
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO 

Fundo Municipal do Desenvolvimento do Trânsito - FMDT 

ATA n2 FMDT- 010/2017, de 03 de outubro de 2017. 

Aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se na sala de 

reuniões da Secretaria M unicipal 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. _1 .. , . 
Os membros que compõem o Conselho-Diretor do FMDT foram nomeados por ato dc\:J/ ... ' 

Prefeito de São Paulo, por meio da Portaria nº 53, de 03 de março de 2017, publicada no Diário 

Oficia l 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 Pau lo, 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: 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 Viá rio- 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). 

Participaram ainda da reunião, os convidados: LEANDRO CARPEGIANI MOREIRA 

representante da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes; MARCOS SCARPI COSTA, 

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 

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

JOÃO M~L SCUDELER DE BARROS, representante da Secretaria Municipal de Mobilidade e 



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

Mobilidade e Transportes; WAGNER LENHART, representante da Secretaria Municipal de Governo 

e 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 setembro de 2017. 

O Secretário-Executivo JOSÉ ROBERTO ROSAS JÚNIOR passou às mãos do Chefe de 

Gabinete da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, JOÃO MANOEL SCUDELER DE 

BARROS, o Ofício nº 365/SMG-G/2017, de 11 de setembro de 2017, assinado pelo Secretário 

Municipal de Governo, solicitando providências para a substituição da representante daquela pasta, _1 , . . 
Nadia Nakamura Vieira, nomeada membro-nato do Conselho Fiscal do FMDT, nos termos 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, do Conselho Fiscal do FMDT, pelo também representante da 

pasta, RICARDO LUIS MELLÃO. 

O membro-nato LUIZ EDUARDO FERRUCCI apresentou solicitação de recursos do FMDT 

proveniente da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, no valor de R$ 6.000.000,00 (seis 

milhões de reais) para os serviços com o redesenho urbano e segurança viária de São Miguel 

Paulista. Nesse sentido, o processo está protocolado no sistema SIMPROC, sob o número 0.120.943-

4 e consta instruído por parecer técnico-jurídico elaborado pela Assessoria Jurídica da pasta (SMT) 

e parecer técnico fazendário, elaborado por representantes da Secretaria Municipal da Fazenda. 

Lido e achado conforme pelos membros presentes à reunião, em deliberação favorável, a 

solicitação foi aprovada. Nesse sentido, o escopo das atividades inerentes à realização das despesas 

foi incorporado aos valores já liberados para os projetos aprovados neste Conselho-Diretor e sob 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Serviços e Obras. 

O membro-nato CAIO MEGALE destacou que a previsão de recursos a serem arrecadados 

para a gestão do FMDT em 2017 está no limite e que se faz mister o acompanhamento das 

realizações efetivas dos recursos já liberados, sob proposta para que os valores não realizados ou 

que não possam, por algum motivo, ser realizados ainda no presente exercício, sejam transferidos 

para as prioridades que atendam o cronograma de aplicação desejado. 

Com a~ diberação desta reunião, o membro-nato LUIZ EDUARDO FERRUCCI atualizou o 

quadro sinópti dos recursos até o momento deliberado pelo Conselho-Diretor do FMDT, 

conforme os vai es que seguem: CET- R$ 792.000.000,00; SPTrans- R$ 31.000.000,00; SMT- R$ 
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101.000.000,00; SMSO - R$ 42.000.000,00; Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais - R$ 

220.000.000,00; SECOM- R$ 10.000.000,00; CADIN (postagens)- R$ 5.000.000,00; SMT (convênio 

PMESP)- R$ 95.000.000,00; SF- aplicação do artigo 76-B dos Atos das Disposições Constitucionais 

Transitórias. 

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

Engenharia de Tráfego, apresentou a necessidade de serem suplementados os investimentos na 

CET, na ordem de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais). Esclareceu que a suplementação 

se tornou necessária pois a Companhia assumiu a realização de uma série de atividades que 

envolvem programas e ações de diversas áreas do governo municipal. Essas atividades, não 

previstas no orçamento original aprovado, impactaram na gestão da Companhia e neste final de 

exercício provocam a necessidade de aporte de recursos financeiros. 

O Presidente SÉRGIO HENRIQUE PASSOS AVELLEDA, acompanhado pelo membro-nato 

MARCOS RODRIGUES PENIDO, Secretário Municipal de Serviços e Obras, solicitaram o 

detalhamento dos investimentos necessários ao aporte para a CET para a deliberação decorrente. 

O Presidente do Conselho-Diretor encerrando a pauta, convocou os demais membros

natos para uma próxima reunião extraordinária, que acontecerá na segunda-feira, 23 de outubro 

do corrente, nos mesmos local e horário das reuniões realizadas, em princípio para a atualização 

dos números a serem apresentados pelas instituições e órgãos que demandaram recursos do FMDT 

e fechamento do exercício de 2017 e assinatura das atas pendentes. 

Nada mais havendo a ser tratado, às 09h10, 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-Executivo deste Conselho-Diretor, lavrei 

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

de sua leitura. 

\ 
/'(" J ... 

,.,...-__:_~,\\ 
JOSfROBEWRoSAS JUNIOR 

seúé'~rio-Executivo 
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Cidade de São Paulo, 03 de outu 

Ata n 2 FMDT- 010/2017, de 03 de outubro de 2017 



PAULOG=JNCER UEBEL 
Vice-Presidente do Conselho Diretor 
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EDSON CARAM 

Membro-Nato 

( auren/e) 

ORLANDO LINDÓRIO DE FARIA 

Membro-Nato 

Ata nº FMDT - 010/2017, de 03 de outubro de 2017 


