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PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO 

Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito- FMDT 

ATA nº FMDT- 015/2017, de 16 de janeiro de 2018. 

Aos dezesseis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se na sala de 

reuniões da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes da cidade de São Paulo, sita na Rua 

Barão de ltapetininga, n2 18, 142 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 n2 49.399, de 11 de abril de 2008, 

observando-se as alterações do Decreto municipal n2 51.877, de 22 de outubro de 2010. 

Os membros que compõem o Conselho-Diretor do FMDT foram nomeados por ato do À~ 
Prefeito de São Paulo, por meio da Portaria nº 53, de 03 de março de 2017, publicada no Diáriu~ , 

Oficial da cidade de São Paulo, n2 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, o Vice-Presidente do Conselho-Diretor, PAULO ANTONIO SPENCER UEBEL, Secretário 

Municipal de Gestão e 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; 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, 

entante da Secretaria Municipal de Mobi lidade e Transportes; PLfN IO HATSUMURA, 

Municipal da Fazenda; MARCOS SCARPI COSTA, representante da 
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Secretaria Municipal da Serviços e Obras; CLAYTON CARLOS DO CARMO, representante da 

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

SPTrans e EMÍLIO LUIZ SANTANA PANHOZA, representante da Companhia de Engenharia de Tráfego. 

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

O visitante EMÍLIO LUIZ SANTANA PANHOZA apresentou a proposta para o 

desenvolvimento de projeto, com apoio de recursos do FMDT, para a criação de um observatório 

de segurança e educação de trânsito, idealizado pela Superintendência da Educação de Trânsito, 

órgão vinculado à Companhia de Engenharia de Tráfego (CET/SP), em parceria com a Universidade 

de São Paulo. Finda a apresentação, deliberada a proposta entre os conselheiros presentes, ficou 

decidido que o projeto será depurado pelo Conselho Diretor da Companhia de Engenharia de 

Tráfego e, após nova reunião com o gabinete da Secretária Municipal de Mobilidade e Transportes, 

poderá ser retomada a decisão sobre a possibilidade dos recursos do FMDT subsidiar o investimento ~ . l 

pretendido. f:'-
0 membro-nato MARCOS RODRIGUES PENIDO, Secretário Municipal de Serviços e Obras, 

apresentou o Programa de Mobilidade Urbana Viária 2018. 

O Presidente do Conselho-Diretor, SÉRGIO HENRIQUE PASSOS AVELLEDA, sugeriu visitas às 

obras realizadas ou a serem realizadas com recursos do FMDT. 

O Presidente do Conselho-Diretor, SÉRGIO HENRIQUE PASSOS AVELLEDA, acompanhado 

pelo membro-nato CAIO MEGALE, sugeriram a priorização de projetos e obras que atinjam o maior 

número de pessoas beneficiadas e que otimizem a qualidade de vida das pessoas, pormenorizando 

as aplicações dos recursos. 

Nesse sentido, a pauta não foi deliberada pelos conselheiros, considerando a necessidade 

da promoção de ajustes dos valores e prioridades, haja vista algumas alterações nos limites 

orçamentários do FMDT para o presente exercício. 

O colaborador MARCELO JOSÉ BRANDÃO MACHADO, representante do SPTrans, apresentou 

os trabalhos realizados em 2017, com aproveitamento dos recursos do FMDT, principalmente na 

otimização da rede de trólebus; além de, em resumo, mais de quarenta quilômetros de asfalto novo 

e quarenta mil metros quadrados atendidos na operação 'Tapa Buracos'. 

O convidado LEANDRO CARPEGIANI MOREIRA, representante da Secretaria Municipal de 

Mobil' ade e Transportes, apresentou uma sinopse dos recursos previstos para o FMDT. Dessa 

man i ~a, os valores líquidos deverão alcançar R$ 1.387 bi (um bilhão e trezentos e oitenta e sete ~ 
milh es de reais), já se excluindo os valores referentes à desvinculação de 30% (art. 76-B, ADCT; ~ \ 
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CF/88). Na sequência, a distribuição aproximada dos recursos denotou R$ 246.000.000,00 (duzentos 

e quarenta e seis milhões de reais) para despesas administradas pela Secretaria Municipal de 

Mobilidade e Transportes, com o contrato de fisca lização eletrônica, convênio com a Polícia Militar 

do Estado de São Paulo e contratos de informática (PRODAM/ PRODESP); R$ 42.000.000,00 

(quarenta e dois milhões de reais) para a SPTRANS, com os projetos e requalificação de corredores 

e terminais de ônibus; R$ 816.000.000,00 (oitocentos e dezesseis milhões de reais) para a 

Companhia de Engenharia de Tráfego, conforme contrato próprio de serviços e encargos; R$ 

235.000.000,00 (duzentos e trinta e cinco milhões de reais) para a Secretaria Municipal de 

Prefeituras Regionais, para o Programa 'Recape' e 'Tapa Buracos'; R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro 

milhões de reais) para a Secretaria Municipal de Serviços e Obras, para obras em corredores, 

terminais, pontes e viadutos e R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) para a Secretaria Municipal 

da Fazenda, para os encargos e despesas de securitização; R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) 

para a Secretaria Especial de Comunicação, para campanhas de educação de trânsito. 

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

Engenharia de Tráfego, solicitou a rediscussão dos indicadores de metas da CET, pois a limitação dos 

recursos impactará no atingimento dos resultados esperados, bem como, a proposta de metas 

apresentadas não previram os serviços da CET em apoio ao Programa 'Asfalto Novo'. 

Nada mais havendo a ser tratado, às 09h30, o Presidente do Conselho, após a assinatura 

de todos os participantes da reunião em lista de comparecimento e convocando os demais membros 

atos para a reunião ordinária que acontecerá no próximo dia 06 de fevereiro, nos mesmo horário 

local desta reunião, declarou a reunião encerrada. Para constar, eu, JOSÉ ROBERTO ROSAS JUNIOR, 

sJcretário-Executivo deste Conselho-Diretor, lavrei esta ata que, após lida e aprovada, vai assinada 

Cidade de São Paulo, 
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Membro-Nato 

ES PENIDO 

(aurm/6) 

EDSON CARAM 
Membro-Nato 

(aurm/6) 

ORLANDO LINDÓRIO DE FARIA 
Membro-Nato 
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