
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO 

Fundo Municipal do Desenvolvimento do Trânsito - FM DT 

of"'o&o..-:=ro 
DOTaANinO 

-~-· 
Ata n2 FMDT - 003/2017, de 02 de maio de 2017. 

Aos dois dias do mês de maio 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, 

nº 18, 142 andar, São Paulo/SP, os membros-natos do Conselho-Diretor do Fundo Municipal do j , 
Desenvolvimento do Trânsito - FMDT, criado pela Lei Municipal nº 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 n2 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 nº 53, de 03 de março de 2017, publicada no Diário Oficial da cidade de São 

Paulo n2 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 Mobílidade e Transportes. Igualmente presente à reunião, os seguintes membros-natos: EDSON 

CARAM, Diretor do Departamento de Operação do Sistema Viário - DSV; LUIZ EDUARDO FERRUCCI, 

Representante da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes; VITOR LEVY CASTEX ALY, Representante 

da Secretaria Municipal de Serviços e Obras 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; LUIZ RICARDO SANTORO, representante da Secretaria Municipal de 

Serviços e Obras; MARCOS SCARPI COSTA, representante da Secretaria Municipal de Serviços e Obras; 

CLAYTON CARLOS DO CARMO, representante da Secretaria Municipal de Serviços e Obras; ROBERT 

MCDONNELL, representante da Secretaria Municipal da Fazenda; LARISSA DE JESUS MARTINS, representante 

da Secretaria Municipal da Fazenda e CAROLINA VILELA SANTORO DE CASTRO VIANNA JACOB, representante 

da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes. 

Iniciados os trabalhos, 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. 
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Ato continuo, o membro-nato LUIZ EDUARDO FERRUCCI apresentou o fluxo de receitas e despesas 

realizados pelo FMDT no primeiro trimestre deste ano e o comparativo com as receitas realizadas no 

exercício de 2016. 

Em razão da decisão judicial que não permite a realização de despesas com ciclovias e ciclo-faixas 

com recursos do FMDT, por unanimidade dos membros-natos presentes à reunião, foi deliberada a 

reprogramação dos recursos aprovados para tais fins na lei orçamentária vigente para o exercício de 2017, 

para a realizaç.ão de despesas com engenharia de tráfego igualmente prioritárias e que não foram restritas 

pela Justiça. Nesse sentido, o Presidente do Conselho-Diretor determinou ao membro-nato LUIZ EDUARDO 

FERRUCCI o encaminhamento de ofício à Secretaria da Fazenda solicitando a reprogramação orçamentária 

recomendada, observando-se as formalidades legais e regulamentares vigentes e ao membro-nato VITOR 

LEVY CASTEX ALY, Representante da Secretaria Municipal de Serviços e Obras, que promovesse os devidos 

ajustes ao projeto original que previa a aplicação dos recursos liberados pelo orçamento 2017, identificando 

as novas destinações dos recu rsos reprogramados. 

O Presidente do Conselho-Diretor encaminhou, aos demais membros-natos, cópias do Ofício nº 

CETRAN-SP 346/2017, de 31 de março de 2017, assinado pelo Presidente do Conselho Estadual de Trânsito 

de São Paulo, Frederico Pierotti Arantes, que requer informações sobre o cumprimento do disposto no§ 22 

do artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro, que determina que o órgão responsável deverá publicar, 

anualmente, na rede mundial de computadores (internet), dados sobre a receita arrecadada com a cobrança 

de multas de trânsito e sua destinação, observando-se a Lei federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, 

que regula o acesso às informações. Nesse sentido, o Presidente do Conselho-Diretor determinou ao 

membro-nato LUIZ EDUARDO FERRUCCI que enviasse resposta ao órgão requisitante e promovesse as 

providências necessárias para o cumprimento das exigências legais sobre o acesso do balanço do FMDT por 

meio da internet. 

Em relação ao projeto de lei que pretende regulamentar a aplicação do FMDT, o Presidente do 

Conselho-Diretor esclareceu que a proposta está suspensa, até que seja conhecida a decisão do recurso 

interposto à decisão judicial que determinou restrições à aplicação dos recursos do FMDT, cuja previsão para 

o julgamento é o próximo dia 09 de maio. 

O Presidente do Conselho-Diretor convocou os demais membros-natos para uma reunião 

extraordinária, que acontecerá na terça-feira, 16 de maio do corrente, nos mesmos local e horário das 

reuniões ordinárias, para a apresentação do relatório dos recursos repassados em 2017 para o Fundo 

Nacional de Segurança e Educação de Trânsito (FUNSET), nos termos do artigo 4º, § 1º do Decreto municipal 

nº 49.399, de 11 de abril de 2008. 

Ficou deliberado que a resolução para o atendimento do projeto, já aprovado pelo Conselho-

Diretor, referente ao arbitramento de gratificações aos componentes das Juntas Administrativas de Recursos 

de Infração- JARI será assinada na próxima reunião. \. (\ ~ 
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Igualmente, na próxima reunião será deliberada a destinação de recursos para a Secretaria 

Municipal de Serviços e Obras, conforme projeto encaminhado eletronicamente aos membros-natos, 

observando-se a reprogramação orçamentária recomendada nesta reunião. 

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

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

acontecerá no mesmo local e horário em 06 de junho, 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. 

Cidade de São Paulo, 02 de maio de 2017. 

(tlll.f4lt/.6) 
PAULO ANTONIO SPENCER UEBEL 

Vice-Presidente do Conselho Diretor 

( tl1l.f4lt/.6 ) 

JOÃO OCTAVIANO MACHADO NETO 
Membro-Nato 
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VITOR LEVY CASTEX ALY 
Membro-Nato 

~~.---
EDSON CARAM 
Membro-Nato 

( tlllfm/.6 ) 

ORLANDO LINDÓRIO DE FARIA 
Membro-Nato 
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