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PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO 

Fundo Municipal do Desenvolvimento do Trânsito- FM DT 

Ata nº FMDT - 002/2017, de 04 de abril de 2017. 

Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se na sala de reuniões da 

Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes da cidade de São Paulo, sita na Rua Barão de ltapetininga, 

n2 18, 142 andar, São Paulo/SP, os membros-natos do Conselho-Diretor do Fundo Municipal do 

Desenvolvimento do Trânsito - FMDT, criado pela lei Municipal n2 14.488, de 19 de julho de 2007, 

regulamentado pelo Decreto Municipal n2 49.399, de 11 de abril de 2008, observando-se as alterações do 

Decreto Municipal nº 51.877, de 22 de outubro de 2010. 

Os membros que compõem o Conselho Diretor do FMDT foram nomeados por ato do Prefeito de 

São Paulo, por meio da Portaria n2 53, de 03 de março de 2017, publicada no Diário Oficial da cidade de São M. 
Paulo nº 62, página 43, de 04 de março de 2017. 

Com a maioria dos membros que compõem o presente Conselho Diretor, a reunião foi oficialmente 

iniciada às 08h00 por ato do Presidente do Conselho, SÉRGIO HENRIQUE PASSOS AVELLEDA, Secretário 

Municipal de Mobilidade e Transportes. Igualmente presente à reunião, o Vice-Presidente do Conselho, 

PAULO ANTONIO SPENCER UEBEL, Secretário Municipal de Gestão; acompanhado dos seguintes membros

natos: CAIO MEGALE, Secretário Municipal da Fazenda; EDSON CARAM, Diretor do Departamento de 

Operação do Sistema Viário- DSV; JOÃO OCTAVIANO MACHADO NETO, Diretor Presidente da Companhia de 

Engenharia de Tráfego; LUIZ EDUARDO FERRUCCI, Representante da Secretaria Municipal de Mobilidade e 

Transportes e JOSÉ ROBERTO ROSAS JUNIOR, Representante da Companhia de Engenharia de Tráfego 

(Secretário-Geral do Conselho-Diretor). 

Participaram ainda da reunião, os convidados: JABS CRES MAIA SANTOS, representante da 

Secretaria Municipal de Governo e CAROLINA VILELA SANTORO DE CASTRO VIANNA JACOB, representante 

da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes. 

Iniciados os t rabalhos, o Presidente reforçou a necessidade da apresentação do fluxo dos recursos 

financeiros do FMDT, comparando-se inclusive com os valores verificados no mesmo período dos exercícios 

anteriores, para a devida e regular avaliação do desempenho das receitas. Igualmente, reforçou o 

entendimento que o procedimento para a deliberação dos recursos oriundos do FMDT acontecerá, 

exclusivamente, com a apresentação de projetos pelas áreas interessadas e consoante a destinação legal e 

manifestação favorável deste Conselho-Diretor. Para tanto, a divulgação dos projetos, que poderá ser por 

meio eletrônico, ocorrerá por mediação do Secretário-Geral deste Conselho-Diretor. Nesse sentido, caber~ 
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ao Secretário-Geral definir e divulgar, no prazo de uma semana antes da próxima reunião, quais os projetos 

conhecidos e discutidos pelos membros serão incluídos em sua pauta. 

Ato contínuo, o membro-nato LUIZ EDUARDO FERRUCCI apresentou o fluxo de receitas e despesas 

realizados pelo FMDT no primeiro trimestre deste ano. O Presidente destacou a despesa com restos a pagar, 

afirmando não ter sido deliberada pelo atual Conselho-Diretor, o que foi esclarecido pelos membros-natos 

LUIZ EDUARDO FERRUCCI e CAIO MEGALE que tratavam de despesas autorizadas pela gestão anterior e 

empenhadas em exercícios anteriores. Nesse sentido, o Presidente questionou sobre a impossibilidade da 

aplicação dos recursos com folha de pagamento de funcionários; o que foi respondido pelo membro-nato 

CAIO MEGALE que os valores inscritos em 'restos a pagar', conforme apresentados, não contemplavam 

despesas com pessoal. 

Trespassada a palavra aos membros da reunião, o Vice-Presidente do Conselho, PAULO ANTONIO 

SPENCER UEBEL, sugeriu a diminuição do prazo da entrega da autuação ao infrator, circunstância que traria 

agilidade ao procedimento de penalização. Nesse sentido, o Presidente comentou a existência de um 

aplicativo que permite ao infrator ser notificado da autuação no momento do registro do auto de infração 

no órgão de trânsito competente. O aplicativo implica que o usuário decline dos recursos administrativos 

regulares, imediatamente aceitando a imposição da penalidade, e atribui um desconto de 40% sobre o valor 

da autuação no caso do pagamento no prazo. 

Ainda sobre a necessidade de otimização do procedimento das autuações, o Presidente alertou que 

há casos em que as autuações são realizadas por ineficiência ou burocracia no cadastramento de veículos 

isentos, como por exemplo, caminhões de recolhimento de lixo. Para o caso em epígrafe, o Presidente 

sugeriu que fosse incluída clausula nos contratos firmados com as empresas que promovem a limpeza da 

cidade, exigindo a relação de placas e veículos que funcionarão no contrato e, portanto, antecipando e 

facilitando o cadastramento para a isenção do rodízio de veículos e caminhões, inclusive impondo, entre as 

penalidades contratuais, a rescisão unilateral no caso de constatação de fraude, no cadastramento das 

placas, por parte das contratadas. 

~· 

O membro-nato EDSON CARAM sugeriu o reajuste da gratificação pela participação em reuniões 

dos membros das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações (JARI). que passaria dos atuais R$ 270,00, 

para R$ 495,00; seguindo-se inclusive os valores praticados pelas JARis estaduais. Nesse sentido, o Presidente 

deliberou pelo atendimento da demanda em razão da urgência apontada pelo proponente do projeto; 

contudo requisitou que o interessado repassasse, por intermédio do Secretário-Geral, a proposta de minuta 

de Resolução do Conselho-Diretor para conhecimento dos demais membros-natos; incluindo-se as 

justificativas que subsidiarão a decisão final do Conselho-Diretor, seguindo-se o rito procedimental já 

estabelecido pelo próprio Conselho-Diretor para a deliberação dos recursos do FMDT. 

Em seguida, o Presidente colocou em pauta a aprovação de proposta de alteração da Lei municip~ 
nº 14.488 de 19 de julho de 2007, que instituiu o FMDT. Após discussão da matéria, decidiu-se que o\J'-

Página 2 de 3 Ata nº FMDT- 002/2017, de 04 de abril de 2017 



Presidente se reuniria com o Dr. Anderson Pomini, Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, para dirimir 

dúvidas sobre a legalidade das propostas apresentadas pelos membros-natos presentes à sessão. Dessa 

forma, a discussão foi suspensa e a deliberação do assunto ficou para a pauta da próxima reunião. 

Nada mais havendo a ser tratado, às 10h00, o Presidente do Conselho, após a assinatura de todos 

os participantes da reunião em lista de comparecimento, após anunciar que a próxima reunião acontecerá 

no mesmo local e horário em 02 de maio, declarou a reunião encerrada. Para constar, eu, JOSÉ ROBERTO 

ROSAS JUNIOR, Secretário-Geral do Conselho, lavrei esta ata que, após lida e aprovada, vai assinada pelo 

Presidente e Secretário presentes na reunião de sua leitura . 
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Cidade de São Paulo, 04 de abril de 20 7. 

·~ 
Membro-Nato 

VITOR LEVY CASTEX AL Y 
Membro-Nato 

~~--
EDSON CARAM 
Membro-Nato 

( (JUfen/e) 

ORLANDO LINDÓRIO DE FARIA 
Membro-Nato 
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