
 

São Paulo, 19 de maio de 2020. 

 

 

OF. DV Nº. 023/20 

 

 

Senhor Presidente, 

 

 

O Sindicato das Auto Moto Escolas e Centros 

de Formação de Condutores no Estado de São Paulo, entidade representante 

da categoria patronal em epígrafe, neste ato representado por seu Presidente, 

Sr. Magnelson Carlos de Souza, vem respeitosamente à presença de Vossa 

Senhoria, expor o que segue: 

 

Tendo em vista o Comunicado de Reajuste 

das Tabelas de Preços e-CNH e-CRVsp divulgada pela Prodesp às 

Autoescolas do Estado de São Paulo no dia de hoje (19/05/20), estabelecendo 

o reajuste de 2,61%, correspondentes ao IPC-FIPE, sendo que estes novos 

valores serão tarifados a partir de 01.06.2020;  

 

Em razão do atual cenário de pandemia e 

disseminação do coronavírus em todo o mundo, no Brasil e especialmente no 

Estado de São Paulo, que vem gerando uma crise sem precedentes na área de 

saúde, e com reflexos gravíssimos na área econômica, atingindo todos os 

setores da economia; 

 

Desta maneira, gostaríamos de lembrar ao 

nobre Presidente da Prodesp que as atividades exercidas pelas 

Autoescolas/CFC’s no Estado de São Paulo estão interrompidas desde o dia 23 

de março do corrente ano e sem perspectiva de retorno breve, assim sendo não 

nos parece razoável, ou melhor o Comunicado enviado pela Prodesp nos remete 

a uma total falta de sensibilidade por tudo aquilo que está ocorrendo no Estado 

de São Paulo.  

 

Desta forma, com o devido respeito, solicitamos 

que seja reconsiderado, em caráter de urgência, o Comunicado em questão 

enviado pela Prodesp à todas as Autoescolas/CFC’s do Estado de São Paulo e 

que o mesmo seja debatido com esta entidade de classe, após a efetiva 

retomada de todos os serviços prestados pelas empresas do setor. 



 

 

Aproveitamos ainda, para solicitar, nesse 

momento de quarentena, e especialmente dos decretos emitidos pelo 

Governador João Dória que impossibilitam a atividade de todas as 

Autoescolas/CFC’s do Estado de São Paulo, que seja suspensa a cobrança da 

taxa para retomada de acesso ao sistema (por religação), uma vez que as 

Autoescolas/CFC’s, nesse período de interrupção total de suas atividades, não 

estão gerando receita e portanto não deveriam ser penalizadas por mais esta 

cobrança.  

 

Sem mais para o momento, aproveitamos a 

oportunidade para reiterar nossos protestos de elevada estima e consideração, 

bem como nos colocamos à disposição para colaborar com o que for necessário. 

.  

 

 

 

Magnelson Carlos de Souza 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustríssimo Senhor 

Carlos André de Maria de Arruda 
Presidente da PRODESP 
Rua Agueda Gonçalves, 240 – Jardim Helena 
06760-900 – TABOÃO DA SERRA – SP 


