
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

“PROJETO DE LEI Nº 108/2008 

Dispõe sobre a obrigatoriedade das  Auto- escolas deste Estado de afixarem faixa adesiva
no vidro traseiro ou na  parte traseira da carroceria de seus veículos de treinamento,

contendo  a seguinte mensagem:
“ALUNO EM TREINAMENTO, MANTENHA DISTÂNCIA”.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECRETA:

Art. 1º As auto-escolas instaladas no Estado do Espírito Santo ficam obrigadas a afixarem
faixa  adesiva  no  vidro  traseiro  ou  na  parte  traseira  da  carroceria  de  seus  veículos  de
treinamento,  contendo  a  seguinte  mensagem:  “ALUNO  EM  TREINAMENTO,
MANTENHA DISTÂNCIA”. 

Art. 2º A mensagem a que se refere o artigo 1º, deverá ser escrita em cor contrastante com
a cor do veículo de treinamento.

Parágrafo  único-  O  não  cumprimento  desta  Lei  acarretará  no  imediato  fechamento  da
Auto- escola pela autoridade competente.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor 30(trinta) dias após a data de sua publicação.”

Sala das Sessões, em 17 de abril de 2008.

---------------------------------------
Jardel dos Idos.o.s.
Deputado Estadual



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

JUSTIFICATIVA

        Observa-se que o número de veículos de pequeno porte aumentou assustadoramente
no  nosso  Estado,  tendo  como resultado  uma quantidade  cada  vez  maior  de  candidatos  à
carteira de habilitação.
        Não haveria  problema algum se os  alunos  não tivessem que  trafegar  em locais  de
grande  fluxo  de  veículos,  mas,  o  percurso  nas  vias  de  tráfego  intenso  é  uma  etapa
importante para o aprendizado do aluno.        Entretanto, alguns motoristas despreparados
não  tem  paciência  quando  encontram  algum  veículo  de  auto-escola  em  velocidade
reduzida, ou ainda quando o aluno reduz a velocidade ou freia de maneira inesperada.
        O  presente  projeto  tem como  principal  objetivo  colaborar  para  um bom fluxo  do
trânsito, assim como preservar a integridade de quem conduz o veículo de auto-escola e de
quem está posicionado logo atrás do veículo de auto-escola. A colocação da faixa “Aluno
em treinamento, mantenha distância” no vidro traseiro ou na parte traseira da carroceria,
facilitará  sobremaneira a imediata identificação do veículo e prevenirá acidentes de toda
natureza.
        Solicitamos aos  nossos  nobres  pares  desta  Casa de leis,  apreciação e  apoio para  a
aprovação deste Projeto de Lei, que certamente contribuirá para uma maior segurança no
nosso trânsito.

        Sala das sessões, em 17 de abril de 2008.

---------------------------------------
Jardel dos Idos.o.s.
Deputado Estadual


