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Ao primeiro dia do mês de agosto 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, regu lamentado pelo Decreto municipal n• 49.399, de 11 de abri l de 2008, O;-. 
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 

ordinária foi oficialmente iniciada às 08h00, por ato do Vice-Presidente do Conselho, PAULO 

ANTONIO SPENCER UEBEL, Secretário Municipal de Gestão. Igualmente, presentes à reunião, os 

seguintes membros-natos: CAIO MEGALE, Secretário Municipal da Fazenda; LUIZ EDUARDO 

FERRUCCI, Representante da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes; 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-Gera l 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; 

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 Vice-Presidente promoveu a leitura da pauta previamente 

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

FMDT realizado até julho de 2017 e reforçou as projeções dos valores deliberados na última reunião, 

esclarecendo que os respectivos procedimentos para liberação dos recursos estão em andamento, 

seguindo a ritualística determinada pelo Conselho, em especial, aguardando-se as manifestações da 

Consultoria Jurídica e Fazendária. 

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

informou que foram recebidos os seguintes expedientes: a) Ofício nº SECOM-068/2017, de 04 de 

julho de 2017, solicitando recursos para projetos midiáticos voltados à educação de trânsito; b) 

Oficio nº 0447/SMSO.G/2017, de 07 de junho de 2017, onde o Secretário Municipal de Serviços e 

Obras, MARCOS RODRIGUES PENIDO, solicita a substituição do membro-nato VITOR LEVY CASTEX 

ALY, representante da Secretaria Municipal de Serviços e Obras e c) Ofício nº FMDT-CONSELHO 

FISCAL, de 25 de julho de 2017, onde o Presidente do Conselho Fiscal do FMDT apresenta a sugestão 

deliberada pelos membros daquele Conselho, no sentido da designação de um contador, efetivo do 

quadro público municipal, para atuar no acompanhamento do fluxo e certificação dos recursos 

deliberados pelo Conselho-Diretor do FMDT. 

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

reforçou deliberações havidas em reunião anterior, sobre a necessidade de se manter estreito 

acompanhamento sobre a aplicação dos recursos liberados pelo FMDT e respectivas prestações de 

contas. Inclusive com a proposta de realocação dos recursos que não sejam aplicados dentro do 

cronograma físico-financeiro planejado e apresentado pela área beneficiada e aprovado pelo 

Conselho-Diretor. Esclareceu que a SMSO complementará as informações necessárias para a 

instrução do processo que prevê liberação de recursos para a sua pasta, apresentando o 

cronograma físico-financeiro dos projetos atendidos. 

O membro-nato CAIO MEGALE, Secretário Municipal da Fazenda, acrescentou que o 

acompanhamento também será realizado em relação à previsão da arrecadação, de maneira que 

os valores deliberados só serão cumpridos com a devida receita contabilizada no FMDT. 
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O membro-nato JOÃO OCTAVIANO MACHADO NETO, Diretor-Presidente da Companhia de 

Engenharia de Tráfego, informou que a CET está em vias de assinar e publicar o contrato de 

manutenção semafórica e radares, com previsão dos serviços cumprirem sua capacidade máxima 

em setembro deste ano. Igualmente, apresentou a relação de eventos que oneram o orçamento da 

CET e que poderiam ser revistos para a contenção de despesas e ajustes orçamentários, conforme~ 
proposta já avençada em reuniões anteriores. Destacou a realização de uma série de eventos no\A \J 



último final de semana, que envolveram mais de quinhentos funcionários e muitas horas-extras, 

impactando sobremaneira o orçamento, que não previu vários dos eventos apoiados. Assim, 

solicitou a realização de reunião com as autoridades responsáveis pela maior parte da agenda de 

eventos, em especial, Secretaria Municipal de Prefeituras Regionais, Secretaria Municipal da Cultura 

e Secretaria Municipal dos Esportes. 

O Vice-Presidente do Conselho, PAULO ANTONIO SPENCER UEBEL, Secretário Municipal de 

Gestão, concordando com a manifestação anterior, orientou sobre a necessidade de se identificar 

todos os custos que envolvem a participação da CET nos eventos para subsidiar a reunião com as 

áreas envolvidas e interessadas. Inclusive propôs que as Secretarias interessadas incluam, em seus 

orçamentos próprios, o repasse dos custos com a participação da CET nos eventos que patrocinam. 

Os membros-natos CAIO MEGALE e JOÃO OCTAVIANO MACHADO NETO manifestaram-se 

favoravelmente à sugestão sobre o custo dos eventos serem suportados pelas próprias Secretarias 

interessadas. 

O convidado JOÃO MANOEL SCUDELER DE BARROS, Chefe de Gabinete da Secretaria 

Municipal de Mobilidade e Transportes, reforçou sobre a necessidade de se realizar a reunião com 

as áreas interessadas e sobre a possibilidade, inclusive, de se propor alteração na legislação 

pertinente aos eventos estratégicos da cidade. 

O Vice-Presidente do Conselho-Diretor encerrando as deliberações, convocou os demais 

membros-natos para a próxima reunião ordinária, que acontecerá na terça-feira, OS de setembro 

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 09h10, 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-Geral deste Conselho

Diretor, 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, 01 de agosto de 2017. 
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SÉRGIO HENRIQUE PASSOS AVELLEDA 
Presidente do Conselho Diretor 
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Membro-Nato 

VITOR LEVY CASTEX AL Y 
Membro-Nato 

( tnatmld) 

EDSON CARAM 
Membro-Nato 

( tmftm/4) 

ORLANDO LINDÓRIO DE FARIA 
Membro-Nato 
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