


Ações do Sindicato em atendimento 
as demandas do grupo PcD



Área no Portal 
Sindautoescola.SP

O Sindautoescola.SP lançou no portal 
uma área exclusiva para reunir 
conteúdos relacionados a habilitação 
de pessoas com deficiência. A página 
disponibiliza notícias, legislação, e as 
autoescolas que oferecem o serviço.

Visite: sp.sindautoescola.org.br/pcd



Lista de 
Autoescolas que 
atendem pessoa 
com deficiência

O cidadão que busca por uma 
Autoescola que oferece serviços de 
habilitação para pessoa com 
deficiência pode realizar uma busca 
no Portal Sindautoescola.SP.



Nova banca especial em SP
teve início aqui!  

A cerimônia para assinatura do Termo de 
Cooperação entre a Secretaria de Estado dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo 
(SEDPcD-SP) e Detran-SP para oficializar o novo 
local para exame prático no município de São 
Paulo foi realizada em 18 de dezembro de 2018 
na sede da SEDPcD-SP.

Posteriormente, uma nova banca especial foi 
criada e está situada no Centro de Tecnologia e 
Inovação Imigrantes (CTI Imigrantes).



Regras nas bancas 
especiais

Ofício DH nº 006/19
Protocolado em 13 de agosto de 2019

• O Sindautoescola.SP protocolou o Ofício 
DH nº 006/19 solicitando a diretoria de 
habilitação do Detran.SP que discipline 
regras para os profissionais do setor 
presentes nas bancas especiais quanto ao 
uso de colete de identificação e um 
escalonamento para os horários de chegada 
dos candidatos para avaliação médica e 
realização do exame prático. 



Solicitação à ABRAMET

Ofício DIV nº 023/19
Protocolado em 07 de agosto de 2019

• Em ofício, o Sindautoescola.SP solicita ao 
presidente da ABRAMET, José Heverardo da 
Costa Montal, ações da entidade junto ao 
Detran.SP para o fiel cumprimento da 
legislação que disciplina o processo de 
habilitação PcD e que os médicos 
credenciados para o atendimento desse 
público desempenhem efetivamente o seu 
papel nas bancas especiais. 



Abridef favorável a 
aulas práticas

A Associação Brasileira da Indústria, 
Comércio e Serviços de Tecnologia Assistiva 
(Abridef) emitiu parecer técnico favorável a 
necessidade de aulas práticas para a 
habilitação de pessoas com deficiência.

“O processo de reaprendizado desta nova 
situação é ‘totalmente’ necessário, porém 
não tão extenso como o aprendizado inicial 
que o motorista já se submeteu. O tempo de 
reaprendizado varia de 3 a 10 horas de 
treinamento” — Carlos Cavenaghi 



www.sp.sindautoescola.org.br


