/0215.3/2018, de autoria do Deputado Dirceu Dresch, que institui o Dia Estadual do Optometrista, na 

data que especifica. 

 

PL/0226.6/2018, de autoria da Deputada Ada Faraco De Luca, que dispõem sobre a instalação de painéis 

solares fotovoltaicos nas escolas da rede pública estadual, presídios e penitenciárias de Santa Catarina. 

 

PL/0178.4/2018, de autoria do Deputado Kennedy Nunes, que inclui no calendário oficial de eventos do 

Estado de Santa Catarina o Congresso Gideões Missionários da Última Hora, do Município de Camboriu. 

 

PL/0528.6/2017, de autoria do Deputado Cesar Valduga, que cria o Programa Estadual de Incentivo aos 

Serviços Ambientais de Reciclagem - PROSAR - destinado a apoiar empreendimentos econômico - 

solidários formados por catadores e catadoras de materiais recicláveis. 

 

PL/0247.0/2014, de autoria da Deputada Angela Albino, que dispõe sobre a implantação de ecodutos que 

possibilitem a segura transposição da fauna, sob ou sobre as estradas, rodovias e ferrovias, no Estado de 

Santa Catarina. 


