
 

São Paulo, 01 de junho de 2021. 
 
 
OF. DIPRE Nº.019/21 
 
 
Prezado Doutor, 
 

 
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 e requerer o que segue: 
 

Em razão do agravamento da pandemia do Covid-19, o 
Governo do Estado de São Paulo vem mantendo a Fase de Transição no estado de São Paulo, 
fato este que entendemos plenamente as razões por esta tomada de decisão, porém, vem 
impactando diretamente a retomada dos serviços prestados pelas Autoescolas/CFCs no estado 
de São Paulo.  

 
A vacinação contra a Covid-19 seguramente é a única 

alternativa para combater os diversos efeitos danosos causados por esta pandemia, neste 
sentido, o Governo de São Paulo vem se destacando pela sua atuação eficiente na imunização 
dos cidadãos no estado de São Paulo. 

 
O Governo de São Paulo vem anunciando uma série de ações 

para a imunização de diversos profissionais e setores, com destaque para os Policiais, 
Professores e Motoristas do transporte público no estado de São Paulo, o qual parabenizamos 
pela sensibilidade nesta tomada de decisão. 

 
Desta maneira, o Sindautoescola.SP solicita que o Detran.SP 

possa fazer gestão junto ao Governo de São Paulo para que os Instrutores de Trânsito e 
Diretores de Ensino /Geral, que estejam credenciados pelo Detran.SP (mediante 
apresentação de credencial), possam ser incluídos como trabalhadores da área de 
educação, permitindo a sua imediata imunização ao mesmo tempo que os trabalhadores 
da área de ensino.  

 
Entendemos que está nossa solicitação representa um espírito 

de justiça para com estes profissionais que atuam diretamente na formação e habilitação de 
condutores no estado de São Paulo, aproveitamos ainda para informar que esse público de 
educadores de trânsito representa aproximadamente 15.000 (quinze mil) pessoas, e que 
precisam urgentemente buscar segurança e estabilidade de sua saúde para continuar 
exercendo a sua importante missão. 

 
Destacamos ainda que a Federação Nacional das Autoescolas 

/ FENEAUTO, encaminhou ofício (Anexo) ao Ministério da Saúde e ao Denatran, reiterando a 
nossa condição de integrantes do setor de educação.  
 

Sem mais para o momento, apresentamos nossos mais 
sinceros votos de estima e consideração. 
  
 

 
 

Magnelson Carlos de Souza  
            Presidente 

Ilustríssimo Senhor 
Dr. Ernesto Mascellani Neto  
Diretor Presidente do DETRAN/SP 


