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Florianópolis, 05 de março de 2018 

 
 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EM CUMPRIMENTO AOS ARTIGOS 131 E 
134 DO REGIMENTO INTERNO, REALIZARÁ SUA 02ª REUNIÃO ORDINÁRIA, AGENDADA 
PARA AS 09H DO DIA 06 DE MARÇO DE 2018, COM A SEGUINTE PAUTA: 
 
 
 
 
 
DEPUTADO DARCI DE MATOS 
 
 
PL./0068.0/2017, de autoria do Deputado Mauro de Nadal, que dispõe sobre o 
reconhecimento dos eventos de rodeio e das provas a ele associadas, que especifica, como 
manifestações culturais integrantes do patrimônio cultural imaterial catarinense.  
 
PL./0504.9/2017, de autoria do Deputado Roberto Salum, que dispõe sobre compensação de 
pagamentos de tarifa de pedágios na alíquota de IPVA e dá outras providências. 
 
PL./0044.8/2017, de autoria do Deputado Milton Hobus, que altera os anexos I e II da Lei nº. 
15.156/2010, que ‘Institui o Plano de Carreiras e Vencimentos do Grupo Segurança Pública – 
Perícia Oficial e adota outras providências’, a fim de modificar a denominação do cargo de 
papiloscopista para perito papiloscopista.  
 
PL./0010.3/2018, de autoria do Deputado João Amin, 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. 0380.4/2017, de autoria do Deputado José Nei Aberton Ascari, que regulamenta a 
profissão de Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras) no âmbito do Estado 
de Santa Catarina. 
 
PL./0321.4/2017, de autoria do Deputado Ricardo Guidi, que dispõe sobre dever de equipar 
os veículos de passeio 0Km (zero-quilômetro), comercializados no Estado de Santa Catarina, 
com pneu sobressalente nas mesmas dimensões e características utilizadas nos veículos. 
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PL./0008.9/2017, de autoria da Deputada Luciane Carminatti, que dispõe sobre abono de 
faltas dos Membros do Magistério Público Estadual que participaram de movimento grevista e 
estabelece outras providências. 
 
PL./0044.2/2017, de autoria do Deputado Kennedy Nunes, que dispõe sobre a distribuição de 
dispositivos de segurança preventivo para mulheres vítimas de violências doméstica e familiar, 
mesmo com a medida protetiva aplicada, em todo o Estado de Santa Catarina. As modalidades 
previstas nesta lei são: o conhecido como ‘botão do pânico’ e monitoramento eletrônico. 
 
PLC./0002.9/2018, de autoria do Governador do Estado, que institui a Região Metropolitana 
de Joinville (RMJ) e a Superintendência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de 
Joinville (SUDERJ) e estabelece outras providências. 
 
PL./0523.1/2017, de autoria do Governador do Estado, que altera o art. 7º da Lei nº. 13.336, 
de 2005, que institui o Fundo Estadual de Incentivo à Cultura (FUNCULTURAL), o Fundo 
Estadual de Incentivo ao Turismo (FUNTURISMO), e o Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte 
(FUNDESPORTE), no âmbito do Sistema Estadual de Incentivo à Cultura, ao Turismo e ao 
Esporte (SEITEC), e estabelece outras providências. 
 
PL./0553.7/2017, de autoria do Deputado Antonio Aguiar, que inclui no Calendário oficial de 
eventos do Estado de Santa Catarina a Festa Estadual da Erva-Mate – FESMATE, no 
Município de Canoinhas/SC. 
 
 
 
DEPUTADO DIRCEU DRESCH 
 
 
PL./0501.6/2017, de autoria do Deputado Roberto Salum, que torna obrigatório aos 
estabelecimentos bancários divulgar às pessoas físicas o direito de opção das contas dos tipos 
corrente, poupança e digital, como rol de serviços essenciais, sem cobrança de tarifas 
 
PL./0484.0/2017, de autoria do Deputado Roberto Salum, que dispõe sobre a obrigatoriedade 
de instalação de cabines preferenciais, exclusivas e com sistema de pagamento eletrônico de 
pedágio, para motocicletas ou similares nas Praças de Pedágio localizadas no Estado de Santa 
Catarina. 
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MSV./01218/2018, de autoria do Governador do Estado, veto total ao PL/0476/17, de autoria 
do Deputado Manoel Mota, que declara integrante do Patrimônio Cultural Imaterial do Estado 
de Santa Catarina o Desfile das Escolas de Samba de Florianópolis e adota outras 
providências. 
 
MSV./01201/2018, de autoria do Governador do Estado, veto total ao PL/0470/15, de autoria 
do Deputado Cesar Valduga, que dispõe sobre a eliminação de barreiras tecnológicas nos 
serviços prestados por equipamentos de autoatendimento. 
 
PL./0017.0/2018, de autoria do Governador do Estado, que denomina Delegada de Polícia 
Lúcia Maria Stefanovich o Auditório do Centro Administrativo da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública, localizado no bairro Capoeiras, no Município de Florianópolis. 
 
  
DEPUTADO MARCOS VIEIRA  
 
 
Sem matéria para a pauta. 
 
 
DEPUTADO MAURO DE NADAL 
 
 
PL./0370.2/2017, de autoria da Deputada Ana Paula Lima, que permite as ligações de água e 
luz para as moradias cujos terrenos estiverem iniciado o processo de regularização dentro do 
Programa "Lar Legal" e adota outras providências. 
 

 DEPUTADO JEAN KUHLMANN 
 
 
PL./0537.7/2017, de autoria do Deputado Leonel Pavan, que reconhece o Município de Luiz 
Alves, como Capital Catarinense da Cachaça - Terra da Cachaça. 
 
PLC./0035.7/2017, de autoria da Mesa, que consolida as Leis que instituem a Lei Orgânica do 
Ministério Público do Estado de Santa Catarina. 
 
 DEPUTADO JOÃO AMIN 
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PL./0386.0/2017, de autoria do Deputado Patrício Destro, que dispõe sobre a isenção de 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação e Serviços 
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) para a compra de 
armas de fogo por Agentes de Segurança Pública e adota outras providências. 
 
PL./0002.3/2018, de autoria do Deputado Roberto Salum, que dispõe sobre a obrigatoriedade 
das casas lotéricas, lojas de jóias e relógios localizadas no interior dos "shopping centers" 
sediados no Estado de Santa Catarina de serem instaladas em andar superior ou último andar 
comercial dos referidos empreendimentos. 
 
PL./0012.5/2018, de autoria da Deputada Luciane Carminatti, que dispõe sobre o horário de 
funcionamento das Delegacias de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso 
(DPCAMIs). 
 
PL./0029.3/2018, de autoria do Deputado João Amin, que dispõe sobre a capacitação em 
primeiros socorros dos professores e funcionários das escolas públicas e privadas no âmbito 
do Estado de Santa Catarina. 
 
PL./0034.0/2018, de autoria do Deputado Mauricio Eskudlark, que altera a Lei nº 16.448, de 
2014, que "Assegura aos professores da Educação Básica, no exercício da profissão, o direito 
ao pagamento de meia-entrada em eventos de natureza cultural e de lazer", para estender 
esse direito aos demais profissionais das escolas de educação básica, públicas e privadas, 
bem como aos servidores da Segurança Pública do Estado de Santa Catarina. 
 
PL./0242.6/2017, de autoria do Deputado José Nei Ascari, que dispõe sobre a comunicação 
do vencimento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) aos condutores do Estado de Santa 
Catarina. (devolução de vista) 
 
 DEPUTADO RICARDO GUIDI  
 
 
 
PL./0548.0/2017, de autoria do Deputado Gabriel Ribeiro, que inclui no calendário oficial de 
eventos do Estado de Santa Catarina a Festa Nacional do Pinhão, no Município de Lages 
 
PL./0325.8/2014, de autoria do Governo de Estado, que institui, no âmbito da Polícia Civil, a 
Delegacia de Polícia do Município de Pescaria Brava e estabelece outras providências. 
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PL./0509.3/2017, de autoria da Deputada Ana Paula Lima e do Deputado Jean Kuhlmann, 
que dispõe sobre a produção e a comercialização do queijo artesanal "Kochkäse", no Estado 
de Santa Catarina. 
 
PL./0294.7/2017, de autoria do Deputado Milton Hobus, que dispõe sobre o dever de 
informação ao consumidor acerca do direito de arrependimento, nos casos em que a 
contratação do fornecimento de produtos ou serviços é realizada fora do estabelecimento 
comercial. 
 
PL./0554.8/2017, de autoria do Tribunal de Justiça, que autoriza a doação de fração de 
imóvel de propriedade do Estado de Santa Catarina ao Município de Criciúma e adota outras 
providências. 
 
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. 
 
  
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO 
 
 
PL./0503.8/2017, de autoria do Deputado Roberto Salum, que dispõe sobre a obrigatoriedade 
de os proprietários de bares, restaurantes e similares disponibilizarem em seus 
estabelecimentos o mobiliário adequado à acessibilidade dos cadeirantes, na forma que 
especifica. 
 
PL./0468.0/2017, de autoria do Deputado Fernando Coruja, que  
altera os arts. 1º e 2º da Lei nº 15.078, de 2009, que torna obrigatório disponibilizar aparelho 
desfibrilador externo automático, em eventos de qualquer natureza, veículos de atendimento 
emergencial e locais que específica. 
 
 
DEPUTADO VALDIR COBALCHINI 
 
 
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. 
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PL./0541.3/2017, de autoria do Deputado Cesar Valduga, que dispõe sobre a Política 
Estadual de Reciclagem de Materiais. 
 
PL./0030.7/2018, de autoria do Deputado Dirceu Dresch, que institui a identificação dos 
estabelecimentos de ensino da rede pública estadual e adota providências 
 
PL./0510.7/2017, de autoria do Deputado Roberto Salum, que dispõe sobre a proibição de 
recolhimento, retenção ou apreensão do veículo pela identificação do não pagamento de 
imposto, altera o art. 10 da Lei nº 7.543, de 1998, acrescentando parágrafo único, e fixa prazo 
para regularização nos casos de apreensão de automotores por infringência as normas do 
Código de Trânsito Brasileiro. 
 
PL./0297.0/2017, de autoria do Deputado Nilso Berlanda, que institui o Dia do Imposto Zero 
no Estado de Santa Catarina. 


