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ATOS DA MESA DIRETORA 

 
RESOLUÇÃO Nº 2.322 

 

Denomina Plenário “Deputada Judith Leão Castello 
Ribeiro” o Plenarinho 2 da Assembléia Legislativa 

do Estado do Espírito Santo. 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 
inciso XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº l.600, de 11 de dezembro de 1991, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica denominado Plenário “Deputada Judith 
Leão Castello Ribeiro” o Plenarinho 2 da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 de 
junho de 2006. 

 
CÉSAR COLNAGO 

Presidente  
MARCELO SANTOS 

1º Secretário 
REGINALDO ALMEIDA 

2º Secretário 
 

 

ATOS LEGISLATIVOS 

 
 

ATOS DO PRESIDENTE 
 
 

LEI Nº 8.363 
 

Obriga, em todos os locais onde estejam em 
operação equipamentos detectores de metais, a 

fixação de avisos alertando as pessoas portadoras de 
marca-passos cardíacos. 

 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, faço saber que a Assembléia Legislativa 
aprovou, o Governador do Estado, nos termos do 
artigo 66, § 5º· da Constituição Estadual sancionou, e 
eu, César Colnago, seu Presidente, nos termos do § 
7º· do mesmo artigo, promulgo a seguinte Lei: 
 

Art. 1º É obrigatória, em todos os locais onde 
estejam em operação equipamentos detectores de 
metais, a fixação de avisos alertando as pessoas 
portadoras de marca-passos cardíacos. 
 
Art. 2º O Poder Executivo regulamentará esta Lei. 
 
Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação desta 
Lei correrão por conta das dotações orçamentárias 
existentes, suplementadas se necessário, ficando 
obrigatória sua inclusão nos orçamentos futuros. 
 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 03 de julho de 
2006. 
 

 
CÉSAR COLNAGO 

Presidente 
 
 

LEI Nº 8.364 
 

Veda a realização de trote que ponha em risco a 
saúde, a moral e a integridade física dos calouros 
nas instituições de ensino públicas ou privadas. 

 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, faço saber que a Assembléia Legislativa 
aprovou, o Governador do Estado, nos termos do 
artigo 66, § 5º· da Constituição Estadual sancionou, e 
eu, César Colnago, seu Presidente, nos termos do § 
7º· do mesmo artigo, promulgo a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Fica vedada, nas dependências das 
instituições públicas ou privadas, de ensinos 
fundamental e médio, técnico-profissionalizante, 
educação superior e demais graduações, a realização 
de trote organizado à recepção de calouros, que 
promova, incite ou acoberte a prática da violência, 
tratamento humilhante e/ou qualquer 
constrangimento que, sob coação, ponha em risco a 
saúde, a moral e a integridade física dos mesmos. 
 

§ 1º Entende-se por trote toda programação realizada 
pelos alunos veteranos à recepção dos alunos novatos 
da instituição de ensino, denominados calouros. 
 

§ 2º Somente será permitido o trote que estimule o 
exercício da cidadania, a preservação ambiental ou a 
prática da solidariedade. 
 
Art. 2º Fica a instituição de ensino responsável em 
coordenar a realização do trote e na obrigação de, na 
data da divulgação do resultado dos aprovados, 
dispor de planejamento para realização imediata do 
trote cidadão. 
 


