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PROJETOS EM TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

 

 

RELATORIA DEPUTADO DARCI DE MATOS 

 

 

PLC./044.8/2017, de autoria do Deputado Milton Hobus, que altera os Anexos I e II da Lei nº 15.156, de 

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. (Vista ao Deputado Valdir Cobalchini) 

 

PL./0378.0/2017, de autoria do Deputado Silvio Dreveck e Jean Kuhlmann, que altera a Lei nº 15.435, de 

2011, que "Dispõe sobre a simplificação do atendimento público prestado ao cidadão, institui a Carta 

Estadual de Serviços ao Cidadão e adota outras providências", para incluir a dispensa da autenticação de 

cópia de documentos expedidos no País. (Gabinete Deputado Darci de Matos) 

 

PL./0180.9/2018, de autoria da Deputada Ana Paula Lima e Neodi Saretta, que altera dispositivos da Lei 

nº 17.076, de 2017, que dispõe sobre a proibição do uso de produtos, materiais ou artefatos que contenham 

quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que tenham fibras de amianto na sua 

composição. (Gabinete Deputado Darci de Matos) 

 

PL./0384.8/2017, de autoria do Deputado José Nei A. Ascari e Milton Hobus, que dispõe sobre a 

divulgação dos índices de infecção hospitalar nos hospitais públicos e privados sediados no Estado de 

Santa Catarina (Gabinete Deputado Darci de Matos) 

 

PL./0220.0/2018, de autoria do Deputado Milton Hobus, que altera a Lei nº 7.543, de 1988, que institui o 

Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), para estabelecer nova forma de pagamento 

do tributo. (Gabinete Deputado Darci de Matos) 

 

PL./0270.0/2018, de autoria do Deputado João Amin, que dispõe sobre a atividade de desmontagem de 

veículos automotores terrestres, no âmbito do Estado de Santa Catarina, e adota outras providências. 

(Vista ao Deputado Dirceu Dresch) 

 

PL./0353.1/2017, de autoria do Deputado Patrício Destro, que estabelece critérios para oportunização e 

acesso ao primeiro emprego através de empresas prestadoras de serviço aos órgãos da Administração 

Direta e Indireta do Governo do Estado de Santa Catarina. ( Vista aos Deputados  Rodrigo Minotto e 

Valdir Cobalchini) 
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PL./0233.5/2018, de autoria do Deputado Silvio Dreveck, que dispõe sobre a concessão de subvenção 

econômica para o pagamento do Prêmio do Seguro Rural (PSR), conforme especifica, no âmbito do Estado 

de Santa Catarina. (Vista ao Deputado Dirceu Dresch) 

 

PL./0151.4/2018, de autoria do Deputado João Amin, institui o Selo Menos Canudo Plástico, no Estado de 

Santa Catarina. (Gabinete do Dep. Darci de Matos) 

 

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

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

estacionamentos privados. (Gabinete do Dep. Darci de Matos) 

 

PL./0399.4/2015, de autoria do Deputado João Amin, que dispõe sobre atividades dos profissionais de 

Administração Pública ou com habilitação específica registrados no Conselho Regional de Administração e 

adota outras providências. (Gabinete do Dep. Darci de Matos) 

 

PL./0533.3/2017, de autoria do Deputado Valmir Comin, que autoriza o Poder Executivo a destinar o saldo 

da liquidação da Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina à Secretaria de Estado da 

Assistência Social, Trabalho e Habitação, responsável pela Política Habitacional do Estado, e adota outras 

providências. (Gabinete do Dep. Darci de Matos) 

 

PL./0177.3/2016, de autoria do Deputado Valmir Comin, que dispõe sobre o dever de as empresas 

concessionárias de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros disponibilizarem, gratuitamente, 

sinal de internet "wi-fi" em seus veículos. (Gabinete do Dep. Darci de Matos) 

 

PL./0080.6/2018, de autoria do Deputado Valdir Cobalchini, que institui o Programa Dinheiro na Escola na 

Rede Estadual de Ensino, e adota outras providências. (Gabinete do Dep. Darci de Matos) 

 

PL./0141.2/2016, de autoria do Deputado Dirceu Dresch, que dispõe sobre a classificação do tabaco nas 

propriedades dos agricultores produtores no âmbito do Estado de Santa Catarina. (Gabinete do Dep. Darci 

de Matos) 

 

PL./0153.6/2017, de autoria do Deputado Patrício Destro, que dispõe sobre a cassação da eficácia da 

inscrição estadual no cadastro de contribuintes do ICMS, no âmbito Estado de Santa Catarina. (Gabinete 

do Dep. Darci de Matos) 

 

PL./0107.0/2017, de autoria do Deputado Mario Marcondes, que determina o registro e a identificação 

eletrônica de equinos, muares e asininos por seus proprietários, de modo controlar e punir o abandono de 

animais em vias públicas, áreas ou parques. (apensado ao PL./0267.4/2016 – vista Deputado Mauro de 

Nadal) 
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RELATORIA DO DEPUTADO DIRCEU DRESCH  

 

 

 

PL./0039.5/2018, de autoria do Deputado Cesar Valduga, que institui a Política Estadual de Prevenção às 

Doenças Ocupacionais do Educador da rede estadual de ensino. (Vistas ao Deputado Ricardo Guidi) 

 

PL./0006.7/2017, de autoria do Deputado Gabriel Ribeiro, que institui a Semana de Estudo das 

Constituções Federal e Estadual e da Lei Orgânica Municipal, nas escolas da rede pública de ensino do 

Estado de Santa Catarina. (Vista Deputado Darci de Matos) 

 

PL./0233.5/2018, de autoria do Deputado Silvio Dreveck, que dispõe sobre a concessão de subvenção 

econômica para o pagamento do Prêmio do Seguro Rural (PSR), conforme especifica, no âmbito do Estado 

de Santa Catarina. (Vista ao Deputado Dirceu Dresch) 

 

PL./0137.6/2018, de autoria do Deputado Milton Hobus, que altera o art. 27 da Lei n° 10.366, de 1997, 

que "Dispõe sobre a fixação da política de defesa sanitária animal e adota outras providências". (Vista 

Deputado Mauro de Nadal, Deputado João Amin e Deputado Valdir Cobalchini) 

 

PLC/0044.8/2017, de autoria do Deputado  Milton Hobus, que altera os Anexos I e II da Lei nº 15.156, de 

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. ( Vista ao Deputado Cobalchini ) 

 

PL./0292.5/2018, de autoria do Deputado Pe. Pedro Baldissera, que institui o Dia Estadual da Pessoa 

com Visão Monocular na data que especifica. (Gabinete do Deputado Dirceu Dresch) 

 

 

RELATORIA DO DEPUTADO JEAN KUHLMANN 

 

 

PL./0146.7/2018, de autoria do Deputado Dirceu Dresch, que regulamenta a comercialização de frutas, 

verduras e legumes imperfeitos no âmbito do Estado de Santa Catarina. (Gabinete Dep. Jean Kuhlmann) 

PSA/0007.2/2018, 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. (Vistas Deputado Valdir Cobalchini) 

 

PL./0396.1/2017, de autoria do Deputado Silvio Dreveck, que dispõe sobre as ações de polícia 

administrativa realizadas pela Polícia Militar no exercício das missões de polícia ostensiva e de preservação 

da ordem pública, e adota outras providências. (Gabinete do Deputado Jean Kuhlmann) 
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PL./0296.9/2018, de autoria do Deputado Marcos Vieira, que dispõe sobre a proteção do consumidor 

catarinense em relação à práticas abusivas por parte de prestadoras de serviços de telecomunicações. 

(Gabinete do Deputado Jean Kuhlmann) 

 

PL./0293.6/2018, de autoria do Deputado Darci de Matos, que declara de utilidade pública a Associação 

Shopping de Sonhos, de Florianópolis (Gabinete do Deputado Jean Kuhlmann) 

 

PL./0138.7/2017, de autoria do Deputado Gabriel Ribeiro, que dispõe sobre a Política Estadual de 

Desenvolvimento da Atividade Náutica em Santa Catarina e adota outras providências. 

 

PL./0056.6/2018, de autoria do Deputado Silvio Dreveck, que concede Título de Cidadão Catarinense ao 

Doutor Alexandre Luiz Ramos. (Vistas ao Deputado Marcos Vieira). 

 

 

RELATORIA DEPUTADO JOÃO AMIN 

 

PL./0124.4/2018, de autoria do Deputado Gabriel Ribeiro, que dispõe sobre a criação do Programa de 

Integridade e Compliance da Administração Pública estadual e adota outras providências.(Diligência). 

 

PL./0065.7/2017, de autoria do Deputado Serafim Venzon, que dispõe sobre o dever de os bares, 

restaurantes, cafés, hotéis, casas de shows e estabelecimentos similares fornecerem gratuitamente água 

potável a seus clientes.( Gabinete do Deputado João Amin) 

 

PL./0049.7/2017, de autoria do Deputado Darci de Matos, que determina que conste no Certificado de 

Registro Veicular (CRV), a quilometragem exibida no hodômetro dos veículos, a cada transferência de 

propriedade no âmbito do Estado de Santa Catarina. (Vistas Deputado Rodrigo Minotto) 

 

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.  (Vista ao Deputado Rodrigo Minotto) 

 

PL./0149.0/2018, de autoria do Deputado Dirceu Dresch, que institui o Dia do Servidor do Ministério 

Público do Estado de Santa Catarina, na data que especifica.  (Vistas aos Deputados  Mauro de Nadal, 

Valdir Cobalchini e Marcos vieira) 

 

PL/.0378.0/2016 – de autoria do Deputado Patrício Destro, que dispõe sobre a informação ao consumidor, 

pelas instituições financeiras acerca dos descontos em caso de antecipação do adimplemento de dívidas no 

âmbito do Estado de Santa Catarina. (Gabinete do Deputado Darci de Matos) 
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PL./0266.3/2016, de autoria do Deputado Roberto Salum, que torna obrigatório o fornecimento de água 

filtrada em todo bar, restaurante, lanchonete, "fast-food", hospedaria, hotel ou estabelecimento similar e 

adota providências conexas. (Gabinete Deputado João Amin) 

 

 

RELATORIA DEPUTADO MARCOS VIEIRA 

 

 

PL./0183.1/2018, de autoria da Deputada Luciane Carminatti, que inclui como atividade extracurricular 

obrigatória o conteúdo intitulado "História das Mulheres do Campo e Cidade em Santa Catarina" no currículo 

das escolas públicas e privadas do Estado de Santa Catarina, (Gabinete do Deputado Marcos Vieira) 

 

PL/.0456.7/2015, 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. (Vista aos 

Deputados João Amin e Dirceu Dresch) 

 

PL./0187.5/2016, de autoria do Deputado Mario Marcondes, que regulamenta a atividade de consultoria 

jurídica nas estatais, conferindo garantias aos advogados e delimitando responsabilidades e adota outras 

providências. (Gabinete Deputado Ricardo Guidi) 

 

PL./0023.8/2015, de autoria do Deputado Mario Marcondes, que autoriza a Companhia Catarinense de 

Águas e Saneamento (Casan) a criar programa de descontos nas tarifas dos serviços de água e esgoto 

para as unidades consumidoras residenciais e condomínios que instalarem cisternas e comprovarem o 

reúso de água da chuva. (Aguardando deliberação, vistas devolvidas) 

 

PL./ 0207.3/2018, de autoria do Deputado Dr. Vicente Caropreso, que dispõe sobre Sistema de Criação 

de Oportunidade Laboral (SICOL) para pessoas em situação de vulnerabilidade social e premente 

necessidade de inserção no mercado laboral. (Gabinete Deputado Marcos Vieira) 

 

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. (Diligência) 

 

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. (Gabinete do Dep. Milton Hobus) 

 

PL./ 0208.4/2018, de autoria do Deputado Dr. Vicente Caropreso, que determina a obrigatoriedade das 

doações, por empresas estatais, doações incentivadas por entidades empresariais não controladas pelo 
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Poder Público e por pessoas investidas em cargo público da Administração Estadual, ao Fundo para a 

Infância e Adolescência (FIA). (Gabinete do Dep. Marcos Vieira) 

 

PL./0188.6/2018, de autoria do Serafim Venzon, que dispõe sobre a proibição de pesca com redes no Rio 

Tubarão. (Gabinete do Dep. Marcos Vieira) 

 

RELATORIA DO DEPUTADO MAURO DE NADAL 

 

 

PL./0362.2/2017, de autoria do Deputado Dirce Heiderscheidt, que dispõe sobre a identidade visual que 

caracteriza o atendimento prioritário ao idoso. (Vistas ao Deputado Rodrigo Minotto) 

 

PL./0290.3/2018, de autoria da Deputada Luciane Carminatti, que dispõe sobre a divulgação e o combate 

ao assédio moral na Administração Pública do Estado de Santa Catarina. (Gabinete Dep. Mauro de Nadal) 

 

PL./0300.0/2018, de autoria do Deputado Mauro de Nadal, que altera a Lei nº 14.361, de 2008, que 

"Estabelece a política de apoio ao Turismo Rural na Agricultura Familiar de Santa Catarina. (Gabinete Dep. 

Mauro de Nadal) 

 

PL./0310.1/2017, de autoria do Deputado Dirceu Dresch, que dispõe sobre a saúde do agricultor familiar 

exposto à radiação ultravioleta do sol e adota outras providências. (Gabinete Dep. Mauro de Nadal) 

 

PL./0172.9/2017, de autoria do Deputado Valdir Cobalchini, que institui os Jogos Universitários de Santa 

Catarina (JUSC), e adota outras providências. (Gabinete Dep. Mauro de Nadal) 

 

PL./0277.6/2018, de autoria da Deputada Dirce Heiderscheidt, que dispõe sobre a elaboração e 

distribuição do Manual de Prevenção a Quedas de Idosos, no Estado de Santa Catarina. (Diligência) 

 

PL./0339.3/2017, de autoria da Deputada Luciane Carminatti, que dispõe sobre os procedimentos prévios 

obrigatórios nos casos de fechamento de escolas públicas. (PL apensado: 0341.8/2017 (Diligência) 

 

PL./0222.2/2018, de autoria da Deputada Luciane Carminatti, que inclui como atividade extracurricular 

obrigatória o ensino do conteúdo da Lei federal nº 11.340 (Lei Maria da Penha) no currículo das escolas 

públicas e privadas do Estado de Santa Catarina. (Gabinete do Dep. Mauro de Nadal) 

 

PL./0189.7/2018, de autoria do Deputado Mario Marcondes, que dispõe sobre a inclusão de blindagem 

mínima como requisito nos editais de licitação para aquisição ou locação de viaturas policiais. (Gabinete do 

Dep. Mauro de Nadal) 
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PL./ 0197.7/2018 – De autoria da Deputada Ana Paula Lima, que inclui e altera dispositivos da Lei nº 

16.971, de 2016, que institui o Tratamento Favorecido e Simplificado para o Microprodutor Primário do 

Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. (Gabinete do Dep. Mauro de Nadal) 

 

PL./0179.5/2017, de autoria do Deputado Kennedy Nunes, que dispõe sobre a proibição do corte dos 

serviços do fornecimento de energia elétrica, água e gás em Santa Catarina e adota outras providências. 

(Devolvida vista, aguardando votação) 

 

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. (Gabinete Dep. Mauro de Nadal). 

 

 

RELATORIA DEPUTADO RICARDO GUIDI 

 

 

PL./0439.6/2017, de autoria do Deputado Gabriel Ribeiro, que dispõe sobre a divulgação da lista de 

pessoas condenadas por crime de violência contra a mulher. Gabinete do Deputado Ricardo Guidi) 

 

PL./0395.0/2016, de autoria do Deputado Valmir Comin, que institui a Política Estadual de Produção de 

Energias Renováveis, contemplando as fontes primárias, solar, eólica, hidráulica, maré-motriz, processo de 

geração de energia oriundos do bagaço de cana-de-açúcar, casca de arroz, cavacos de madeira, lixo 

orgânico e demais fontes primárias, cujo avanço tecnológico diversifique a matriz energética no Estado de 

Santa Catarina. (Gabinete do Deputado Ricardo Guidi) 

 

PL./0064.6/2018, de autoria do Deputado Mauro de Nadal, que institui a Carteira de Identificação do 

Autista no âmbito do Estado de Santa Catarina. (Gabinete do Deputado Ricardo Guidi) 

 

PL./0294.7/2018, de autoria do Deputado Darci de Matos, que torna obrigatória a realização das manobras 

de Barlow e Ortolani, conhecida como Teste do Quadril, e o exame de ultrassom em bebês recém-nascidos 

em todas as maternidades e berçários no Estado de Santa Catarina a fim de investigar a ocorrência de 

Displasia do Desenvolvimento do Quadril. (Gabinete do Deputado Ricardo Guidi) 

 

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

Antônio Carlos. (Gabinete do Deputado Ricardo Guidi) 

 

PL./0261.9/2018 – de autoria do Deputado Darci de Matos, que declara de utilidade pública a Associação 

Yokohama de Karatê, de Joinville, (Diligência) 
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PL./0044.2/2018 – de autoria do Deputado Patrício Destro, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 

inserção do símbolo mundial da conscientização do Transtorno do Espectro Autista (TEA), nas placas de 

atendimento prioritário. (Gabinete do Deputado Ricardo Guidi) 

 

PL./0280.1/2018, de autoria do Deputado Dirceu Dresch, que altera os arts. 2º e 3º da Lei nº 16.298, de 

2013, que instituiu o Conselho Estadual de Segurança contra Incêndio e Pânico (CESIP), para incluir nova 

entidade na composição do órgão e lhe deferir nova competência. (Gabinete do Deputado Ricardo Guidi) 

 

PL./0158.0/2018, de autoria do Deputado Gabriel Ribeiro, que veda a cobrança de taxa de rolha para o 

consumo de vinhos ou espumantes produzidos no Estado de Santa Catarina.(Diligência)  

 

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. ( 

Vistas ao Deputado Jean Kuhlmann ) 

 

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. (Vistas aos Deputados Valdir Cobalchini e Dirceu Dresch) 

 

PL./0158.0/2018, de autoria do Deputado Gabriel Ribeiro, que veda a cobrança de taxa de rolha para o 

consumo de vinhos ou espumantes produzidos no Estado de Santa Catarina. (Diligência) 

 

PL./0261.9/2018, de autoria do Deputado Darci de Matos, que declara de utilidade pública a Associação 

Yokohama de Karatê, de Joinville. (Diligência) 

 

PL./0509.3/2017, de autoria da Deputada Ana Paula Lima e Deputado Jean Kuhlmann, que dispõe sobre 

a produção e a comercialização do queijo artesanal "Kochkäse", no Estado de Santa Catarina. (Vistas ao 

Dep. João Amin) 

 

PL./0036.2/2018, de autoria do Deputado Jean Kuhlmann, que altera os parágrafos do art. 32 da Lei nº 

14.675, de 2009, que instituiu o Código Estadual do Meio Ambiente e estabelece outras providências, para 

o fim de estabelecer regras para a regularização de empreendimentos em atividade sem a devida Licença 

Ambiental de Operação. (Gabinete do Deputado Ricardo Guidi) 

 

PL./0286.7/2017, de autoria do Deputado Mario Marcondes, que dispõe sobre a exclusão dos inativos no 

cômputo dos gastos com educação no âmbito do Estado de Santa Catarina.  
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RELATORIA DEPUTADO RODRIGO MINOTTO   

 

 

PL./0082.8/2017, de autoria do Deputado Rodrigo Minotto, que dispõe sobre ações de regresso no caso 

de atos de violência doméstica praticados contra mulheres seguradas do regime de previdência e 

assistência à saúde do Estado de Santa Catarina. (Gabinete Dep. Rodrigo Minotto) 

 

PL./0290.3/2017, de autoria do Deputado Altair Silva, que institui, no âmbito do sistema estadual de 

ensino, o "Programa Escola sem Partido". Dentro deste projeto foi apensado o PL./0406.8/2017. (Gabinete 

Dep. Rodrigo Minotto) 

 

PL./0137.6/2017, de autoria do Deputado Cesar Valduga, que institui a Política Estadual para o 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Santa Catarina. (Gabinete Dep. 

Rodrigo Minotto) 

 

PL./0385.9/2017, de autoria do Deputado Patrício Destro, que acrescenta inciso IV ao art. 1º da Lei nº 

16.771, de 2015, que "Estabelece a gratuidade, na travessia por 'ferryboats' e balsas, para as ambulâncias 

do SAMU, dos bombeiros e outros veículos das unidades de saúde pública destinados aos transportes de 

pacientes. (Gabinete Dep. Rodrigo Minotto) 

 

PL./0398.3/2016, de autoria do Deputado Valdir Cobalchini, que cria o Selo "Empresa Amiga da Bicicleta" 

no âmbito das empresas do setor privado do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. 

(Gabinete Dep. Rodrigo Minotto) 

 

PL/.0157.0/2016, de autoria do Deputado Valmir Comin,  que Dispõe sobre a instalação de geradores de 

energia elétrica nos estabelecimentos hospitalares e clínicas médicas, públicos ou privados, que requeiram 

a prestação ininterrupta de procedimentos cirúrgicos. (CCJ) 

 

PL/.0081.7/2018 – de autoria do Deputado Mauro de Nadal, que acrescenta Parágrafo Único ao art. 3º da 

Lei nº 16.721, de 2015, que Consolida as Leis que dispõem sobre a concessão de Título de Cidadão 

Catarinense no âmbito do Estado de Santa Catarina. ( Vista ao Deputados Darci de Matos, João Amin, 

Rodrigo Minotto) 

 

PL./0305.4/2017, de autoria do Deputado Patrício Destro, que declara integrante do patrimônio histórico, 

artístico e cultural do Estado de Santa Catarina a Usina Sertão do Imaruim, localizada no Município de São 

José. ( Vista ao Deputado Darci de Matos ) 

 

RELATORIA DO DEPUTADO VALDIR COBALCHINI 
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PL/0329.1/2016, de autoria do Deputado Antonio Aguiar, que institui a Política de Mobilidade Sustentável 

no Estado de Santa Catarina. (Vista Deputado Marcos Vieira) 

 

PL./218.6/2018, 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. ( 

Diligência ) 

 

PL./0148.9/2018, de autoria do Deputado José Milton Scheffer, que altera a Lei nº 7.543, de 1988, que 

"Institui o imposto sobre a propriedade de veículos automotores e dá outras providências", para o fim de 

isentar os veículos movidos a motor elétrico. (Gabinete Deputado Valdir Cobalchini) 

 

PL./0008.9/2018, de autoria do Deputado Jean Kuhlmann, que altera a Lei nº 17.221, de 2017, que institui 

a Taxa de Fiscalização do Transporte Intermunicipal de Passageiros (TFT) e as taxas por atos do 

Departamento de Transportes e Terminais (DETER) e estabelece outras providências, acrescentando o 

inciso I ao § 1º do art. 1º, isentando os Municípios do Estado de Santa Catarina que exercem diretamente e 

gratuitamente o transporte intermunicipal de passageiros da TFT. (Gabinete Deputado Valdir Cobalchini) 

 

PL./0044.8/2017, de autoria Milton Hobus, que Altera os Anexos I e II da Lei nº 15.156, de 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 

(Gabinete Deputado Valdir Cobalchini) 

 

 

RELATORIA DE EX-MEMBROS 

 

 

PL./0124.1/2016, de autoria da Deputada Luciane Carminatti, que dispõe sobre a Política Estadual de 

Economia Solidária no Estado de Santa Catarina. (Vista José Nei Ascari) 


