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PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO 

Fundo Municipal do Desenvolvimento do Trânsito - FMDT 

ATA nº FMDT- 006/2017, de 11 de julho de 2017. 

Aos onze 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 primeira 

reunião extraordinária 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: 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 Mobi lidade e Transportes; JOÃO 

OCTAVIANO MACHADO NETO, Diretor-Presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego, 

ORLANDO LINDÓRIO DE FARIA, Representante da Secretaria do Governo Municipal; 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 

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



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

BICHOFF, representante do SPTrans; MARCELO JOSÉ BRANDÃO MACHADO, representante do 

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

Mobilidade e Transportes; FLÁVIO DAMMOUS, representante da Companhia de Engenharia de 

Tráfego; RICARDO MELLÃO, representante da Secretaria Municipal de Gestão e PLÍNIO A. 

HATSUMURA, representante da Secretaria Municipal da Fazenda. 

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

O Presidente fez constar na ata que, na data de ontem, 10 de julho, os membros natos 

deste Conselho Diretor foram contatados individualmente e, de maneira eletrônica, votaram, por 

unanimidade de seus membros, pela liberação do repasse, na ordem de R$ 10.000.000,00 (dez 

milhões de reais), para o programa "Asfalto Novo" (recapeamento e tapa-buracos), patrocinado 

pela Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais. 

Na sequência, o membro nato do Conselho Diretor e Secretário Municipal da Fazenda, CAIO 

MEGALE, apresentou uma projeção de arrecadação para o FMDT em 2017, totalizando-se o 

montante de R$ 1,8 bi (um bilhão e oitocentos milhões de reais) . 

Com o assunto previamente registrado em pauta, o membro-nato JOÃO OCTAVIANO 

MACHADO NETO, Diretor-Presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), apresentou a 

proposta orçamentária para a CET, com a previsão de despesas para o segundo semestre de 2017. 

Nesse sentido, apresentou a demanda de R$ 632.000.000,00 (seiscentos e trinta e dois milhões de 

reais). Explicou que o montante envolve despesas com pessoal, sinalização, operação, serviços de 

correio (em relação à gestão das multas de trânsito), serviços de guincho e educação de trânsito, 

sendo que as despesas administrativas representam menos de 17% (dezessete por cento) do 

orçamento, ou seja, 83% (oitenta e três por cento) são despesas operacionais. Esclareceu que a CET 

enfrenta um tu mover sem reposição há algumas gestões, que culminou, na última década, em claros 

de quinhentos agentes de trânsito. Tal fato, acrescentando-se à grande agenda de eventos e ao 

aumento das ações que envolvem à Companhia em toda a cidade, impactam em vários contratos 

existentes e na realização de outros contratos não previstos nas gestões anteriores. Esclareceu 

ainda que o impacto no orçamento também se justifica pelo excessivo número de horas extras que 

se acumulam entre o efetivo existente para o atendimento das demandas de serviços. Sobre os 

contratos não existentes, exemplificou a recém contratação de manutenção semafórica e as 

despesas que não estavam previstas com o aumento das ocorrências de furto de cabos e fibras 
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apenas um, mas vários semáforos em uma mesma via. Esclareceu que a CET está envidando esforços 

na busca de apoio da iniciativa privada, por meio de chamamentos públicos e parcerias público

privadas, mas, o impacto desses apoios não melhorará muito o orçamento apresentado. Também 

frisou que a gestão estratégica para a otimização da fiscalização refletirá no aumento da 

arrecadação dos recursos do FMDT, considerando-se o reposicionamento de radares para vias com 

maior índice de acidentes, atropelamentos e descumprimento das regras de trânsito, como por 

exemplo, túneis e vias vicinais às entradas para os bairros residenciais. 

O convidado MARCOS RODRIGUES PENIDO, Secretário Municipal de Serviços e Obras, ainda 

sobre o assunto, esclareceu que o orçamento tem limites e que todas as áreas estão em situação ~· 
crítica. Nesse sentido, entendeu que há necessidade de se priorizar as demandas no orçamento 

aprovado e no previsto. 

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

Engenharia de Tráfego, concordando com a necessidade de se priorizar a aplicação dos recursos do 

FMDT, argumentou que a solução para a falta de sinalização (semafórica, horizontal e vertical) é 

prioridade, pois envolve a preservação de vidas na cidade. Inclusive, enalteceu que os recursos do 

FMDT têm como mote principal o desenvolvimento do trânsito; nesse sentido, as demandas da CET 

se tornam relevantes para o atendimento das demandas estipuladas no plano diretor do Sr. Prefeito 

e, principalmente, da comunidade. 

O membro-nato VITOR LEW CASTEX ALY, representante da Secretaria Municipal de 

Serviços e Obras, argumenta que o orçamento da CET compromete os projetos apresentados por 

outras áreas interessadas nos recursos do FMDT, por exemplo, a construção de 'piscinões' e 

corredores de ônibus. 

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

Engenharia de Tráfego, discordando, afirmou que a proposta apresentada não atinge 50% 

(cinquenta por cento) do montante previsto pela Secretaria Municipal da Fazenda, ou seja, cerca de 

R$ 1,8 bilhão. 

O membro-nato CAIO MEGALE, Secretário Municipal da Fazenda, afirmou que a demanda 

orçamentária da CET prevê um aumento de aproximadamente 20% (vinte por cento) do que foi 

aprovado para o exercício anterior. 

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

Engenharia de Tráfego, concordando com a afirmação, renovou as explicações, que demonstram 



gestão do desenvolvimento do trânsito, exige a retomada do orçamento e o atendimento das 

demandas que não eram atendidas pelas gestões anteriores, por exemplo os denominados 'eventos 

estratégicos' da cidade, principalmente desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Esportes, 

eventos como o "Ruas Abertas" e outras demandas, inclusive objeto de ações civis públícas 

patrocinadas pelo Ministério Público Estadual. 

O membro-nato CAIO MEGALE, Secretário Municipal da Fazenda, afirmou que se faz 

necessária a realização de uma reunião específica entre as áreas interessadas (CET e Secretarias 

Municipais patrocinadoras dos eventos), para a revisão da agenda dos denominados 'eventos 

estratégicos'. 

O membro-nato CAIO MEGALE, Secretário Municipal da Fazenda, acompanhado pelo 

membro-nato LUIZ EDUARDO FERRUCCI, representante da Secretaria Municipal de Mobilidade e 

Transportes, solicitam que os projetos apresentados para a deliberação do Conselho-Diretor 

esclareçam sobre as cotas mensais de aplicação dos recursos, para fins de governança e 

contabilização dos repasses aprovados. 

O convidado MARCOS RODRIGUES PENIDO, Secretário Municipal de Serviços e Obras, 

considerando a necessidade de adequação do Plano de Aplicação dos Recursos do FMDT em sua 

pasta e a previsão de aplicação mensal até o final do exercício, apresentou novos cálculos, na ordem 

de R$ 63.000.000,00 (sessenta e três milhões de reais), sendo que, de imediato, solicitou a 

aprovação de repasse na ordem de R$ 14.528.241,00 (catorze milhões, quinhentos e vinte e oito 

mil, duzentos e quarenta e um reais). Solicitou ainda que, todo o montante, fosse discutido e 

deliberado pelo Conselho-Diretor, observando-se sua ritualística e governança, em especial a 

consulta e a juntada dos pareceres da Secretaria Municipal da Fazenda e da Consultoria Jurídica, já 

visando a possível liberação dos recursos restantes em reunião futura. 

O valor para o repasse imediato refere-se à ação de implantação e requalificação de 

corredores e terminais de ônibus urbanos (corredores 'Leste ltaquera' 1 e 2), porquanto os demais 

R$ 48.471.759,00 (quarenta e oito milhões, quatrocentos e setenta e um mil e setecentos e 

cinquenta e nove reais) referem-se às intervenções no sistema viário, com obras e aquisições, que 

contemplarão as seguintes ações: adequação viária 'CEU Novo Mundo' (projeto executivo); sistemas 

de drenagem de ruas e avenidas (projeto executivo e obras); recuperação e manutenção de pontes 

e viadutos (contrato de manutenção); ponte Raimundo Pereira de Magalhães (contrato de 

manutenção) e aquisição de área necessária à viabilização de projeto de infraestrutura viária, 

voltado para a melhoria da fluidez e segurança no trânsito). ~ 



Na mesma esteira, o convidado MARCELO JOSÉ BRANDÃO MACHADO, representante da 

SPTrans, apresentou o respectivo Plano de Aplicação de Recursos do FMDT, para o exercício de 

2017, na ordem de R$ 35.947.687,58 (trinta e cinco milhões, novecentos e quarenta e sete mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), solicitando, de imediato, a liberação 

de recursos na ordem de R$ 23.500.000,00 (vinte e três milhões e quinhentos mil reais), referentes 

à implantação e requalificação de corredores (adequação geométrica e intervenção em corredores 

e viários, incluindo-se o sistema trólebus). 

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

Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes apresentou o projeto encaminhado pela 

Secretaria das Prefeituras Regionais, com a solicitação de recursos para aplicação em programa de 

recapeamento asfáltico, no montante de R$ 210.000.000,00 (duzentos e dez milhões de reais), 

fundamentado no bojo do Processo, registrado no Sistema Municipal de Processos (SIMPROC), sob 

o nº 2017-0.100.157-4, em especial, o parecer jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica da 

Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (fls. 17, 18, 97 et 98), e o detalhamento do 

cronograma e da destinação dos recursos, em serviços de engenharia de campo, com exclusividade 

para a pavimentação, o recapeamento, o tapa-buracos e a recomposição da pista e dos 

acostamentos (fls. 21 usque 66), observando-se a ritualística de governança deste Conselho-Diretor 

e, principalmente, a legislação pertinente, em especial, o artigo 8º, Inciso VIl, da Resolução nº 638, 

do Conselho Nacional de Trânsito- CONTRAN, de 30 de novembro de 2016. Colocado em votação, 

por unanimidade dos membros do Conselho-Diretor presentes à sessão, foi aprovado o repasse dos 

recursos, na ordem de R$ 210.000.000,00 (duzentos e dez milhões de reais), para o programa 

"Asfalto Novo" (recapeamento e tapa-buracos), promovido pela Secretaria Municipal das 

Prefeituras Regionais, observando-se as formalidades legais e regulamentares vigentes. Isto posto, 

o membro-nato JOÃO MANOEL SCUDELER DE BARROS, representante da Secretaria Municipal de 

Mobilidade e Transportes, determinou ao membro-nato LUIZ EDUARDO FERRUCCI que 

providenciasse a emissão das Notas de Reserva, com transferência, de acordo com as definições das 

Unidades Orçamentárias (UOs) e respectivos valores enviados pela Secretaria interessada e, ao 

membro-nato JOSÉ ROBERTO ROSAS JUNIOR, Secretário-Geral deste Conselho-Diretor, a redação 

de resolução, com a deliberação deste Conselho-Diretor, para ser assinada pelo Presidente do 

Conselho-Diretor. 

O membro-nato LUIZ EDUARDO FERRUCCI, representante da Secretaria Municipal de 
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previsão de dispêndios até o final do exercício, ressaltando a importância dos mesmos, em particular 

os contratos de sistemas/TI e de fiscalização automática de trânsito, cujas manutenções exigem a 

adoção de imediatas providências quanto à solicitação das alterações orçamentárias junto à 

Secretaria Municipal da Fazenda. 

O membro-nato VITOR LEVY CASTEX ALY, representante da Secretaria Municipal de 

Serviços e Obras, renovou a sugestão para que fosse discutida pelo Conselho-Diretor a oportunidade 

e conveniência da inclusão dos contribuintes com multas de trânsito vencidas em dívida ativa, após 

dois meses do vencimento. 

Considerando-se a necessidade dos projetos apresentados serem complementados com a 

demonstração da aplicação dos recursos em cotas mensais, o Presidente do Conselho-Diretor 

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

terça-feira, 18 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 

realizados por este Conselho-Diretor; análise do projeto da SPTRANS (já apresentado e discutido na 

nesta reunião extraordinária); projeto da SMSO (já apresentado e discutido na última reunião 

ordinária); análise e discussão do plano de aplicação de recursos da Companhia de Engenharia de 

Tráfego e assinatura da Resolução que deliberou sobre a aplicação dos recursos na ordem de R$ 

210.000.000,00 (duzentos e dez milhões de reais) para o programa "Asfalto Novo" (recapeamento 

e tapa-buracos), patrocinado pela Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais. 

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 10h55, 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, 11 de julho de 2017. 
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(aurmte) 

PAULO ANTONIO SPENCER UEBEL 
Vice-Presidente do Conselho Diretor 
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Membro-Nato 

VITOR LEVY CASTEX AL Y 
Membro-Nato 

~~:.;.,~--------
EDSON CARAM 
Membro-Nato 

ORLANDO UNDÓRIO DE FARIA 
Membro-Nato 
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