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

REGIMENTO INTERNO, REALIZARÁ SUA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA, AGENDADA PARA AS 9h DO 

DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2018, COM A SEGUINTE PAUTA: 

                              

 

I -  Discussão e votação da Ata da 26ª Reunião Ordinária; 

 

II - Expediente:     

           .                                                          

a) Matérias distribuídas dos Relatores: 

                                                                                                                                                                                    

DEPUTADO DARCI DE MATOS 

 

PL./ 0010.3/2018, de autoria do Deputado João Amim, que altera a Lei nº 11.984, de 2001, que "Dispõe 

sobre as formas de afixação de preços e produtos e serviços, para conhecimento pelo consumidor", para 

incluir a afixação de tabela de preços na entrada de restaurantes, bares, lanchonetes, casas de diversão 

noturna com jantar dançante e/ou show artístico e congêneres, no Estado de Santa Catarina.  

 

PL./ 0123.0/2015, de autoria do Deputado João Amim, que dispõe sobre a remoção de veículos 

abandonados ou estacionados em situação que caracterize seu abandono em via pública e 

estacionamentos privados.  

 

PL./ 0271.0/2018, de autoria do Deputado Gelson Merísio, que declara de utilidade pública a Associação 

de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Bernardino. 

 

PL./ 0256.1/2018, de autoria do Deputado Kennedy Nunes, que declara de utilidade pública a Associação 

Amigos da Polícia Militar de Joinville.   

 

OF./ 0434.8/2018,  autoria de Entidade Social, que solicita a alteração da Lei que declarou de utilidade 

pública a Associação dos Deficientes de Joinville.   

 

OF./ 0691.1/2018, autoria de  Entidade Social, que solicita a revogação da Lei que declarou de utilidade 

pública a Sociedade Joinvillense de Amparo à Criança                                                                                   

 

DEPUTADO DIRCEU DRESCH 

 

PLC/ 0028.8/2018, de autoria do Governador do Estado,que dispõe sobre a transformação de cargos de 

Técnico em Atividades de Fiscalização em cargos de Técnico em Atividades de Fiscalização em 

Transportes do Quadro Lotacional do Departamento de Transportes e Terminais (DETER) e estabelece 

outras providências. (DEVOLUÇÃO DE VISTA ) 
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PLC/ 0008.4/2015, de autoria do Deputado Cesar Valduga, que  acrescenta a alínea "e" ao inciso V do art. 

146 da Lei nº 6.745, de 1985, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de 

Santa Catarina, para o fim de tornar agravante a ofensa moral ou a agressão física praticadas contra as 

mulheres. (DEVOLUÇÃO DE VISTA ) 

 

PLC/ 0010.9/2018, de autoria da Mesa, que consolida as Leis que instituem o Plano de Cargos, Carreira e 

Vencimentos do Pessoal do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. (DEVOLUÇÃO DE VISTA )  

 

PL./ 0105.9/2018, de autoria do Deputado Mario Marcondes, que dispõe sobre a regulamentação do 

exercício da profissão de Guias de Turismo no Estado de Santa Catarina. 

 

PL./ 0147.8/2016, de autoria do Deputado Luiz Fernando Vampiro, que dispõe sobre a estampa da data 

de validade na embalagem dos produtos destinados à merenda escolar, no âmbito do Estado de Santa 

Catarina. 

 

PL./ 0280.1/2016, de autoria do Deputado Rodrigo Minotto, que determina que todos os assentos dos 

transportes coletivos intermunicipais sejam destinados preferencialmente para uso de idosos, pessoas com 

crianças de colo, gestantes, obesos, deficientes e pessoas com limitação temporária de locomoção. 

 

PL./ 0475.0/2017, de autoria do Deputado Nilso Berlanda, que regulamenta a Comunicação de Controle 

Interno e estabelece outras providências. 

 

PL./ 0227.7/2016, de autoria do Deputado Fábio Flôr, que dispõe sobre a criação e venda no varejo de 

cães e gatos por estabelecimentos comerciais no Estado de Santa Catarina, bem como doações em 

eventos de adoção desses animais e adota outras providências. 

 

PL./ 0224.4/2016, de autoria do Deputado Kennedy Nunes, que dispõe sobre o estabelecimento de 

percentual mínimo de trabalhadores idosos nos quadros funcionais de empresas privadas do Estado de 

Santa Catarina. 

 

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./ 0263.0/2018, de autoria do Deputado Patrício Destro,  que institui o Dia Estadual da Umbanda no 

Estado de Santa Catarina, e adota outras providências. 

 

PL./ 0264.1/2018, de autoria do Deputado Cesar Valduga, que dispõe sobre a obrigatoriedade de as 

indústrias de medicamentos, órteses, próteses, equipamentos e implantes declararem as relações com 

profissionais de saúde, de qualquer natureza, que configurem potenciais conflitos de interesses. 
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DEPUTADO JEAN KUHLMANN 

 

PL./ 0170.7/2018, de autoria do Deputado Carlos Chiodini, que altera a Lei nº 14.954, de 2009, que 

"Dispõe sobre a fiscalização e coibição da comercialização irregular de combustíveis e adota outras 

providências". 

 

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. 

 

PL./ 0281.2/2018, de autoria do Tribunal de Justiça do Estado, que dispõe sobre a Taxa de Serviços 

Judiciais (TSJ) e adota outras providências. 

 

PL./ 0248.1/2018, de autoria do Governador do Estado, que altera o art. 2º da Lei nº 10.297, de 1996, que 

dispõe sobre o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) e adota outras 

providências. 

 

DEPUTADO JOÃO AMIN 

 

PLC/ 0033.5/2017, 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. (DEVOLUÇÃO DE VISTA) 

 

PEC/ 0004.2/2017,  de autoria do Deputado Gelson Merisio e outro(s), 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./ 0017.0/2015, de autoria do Deputado Leonel Pavan, que obriga os bancos, as empresas de cartão de 

crédito, as operadoras de serviços de telefonia móvel e os provedores de internet e televisão por assinatura 

a disponibilizarem aos usuários mecanismos capazes de gerar protocolo que lhes permita comprovar o teor 

e a data de suas solicitações. 

 

DEPUTADO MAURO DE NADAL 

Sem matérias para a pauta. 
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DEPUTADO MARCOS VIEIRA  

 

PL./ 0196.6/2014¸ de autoria do Deputado Serafim Venzon, que institui o piso salarial dos Conselheiros 

Tutelares no Estado de Santa Catarina. 

 

PL./ 0347.3/2017, de autoria do Deputado Mario Marcondes, que altera a Lei nº 16.068, de 2013, que 

“Autoriza a doação de imóvel no Município de Rio do Sul". 

 

PL./ 0188.6/2018, de autoria do Deputado Serafim Venzon, que dispõe sobre a proibição de pesca com 

redes no Rio Tubarão. 

 

DEPUTADO RICARDO GUIDI  

Sem matérias para a pauta. 

 

DEPUTADO RODRIGO MINOTTO 

Sem matérias para a pauta. 

 

DEPUTADO VALDIR COBALCHINI 

 

PL./ 0255.0/2016, de autoria do Deputado Cesar Valduga, que dispõe sobre a verificação do rendimento e 

controle de frequência dos estudantes que tenham sido eleitos para funções em entidades estudantis. 

 

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

Sustentável. 


