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

REGIMENTO INTERNO, REALIZARÁ SUA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA, AGENDADA PARA AS 9h DO DIA 20 

DE NOVEMBRO DE 2018, COM A SEGUINTE PAUTA: 

                              

I -  Discussão e votação da Ata da 24ª Reunião Ordinária; 

 

II - Expediente:     

 

a) Requerimento:  

 

De autoria do Deputado Fernando Coruja, REQUER a apreciação e deliberação do  ENUNCIADO com a 

seguinte ementa: "Projeto de Lei, de  iniciativa parlamentar, que vise declarar manifestações culturais e bens  de 

natureza material e imaterial como integrantes do Patrimônio Cultural  do Estado de Santa Catarina é 

inconstitucional, devendo ser transformado  em INDICAÇÃO." 

           .                                                          

b) Matérias distribuídas dos Relatores: 

                                                                                                                                                                                                     

DEPUTADO DARCI DE MATOS 

 

OF./0529.3/2018, de autoria de Entidade Social, que solicita alteração da Lei que declarou de utilidade pública o 

instituto Vida de Assistência à Saúde, de Garuva 

 

 PL./0254.0/2018, de autoria do Tribunal de Justiça do Estado, que altera o art. 4º da Lei nº 16.803, de 16 de 

dezembro de 2015. 

 

DEPUTADO DIRCEU DRESCH 

Sem matérias para a pauta. 

 
DEPUTADO JEAN KUHLMANN 

 

PL/0331.6/2017, de autoria da Deputada Ana Paula Lima, que Denomina Teori Albino Zavascki o Centro 

Administrativo da Secretaria de Estado da Segurança Pública, localizado na Avenida Governador Ivo Silveira, nº 

1.521, no Bairro Capoeiras no Município de Florianópolis. 

 

PLC/033.5/2017, de autoria do Tribunal de Justiça do Estado, que altera a Tabela I da Lei Complementar nº 

219, de 2001, que dispõe sobre o valor dos emolumentos nos atos praticados pelos serviços notariais e de 

registro. 
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DEPUTADO JOÃO AMIN 

 

OF/0692.2/2018, de autoria da Entidade Social, que solicita a revogação da Lei que declarou de utilidade pública 

o Instituto Comunitário Grande Florianópolis (ICOM). 

 

OF/0172.5/2018, de autoria da Entidade Social, que solicita a alteração da Lei que declarou de utilidade pública 

a Sociedade Eunice Weaver, de Florianópolis. 

 

PL/0074.8/2018, de autoria do Deputado Rodrigo Minotto, que cria o Programa Pratas da Casa, de estímulo à 

divulgação de experiências exitosas de egressos do ensino médio e técnico-profissionalizante no Estado de 

Santa Catarina. 

 

DEPUTADO MAURO DE NADAL 

Sem matérias para a pauta. 

 

DEPUTADO MARCOS VIEIRA  
 

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

Público. (devolução de vista) 

 

MSV/1328/2018, de autoria do Governador do Estado, veto total ao PLC/0013/18, de autoria do Deputado 

Leonel Pavan, que altera o art. 48 da Lei Complementar n° 453, de 2009, que instituiu Plano de Carreira do Grupo 

Segurança Pública - Polícia Civil, permitindo que Agente da Autoridade Policial possa ser promovido durante o 

estágio probatório. 

 

PL/0003.4/2018, de autoria do Deputado Roberto Salum, que dispõe sobre o peticionamento eletrônico de 

recursos junto ao DETRAN-SC e adota outras providências. 

 

PL/0122.0/2018, de autoria do Deputado Dr. Vicente Caropreso, que dispõe sobre o dever de informação 

atribuído aos responsáveis pela realização de eventos, presenciais ou à distância, sobre as relações de qualquer 

natureza que configurarem potenciais conflitos de interesse, na divulgação de suas peças publicitárias e 

programas, no âmbito do Estado de Santa Catarina. 

 

PL/0163.8/2018, de autoria do Deputado Dr. Vicente Caropreso, que dispõe sobre o dever de os fornecedores 

de bens e serviços manterem, em seus sítios na rede mundial de computadores e em seus aplicativos, opção 

escrita para reclamação, cancelamento ou renegociação no âmbito do Estado de Santa Catarina. 

 

PL/0121.9/2018, de autoria do Deputado Dr. Vicente Caropreso, que altera a Lei nº 14.365, de 2008, que 

"Determina a fixação de cartazes, nos locais que especifica, com mensagem sobre exploração sexual e tráfico de 

crianças e adolescentes", para incluir os cinemas na lista dos estabelecimentos abrangidos pela norma. 
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PL/0120.8/2018, de autoria do Deputado Dr. Vicente Caropreso, que altera a Lei nº 15.974, de 2013, que 

"Dispõe sobre a divulgação do serviço de Disque-Denúncia Nacional de Violência Contra a Mulher, no âmbito do 

Estado de Santa Catarina", para incluir os cinemas na lista dos estabelecimentos que devem divulgar o serviço. 

 

PL/0194.4/2018, de autoria do Deputado Leonel Pavan, que institui o Calendário Oficial de Eventos e Datas 

Comemorativas no âmbito do Estado de Santa Catarina e consolida a legislação estadual que dispõe sobre a 

instituição de datas e festividades alusivas. 

 

DEPUTADO RICARDO GUIDI  

Sem matérias para a pauta. 

 

DEPUTADO RODRIGO MINOTTO 

 

PL/0520.9/2017, de autoria do Deputado Roberto Salum, que veda que os Policiais Rodoviários Estaduais que 

fiscalizem as rodovias estaduais posicionem-se de maneira oculta aos condutores com a finalidade de aplicar 

sanções de trânsito. 

 

PL/0358.6/2017, de autoria da Deputada Ana Paula Lima, que denomina Rodovia dos Mineiros a Rodovia SC-

440.  

 

PL/0221.1/2018, de autoria do Deputado Ricardo Guidi, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais (APAE) de Águas Mornas. 

 

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/0202.9/2018, de autoria da Deputada Ana Paula Lima, que dispõe sobre o Combate, a Prevenção e o 

Tratamento da "Leishmaniose" Visceral Canina (LVC), no âmbito do Estado de Santa Catarina e adota outras 

providências. 

 

 PL/0204.0/2018, de autoria do Deputado Cesar Valduga, que acresce alínea e parágrafo ao art. 8º da Lei nº 

7.543, de 1988, que institui o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, e dá outras providências. 

 

PL/0132.1/2018, de autoria do Deputado Rodrigo Minotto, que altera a Lei nº 13.622, de 2005, que "Normatiza 

a participação de atletas, representantes de municípios, nas competições intermunicipais promovidas pelo 

Sistema Desportivo Estadual de Santa Catarina, através da Fundação Catarinense de Desporto - FESPORTE", 

para permitir a inscrição, nos Jogos Abertos, de atleta formado. 

 

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

Sustentável. 

 


