
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO 

Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito- FMDT 

ATA nº FMDT- 016/2017, de 06 de fevereiro de 2018. 

Aos seis dias do mês de fevereiro 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, nº 18, 14º andar, São Paulo/SP, os membros-nat os do Conselho-Diretor do 

Fundo Municipal de Desenvolvimento de 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. À k 
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 (ad hoc), CAIO 

MEGALE, Secretário Municipal da Fazenda. Igualmente, presentes à reunião os seguintes membros

natos: 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 e JOSÉ ROBERTO ROSAS 

JUNIOR, Representante da Companhia de Engenharia de Tráfego (Secretário-Executivo deste 

Participaram ainda da reunião, os convidados: LEANDRO CARPEGIANI MOREIRA, 

Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes; PLfNIO HATSUMURA, 
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representante da Secretaria Municipal da Fazenda; MARCELO JOSÉ BRANDÃO MACHADO, 

representante do SPTrans; AFONSO A. HENNEL, representante da Companhia de Engenharia de 

Tráfego; JABS CRES MAIA SANTOS, representante da Secretaria Municipal de Governo; JOÃO 

MANUEL SCUDELER BARROS, representante da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes; 

JOSÉ EDUARDO RODRIGUES DA SILVA, representante da Companhia de Engenharia de Tráfego e 

WAGNER LENHART, representante da Secretaria Municipal de Gestão. 

Iniciados os trabalhos, o Presidente (ad hoc) promoveu a leitura da pauta previamente 

agendada. 

O convidado LEANDRO CARPEGIANI MOREIRA e o membro nato LUIZ EDUARDO FERRUCCI, 

ambos representantes da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, apresentaram a 

previsão de desembolsos para o exercício de 2018. Nesse cenário, não houve alterações na sinopse 

apresentada na última reunião. Informaram que o montante de R$ 75.000.000,00 (setenta e cinco 

milhões de reais) empenhados no fina l de 2017, sob os auspícios da Secretaria Municipal de 

Prefeituras Regionais, destinados ao Programa 'Tapa Buracos' , não serão liquidados ~ 
tempestivamente em sua totalidade. Nesse cenário, haverá um superávit financeiro para o presente 

exercício e, para fins contábeis, sugerem o cancelamento das inscrições em 'Restos a Pagar' e 

renovação do empenho das despesas no novo exercício (2018). 

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

ressaltou que as medições para a continuação das atividades com o programa asfáltico foram 

retomadas em janeiro último e que os valores empenhados serão realizados até março do corrente. 

O membro nato CAIO MEGALE, Secretário Municipal da Fazenda e Presidente do Conselho 

Diretor (ad hoc), em deliberação, concordou com as providências técnicas sugeridas pelos 

colaboradores; dessa forma, decidindo-se pela renovação do empenho das despesas, para a mesma 

destinação, com a atualização do período de desenvolvimento do escopo do programa em epígrafe. 

O convidado MARCELO JOSÉ BRANDÃO MACHADO, representante do SPTrans, esclareceu 

que, o montante de R$ 5.163.280,85 (cinco milhões, cento e sessenta e três mil, duzentos e oitenta 

reais e oitenta e cinco centavos), oriundos do FMDT, repassados à SPTrans em 2018, para o 

desenvolvimento de atividades vinculadas ao Programa 'Asfalto Novo', deverão ser repassados à 

retaria Municipal de Obras e Serviços, para complemento das obras de recapeamento da Rua 

rique Hessel - Parelheiros. Nesse rumo, deliberado entre os conselheiros presentes, foi 

rizado o repasse nos termos propostos pelo colaborador. 
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O convidado LEANDRO CARPEGIANI MOREIRA, representante da Secretaria Municipal de 

Mobilidade e Transportes, continuando sua apresentação, informou que há solicitação, da 

Secretaria Municipal de Prefeituras Regionais, para a aprovação de novo cronograma e novos 

recursos do FMDT em 2018, num montante de R$ 234.000.000,00 (duzentos e trinta e quatro 

milhões de reais), que aguarda deliberação deste Conselho Diretor. 

O membro nato JOSÉ ROBERTO ROSAS JUNIOR, representante da Companhia de 

Engenharia de Tráfego, em relação aos recursos que serão empregados no presente exercício 

(2018), para os programas com recuperação asfáltica, perguntou se a sinopse de desembolso em 

apresentação contemplava a suplementação dos recursos orçamentários à Companhia de 

Engenharia de Tráfego para o aporte das despesas, operacionais (principalmente horas-extras de 

pessoal) e com a sinalização, envolvidas no desenvolvimento dos planos de ações e cronogramas 

dos programas em epígrafe. Lembrou ainda que a deliberação deste Conselho Diretor previu no 

último ano a possibilidade de repasse, na ordem de dez por cento, mediante comprovação deste 

percentual, do montante destinado aos programas asfálticos, para a excelência dos serviços 

prestados pela Companhia de Engenharia de Tráfego. 

O convidado LEANDRO CARPEGIANI MOREIRA, representante da Secretaria Municipal de 

Mobilidade e Transportes, respondeu que a apresentação não previu o repasse suplementar em 

questão à CET, apenas contemplou o repasse de R$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais) 

para o Programa 'Tapa Buracos' e R$ 115.000.000,00 (cento e quinze milhões de reais) para o 

programa 'Asfalto Novo'. 

O membro nato CAIO MEGALE, Secretário Municipal da Fazenda e Presidente do Conselho 

Diretor (ad hoc), esclareceu que qualquer repasse fora da sinopse apresentada demandará nova 

previsão para a distribuição de recursos do FMDT ou contemplação no cronograma de desembolsos 

da própria Secretaria beneficiada. 

O colaborador JOÃO MANUEL SCUDELER BARROS, representante da Secretaria Municipal 

de Mobilidade e Transportes, afirmou que consultará a Secretaria Municipal de Prefeituras 

Regionais sobre a previsão, em seus planos de ações, do repasse à Companhia de Engenharia de 

Tráfego; bem como, solicitou, para a deliberação dos conselheiros em reunião futura, ao Diretor de 

Administração da CET, AFONSO A. HENNEL, presente à reunião, que apresentasse relatório 

d alhado para a ratificação dos valores necessários para a cobertura das despesas e encargos da 

E com os programas asfálticos. Igualmente, cobrou do colaborador LEANDRO CARPEGIANI 

MOREIRA as prestações de contas dos recursos já repassados para os programas asfálticos. 
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O convidado LEANDRO CARPEGIANI MOREIRA, representante da Secretaria Municipal de 

Mobilidade e Transportes, informou que a Secretaria Municipal de Prefeituras Regionais se 

comprometeu em apresentar durante o mês de fevereiro as prestações de contas referentes aos 

desembolsos realizados em 2017. 

O membro nato CAIO MEGALE, Secretário Municipal da Fazenda e Presidente do Conselho 

Diretor (ad hoc), comunicou que, ainda esta semana, realizará reunião com o Secretário Municipal 

de Serviços e Obras, para apresentação, aos demais conselheiros, na próxima reunião ordinária ou 

mesmo em reun ião extraord inária neste mês, sobre o fechamento do orçamento e cronograma de 

ações a serem realizados por aquela pasta, neste ano, com recursos oriundos do FMDT. 

O membro nato LUIZ EDUARDO FERRUCCI, representante da Secretaria Municipal de 

Mobi lidade e Transportes, informou que foram retomadas as ações envolvendo a captação de 

emendas parlamentares para a captação de recursos do FMDT. Esclareceu que na franca maioria 

das emendas, os recursos serão destinados aos serviços e obras realizados pela SPTrans e CET. Nesse 

cenário, conforme o protocolo das demandas junto à Secretaria Municipal de Mobilidade e 

Transportes, esclareceu que as empresas beneficiadas deverão se manifestar sobre o escopo das 

emendas. Assim, solicitou aos representantes das empresas presentes à reunião que identificassem 

representantes que pudessem interagir com a SMT para os procedimentos decorrentes. 

O convidado AFONSO A. HENNEL, Diretor de Administração da CET, apresentou o 

Superintendente Administrativo da CET, colaborador JOSÉ EDUARDO RODRIGUES DA SILVA, como 

o representante da Companhia de Engenharia de Tráfego. 

No mesmo rumo, o convidado MARCELO JOSÉ BRANDÃO MACHADO, apresentou-se para 

manifestar-se pela SPTrans. 

O convidado LEANDRO CARPEGIANI MOREIRA, representante da Secretaria Municipal de 

Mobilidade e Transportes, informou que a emenda parlamentar que já está na SMT, originária do 

vereador Camilo Cristófaro, no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), prevê 

destinação para serviços de competência da Companh ia de Engenharia de Tráfego. 

Previamente inscrito na pauta da presente reunião, o membro-nato EDSON CARAM, 

Diretor do Departamento de Operação do Sistema Viário - DSV, apresentou o relatório diagnóstico 

contemplando a necessidade de investimento e otimização das condições ambientais de trabalho 

do colaboradores que compõem as Juntas Administrativas de Recursos de Infrações (JARI). Nesse 

a ro, solicitou a deliberação dos conselheiros presentes para o aporte de recursos do FMDT, 

isando a realização do projeto proposto que, resumidamente, prevê a reestruturação lógica e 
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adequação mobi liária das Juntas existentes, além da atualização da gratificação dos funcionários da 

PMSP - DSV/ DTP) que atuam como colaboradores das Juntas, equiparando-os, justamente, aos 

valores já percebidos pelos outros membros das Juntas. 

O colaborador JOÃO MANUEL SCUDELER BARROS, representante da Secretaria Municipal 

de Mobilidade e Transportes, aproveitou a oportunidade e elogiou a excelência do trabalho e 

serviços prestados pelo Diretor do Departamento de Operação do Sistema Viário e demais membros 

que compõem as Juntas Administrativas de Recursos de Infrações. Reconheceu os problemas 

apontados no relatório diagnóstico e dispensou a deliberação dos demais conselheiros presentes à 

reunião, afirmando que as demandas serão avaliadas e, se possível, atendidas com recursos 

próprios da pasta, já alocados na SMT. 

Nada mais havendo a ser tratado, às 09h00, o Presidente do Conselho (ad hoc), após a 

assinatura de todos os participantes da reunião em lista de comparecimento e convocando os 

demais membros natos para a próxima reunião ordinária, que acontecerá em 06 de março do 

corrente, nos mesmos horário e local desta reunião, 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 por todos os presentes. 

Cidade de São Paulo, 06 de fevereiro de 2018. 

( 41/.fm/d) 

PAULO ANTONIO SPENCER UEBEL 
Vice-Presidente do Conselho 

Diretor 
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SÉRGIO HENRIQUE PASSOS AVELLEDA 

Presidente do Conselho Diretor 

Membro-Nato 
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(aurm!d) 

JOÃO OCTAVIANO MACHADO NETO 

Membro-Nato 
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EDSON CARAM 

Membro-Nato 

(aurm!d) 

ORLANDO LINDÓRIO DE FARIA 

Membro-Nato 
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