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PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO 

Fundo Municipal do Desenvolvimento do Trânsito- FMDT 

ATA nº FMDT - 009/2017, de OS de setembro de 2017. 

Aos cinco dias do mês de setembro 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, alterada pela Portaria nº 

231, de 17 de agosto de 2017, publicada no Diário Oficial da cidade de São Paulo, nº 157, página 01, 

de 18 de agosto de 2017. 

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

ordinária foi oficialmente iniciada às 08h00, por ato do Presidente do Conselho, SÉRGIO HENRIQUE 

PASSOS AVELLEDA, Secretário Municipal de Mobilidade e Transportes. Igualmente, presentes à 

reunião, os seguintes membros-natos: PAULO ANTONIO SPENCER UEBEL, Vice-Presidente do 

Conselho e Secretário Municipal de Gestão; CAIO MEGALE, Secretário Municipal da Fazenda; LUIZ 

EDUARDO FERRUCCI, representante da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes; MARCOS 

RODRIGUES PENIDO, Secretário Municipal de Serviços e Obras; EDSON CARAM, Diretor do 

Departamento de Operação do Sistema Viário- DSV; JOÃO OCTAVIANO MACHADO NETO, Diretor

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

da Companhia de Engenharia de Tráfego (Secretário-Executivo deste Conselho-Diretor). 

P rticiparam ainda da reun1ao, os convidados: LEANDRO CARPEGIANI MOREIRA 

represe e da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes; ALEXANDRE MODONEZM 

represe e da Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais; MARCOS SCARPI COST\A 
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representante da Secretaria Municipal de Serviços e Obras; JABS CRES MAIA SANTOS, representante 

da Secretaria Municipal de Governo; CLAYTON CARLOS DO CARMO, representante da Secretaria 

Municipal de Serviços e Obras; MARCELO JOSÉ BRANDÃO MACHADO, representante do SPTrans; 

JOÃO MANOEL SCUDELER DE BARROS, representante da Secretaria Municipal de Mobilidade e 

Transportes; PLÍNIO A. HATSUMURA, representante da Secretaria Municipal da Fazenda. 

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

O membro-nato LUIZ EDUARDO FERRUCCI apresentou o fluxo de receitas e despesas do 

FMDT realizado até agosto de 2017. 

O convidado ALEXANDRE MODONEZI, representante da Secretaria Municipal das 

Prefeituras Regionais, apresentou em power-point o plano de ação e cronograma físico-financeiro 

de aplicação de recursos liberados pelo FMDT, com o recapeamento da malha asfáltica da cidade e 

operação Tapa-Buracos; nesse sentido, prevendo a aplicação de R$ 180.000.000,00 (cento e oitenta 

milhões de reais), até 31 de dezembro de 2017. Esclareceu que os recursos são insuficientes para o 

atendimento de toda a demanda da cidade, no entanto, a capacidade operacional atualmente 

existente não permitirá que sejam realizados mais recursos, pois está em sua capacidade máxima 

de produção. Para tanto, a Secretaria responsável atuará sob o critério da maior demanda da malha 

viária, esclarecendo que 2,14% das vias públicas são responsáveis por 70% da frota em circulação. 

O convidado esclareceu ainda que novo modelo para a precificação dos custos está sendo estudado 

junto à escola de contas do Tribunal de Contas do Município, com intuito de aperfeiçoar a realização 

dos contratos em epígrafe. O convidado esclareceu que a malha viária dos corredores de ônibus é 

competência específica da SPTrans, pois envolve tipo asfáltico diferente dos serviços prestados pela 

Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais; dessa forma, sugerindo que fossem realocados 

recursos específicos para os distintos contratos. 

O membro-nato MARCOS RODRIGUES PENIDO, Secretário Municipal de Serviços e Obras, 

solicitou ao convidado Alexandre Modonezi que mantenha um rígido controle sob as aplicações dos 

recursos do FMDT, apresentando mensalmente um balanço atualizado das despesas realizadas. 

o membro-nato JOÃO OCTAVIANO MACHADO NETO, Diretor-Presidente da Companhia de 

Engenharia de Tráfego, solicitou ao convidado Alexandre Modonezi que avisasse a CET sobre as 

datas e planos de ação da operação Tapa-Buracos, para fins de apoio e ciência das equipes da CET, 

principal~mte em relação à sinalização viária e controle de tráfego. ~ 
O mbro-nato EDSON CARAM, Diretor do Departamento de Operação do Sistema Viári 

- DSV; in rm u que considerando o expressivo aumento do volume de expedientes e processos 



administrativos, decorrentes dos recursos interpostos contra os autos de infração de trânsito, 

perante às Juntas Administrativas de Recursos de Infração - JARis, o DSV estará ativando mais 

quatro Juntas nos próximos meses, porém os recursos para o custeio com as gratificações dos seus 

membros ainda estará dentro do orçamento e recursos liberados pelo FMDT no primeiro semestre. 

O membro-nato JOSÉ ROBERTO ROSAS JÚNIOR, Secretário-Executivo do Conselho Diretor 

solicitou a devida vênia para apresentar os projetos que dispõem sobre a destinação de recursos 

oriundos do FMDT para programas, ações e projetos voltados à educação de trânsito, com previsão 

de aplicação dos recursos até 31 de dezembro de 2017; na ordem de R$ 110.184,00 (cento e dez 

mil, cento e oitenta e quatro 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, 

aproximadamente 28.000 (vinte e oito mil) pessoas que serão beneficiadas, anualmente, 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 a educação de trânsito a contratação de transporte para participantes de eventos ligados a 

educação de trânsito; outro projeto apresentado, na ordem de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil 

reais) para a recuperação do auditório que funciona no espaço Caio Graco, sito na Avenida Marquês 

de São Vicente, nº 2.154, em relação à recuperação do telhado e serviços com serralheria para o 

conserto das portas de acesso do auditório utilizado para o Programa Espaço Vivencial de Trânsito, 

nos termos do artigo 12, Inciso XII da Resolução nº 638, do Conselho Nacional de Trânsito -

CONTRAN, de 30 de novembro de 2016, que considera elemento de despesa com a educação de 

trânsito a manutenção, conservação e o funcionamento de centros de instrução de trânsito; outro 

projeto para a contratação de projeto executivo para a reestruturação elétrica do auditório Caio 

Graco, no valor de R$ 26.295,52 (vinte e seis mil, duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e 

dois centavos), nos termos do artigo 12, Inciso XII da Resolução nº 638, do Conselho Nacional de 

Trânsito- CONTRAN, de 30 de novembro de 2016, que considera elemento de despesa com a 

educação de trânsito a manutenção, conservação e o funcionamento de centros de instrução de 

trânsito; outro projeto, no valor de R$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais), para a 

aquisição de s is motocicletas e equipamentos de segurança, de acordo com a legislação do~ 

DETRAN-SP, ria nº 557, de 29 de dezembro de 2015, para serem utilizadas no módulo prático 

dos Cursos e Formação para profissionais de motofrete e nos cursos de atualização para os 
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motofretistas que concluíram o curso de formação há cinco anos ou mais, nos termos do artigo 12, 

Inciso VI da Resolução nº 638, do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, de 30 de novembro 

de 2016, que considera elemento de despesa com a aquisição de veículos equipados destinados à 

educação de trânsito. O presente projeto pretende atender 1.500 (mil e quinhentos) usuários, (\i-. 
anualmente. As motocicletas substituirão aquelas utilizadas atualmente e cujo ano de fabricação 

está em desacordo com a legislação sobre o assunto, considerando que é exigência o tempo máximo 

de cinco anos de fabricação e as atuais já apresentam mais de sete anos. Por fim, apresentou o 

projeto de criação de um estúdio de gravação para ser incorporado ao Centro de Treinamento e 

Educação de Trânsito - CETET, com vistas ao desenvolvimento e criação de mídias educativas de 

trânsito, no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), nos termos do artigo 12, Incisos 11 e 

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

que considera elemento de despesa com a aquisição de aplicativos e equipamentos de informática, 

áudio e vídeo destinados à educação de trânsito. O membro-nato esclareceu ainda que cópias de 

todos os projetos foram encaminhadas para os e-mails dos demais membros e que os projetos 

originais foram encartados em processo que está sob a análise da consultoria jurídica da Secretaria 

Municipal de Mobilidade e Transportes e deverá seguir para o parecer da Secretaria Municipal da 

Fazenda. 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. 

Na sequência, o Presidente apresentou o projeto da Secretaria Municipal de Comunicações 

- SECOM, que prevê a aplicação de recursos do FMDT na ordem de R$ 10.000.000,00 (dez milhões 

de reais) para a criação de campanha publicitária para conscientizar a população em relação aos 

dados dos acidentes no trânsito de São Paulo. Esclareceu que o projeto já recebeu parecer jurídico 

favorável pela consu ltoria jurídica da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes e aguarda 

deliberação da Secretaria Municipal da Fazenda. Nesse sentido, o convidado JOÃO MANOEL 

SCUDELER DE BARROS, Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, 

esclareceu q tão logo o projeto SECOM tenha os pareceres necessários para a deliberação do 

Conselho-Di t r, encaminhará cópias dos projetos para os e-mails dos conselheiros, com proposta~ 
de deliberaç o letrônica do pedido. 
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O Presidente do Conselho-Diretor encerrando a pauta, convocou os demais membros

natos para a próxima reunião ordinária, que acontecerá na terça-feira, 03 de outubro 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 Vice-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-Executivo deste Conselho

Diretor, lavrei esta ata que, após lida e aprovada, vai assinada pelo Presidente e Secretário presentes 

na reunião de sua leitura. 

Vice-Presidente do Conselho Diretor 
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EDSON CARAM 
Membro-Nato 

( t11JSm/ç) 

ENIDO 

ORLANDO LINDÓRIO DE FARIA 
Membro-Nato 
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