
G OVE R N O D O E STAD O SAO PAU LO
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

OFÍCIO/SIALE/SLT N' 1 35/2020 São Paulo,#3de julho de 2020

Assunto: Indicação n' 2963/20 do Deputado Estadual Frederico d'Ávida, que trata da

concessão de benefícios aos transportadores escolares consistentes em autorização

para transporte de passageiros ou carga, isenção de taxas relativas à emissão de

documentos, licenciamento e autorizações referentes aos veículos, subsídio para

auxilio emergencial de um salário mínimo, suspensão da obrigatoriedade de
apresentação do Laudo de Vistoria Veicular bem como o pagamento da taxa

respectiva, abertura de credito e intervenção com o Banco Central a flm de suspender

o pagamento do financiamento dos veículos.

Antonio Carlos R. Malufe
Respondendo pelo Expediente da Casa Civil

Sobre o documento em referência, venho informar que o Projeto de Lei em epígrafe foi

encaminhado indevidamente, visto que a matéria do Projeto de Lei não é de
competência desta Pasta.

Aproveito para apresentar os meus protestos de elevada estima e apreço
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SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ENTRADAS DE RODAGEM
SUPERINTENDÊNCIA

COM6UP/S LT-580-20/07/2020

Ref.: Indicação 2963/2020

Int.: Deputado Estadual Frederico d'Ávila

Senhor Secretário da SLT

Reportamo-nos aos termos da Indicação 2963/2020, de autoria do

Deputado Estadual Frederico d'Ávila. que trata da concessão de benefícios aos

transportadores escolares consistentes em autorização para transporte de passageiros

ou carga, isenção de taxas relativas à emissão de documentos, licenciamento e
autorizações referentes aos veículos, subsídio para auxilio emergencial de um salário

mínimo. suspensão da obrigatoriedade de apresentação do Laudo de Vistoria Veicular

bem como o pagamento da taxa respectiva. abertura de credito e intervenção com o

Banco Central a fim de suspender o pagamento do financiamento dos veículos.

Sobre o assunto, esclarecemos que o tema não é afeto a este

Departamento.

À consideração de Vossa Excelência

PAULO CESA'lt<;:AGLIAVINI'
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