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ATA n2 FMDT- 005/2017, de 04 de julho de 2017. 

Aos quatro dias do mês de julho 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, 14º andar, São Paulo/SP, os membros-natos do Conselho-Diretor do 

Fundo Municipal do Desenvolvimento do Trânsito- FMDT, criado pela Lei municipal nº 14.488, de 

19 de julho de 2007, regulamentado pelo Decreto municipal nº 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 nº 53, de 03 de março de 2017, publicada no Diário 

Oficial da cidade de São 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, os 

seguintes membros-natos: PAULO ANTÔNIO SPENCER UEBER, Secretário Municipal de Gestão e 

Vice-Presidente deste Conselho-Diretor; CAIO MEGALE, Secretário Municipal da Fazenda; 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 deste Conselho-Diretor). 

Participaram ainda da reunião, os convidados: MARCOS RODRIGUES PENIDO, Secretário 

Municipal de Serviços e Obras; JABS CRES MAIA SANTOS, representante da Secretaria Municipal de 

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

SCARPI COSTA, representante da Secretaria Municipal de Serviços e Obras; CLAYTON r\. 1\ 
O CARMO, representante da Secretaria Municipal de Serviços e Obras; LARISSA DE JESUS \)\ \ 
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MARTINS, representante da Secretaria Municipal da Fazenda; WILLIAM A. CALADO, representante 

da Procuradoria Geral do Município; FABIANA C. MACEDO, representante da Procuradoria Geral do 

Município; ROGÉRIO BICHOFF, representante do SPTrans; MARCELO MACHADO, representante do 

SPTrans; DELSON LAPA, representante do SPTrans; ~NIO PASSARNI JÚNIOR, representante do 

SPTrans; JOÃO MANOEL SCUDELER DE BARROS, representante da Secretaria Municipal de 

Mobilidade e Transportes e PLÍNIO A. HATSUMURA, representante da Secretaria Municipal da 

Fazenda. 

Iniciados os trabalhos, o Presidente promoveu a leitura da pauta previamente agendada. 

Foi divulgada a decisão que deferiu o efeito suspensivo pleiteado pela agravante, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO; dessa forma, suspendendo a eficácia da decisão 

decorrente do AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2197237-52.2016.8.26.0000, interposto contra a 

decisão do D. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, em Ação 

Civil Pública, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (processo nº 1035107-

70.2016.8.26.0053), em especial, restringiu a utilização de recursos do FMDT para o pagamento de 

despesas de pessoal da Companhia de Engenharia de Tráfego. 

Na sequência, o membro-nato LUIZ EDUARDO FERRUCCI apresentou o fluxo de receitas e 

despesas realizado pelo FMDT, período de janeiro a maio deste ano. 

Em relação ao balanço, o Vice-Presidente do Conselho-Diretor e Secretário Municipal de 

Gestão, PAULO ANTÓNIO SPENCER UEBER, acompanhado pelo membro-nato CAIO MEGALE, 

Secretário Municipal da Fazenda afirmaram que há necessidade de se reforçar diligências junto às 

empresas PRODAM e PRODESP, buscando-se a renegociação e redução dos valores contratuais 

referentes à gestão das multas; dessa forma, atendendo-se a economicidade exigida pelo Prefeito. 

Ato contínuo, o colaborador JOÃO MANOEL SCUDELER DE BARROS, representante da 

Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes esclareceu que a Secretaria das Prefeituras 

Regionais encaminhou solicitação de recursos para projetos de recapeamento asfáltico, no 

montante de R$ 210.000.000,00 (duzentos e dez milhões de reais); contudo, o pedido foi devolvido 

à origem para detalhamento do projeto e cronograma de aplicação dos recursos oriundos do FMDT, 

observando-se a ritualística de governança deste Conselho-Diretor e, principalmente, a legislação 

O Presidente do Conselho-Diretor solicitou que se renovasse o registro em ata sobre a 

li tica que se seguirá para os novos projetos apresentados, ou seja, serão requeridos pareceres r::J:: 

Página 2 de 4 Ata n' FM DT - 005/2017, de 04 de julho de 2017 t) 
~ 



. da Consultoria Jurídica e da Secretaria da Fazenda, antes da decisão deliberativa para o repasse dos 

recursos aos órgãos interessados. 

O membro-nato EDSON CARAM, Diretor do Departamento de Operação do Sistema Viário 

- DSV, seguido pelo membro-nato VITOR LEVY CASTEX ALY, representante da Secretaria Municipal 

de Serviços e Obras, solicitaram a discussão sobre a inclusão dos contribuintes com multas de 

trânsito vencidas, após dois meses do vencimento, sugerindo que fossem inscritas em dívida ativa, 

considerando-se que o adiamento e postergação da liquidação das mesmas, nos licenciamentos 

anuais, não é prática prevista nas resoluções vigentes do CONTRAN. 

O membro-nato JOSÉ ROBERTO ROSAS JR., representante da Companhia de Engenharia de 

Tráfego e Secretário-Geral deste Conselho-Diretor, solicitou a devida vênia para apresentar o 

projeto, que dispõe sobre a destinação de recursos oriundos do FMDT, na ordem de R$ 701.288,00 

(setecentos e um mil, duzentos e oitenta e oito reais), para o fomento à educação de trânsito, por 

meio da prestação de serviços de transporte com locação de ônibus rodoviário e adaptado para 

acessibilidade de cadeirantes, para estudantes, pessoas com deficiência e grupos de terceira idade, 

que serão beneficiados pelo Programa Espaço Vivencial de Trânsito- Caio Graco, promovido pelo 

Centro de Treinamento e Educação de Trânsito (CETET), nos termos do Artigo 12, Inciso XIII da 

Resolução nº 638, do Conselho Nacional de Trânsito- CONTRAN, de 30 de novembro de 2016, que 

considera elemento de despesa com educação de trânsito a contratação de transporte para 

participantes de eventos ligados a educação de trânsito. Igualmente, renovou o pedido para que 

nos próximos planos orçamentários fossem previstos, nos termos da legislação que determina a 

aplicação dos recursos oriundos das multas de trânsito, o item de educação de trânsito, de maneira 

que os projetos, programas e ações decorrentes dessa aplicação legal tenham fonte própria e 

específica para as deliberações e gestões decorrentes do Conselho-Diretor e insistiu que os projetos 

voltados à educação de trânsito fossem deliberados favoravelmente. 

Em razão do avançar do tempo programado para a reunião e havendo necessidade da 

apresentação de projetos previamente agendados para a reunião, o Presidente do Conselho-Diretor 

convocou os demais membros-natos para a primeira reunião extraordinária, que acontecerá na 

terça-feira, 11 de julho do corrente, nos mesmos local e horário das reuniões ordinárias, 

observando-se a seguinte pauta: aprovação e assinatura das atas referentes aos últimos trabalhos 

realiza os por este Conselho-Diretor; apresentação, pelo membro-nato e Secretário Municipal da 

Faze d , da revisão da programação de ingressos de recursos do FMDT, até dezembro de 2017; 

aná se dos projetos a serem apresentados até sexta-feira, 07 de julho, em especial: projetos de 

0s· 
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'· educação de trânsito (apresentados pela CET), projetos da SPTRANS e projetos da SMSO (já 
/ 

apresentados e discutidos na última reunião ordinária). 

Igualmente, o Presidente do Conselho-Diretor convocou os demais membros-natos para a 

próxima reunião ordinária, que acontecerá na terça-feira, 01 de agosto do corrente, nos mesmos 

local e horário das reuniões realizadas, cuja pauta deverá ser encaminhada ao Secretário deste 

Conselho-Diretor com antecedência de sete dias, contados da data da reunião agendada. 

Nada mais havendo a ser tratado, às 09h40, o Presidente do Conselho, após a assinatura 

de todos os participantes da reunião em lista de comparecimento, declarou a reunião encerrada. 

Para constar, eu, JOSÉ ROBERTO ROSAS JUNIOR, Secretário-Geral deste Conselho-Diretor, lavrei esta 

ata que, após lida e aprovada, vai assinada pelo Presidente e Secretário presentes na reunião de sua 

leitura. 

Cidade de São Paulo, 04 de julho d 

Vice-Presidente do Conselho Diretor 

( aurtWID) 

JOÃO OCTAVIANO MACHADO NETO 
Membro-Nato 
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Membro-Nato 

VITOR LEVY CASTEX Al Y 
Membro-Nato 

~~--
EDSON CARAM 
Membro-Nato 

( (J]JSdll/6 ) 

ORLANDO LINDÓRIO DE FARIA 
Membro-Nato 

Ata nº FMDT- 005/2017, de 04 de julho de 2017 


