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Aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se na sala de reun iões 

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 n2 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 

Prefeito de São Paulo, por meio da Portaria n2 53, de 03 de março de 2017, publicada no Diário 

Oficial da cidade de São Paulo, n2 62, página 43, de 04 de março de 2017, alterada pela Portaria n2 

231, de 17 de agosto de 2017, publicada no Diário Oficial da cidade de São Paulo, n2 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; 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) . 

Assinaram ainda a lista de presença desta reunião, os convidados: JOÃO MANOEL 

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

LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA, representante da Secretaria Municipal de Mobilidade e 

Transportes; PLfNIO HATSUMURA, representante da Secretaria Municipal da Fazenda; MARCOS 

SCARPI COSTA, representante da Secretaria Municipal da Serviços e Obras; CLAYTON CARLOS DO 
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CARMO, representante da Secretaria Municipal de Serviços e Obras; JABS CRES MAIA SANTOS, 

representante da Secretaria Municipal de Governo e MARCELO JOSÉ BRANDÃO MACHADO, 

representante do SPTrans. 

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

O convidado JOÃO MANOEL SCUDELER DE BARROS, representante da Secretaria Municipal 

de Mobilidade e Transportes, enalteceu que os trabalhos do atual Conselho-Diretor se iniciaram há 

um ano, período coroado de êxito pela eficiência dos respectivos Conselheiros e colaboradores. 

Nesse cenário, enalteceu a participação do Secretário-Executivo na condução da pauta, trabalhos, 

zelo e dedicação no controle das atas e publicidade dos atos praticados nas reuniões. 

O convidado LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA, representante da Secretaria Municipal de 

Mobilidade e Transportes, informou que a Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais 

encaminhou à Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes as prestações de contas dos 

recursos executados no exercício de 2017, vinculados aos programas asfálticos da cidade. Informou 

ainda que o saldo financeiro não executado, nos termos deliberados na última reunião deste 

Conselho-Diretor, já foram empenhados no exercício de 2018 e repassados à Secretaria Municipal 

das Prefeituras Regionais, totalizando um repasse de R$ 187.000.000,00 (cento e oitenta e sete 

milhões de reais). Esclareceu também que, referentes aos desembolsos previstos e aprovados pelo 

Conselho-Diretor, para o orçamento de 2018, já foram repassados R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco 

milhões de reais) para os programas asfálticos, cumprindo a previsão de desembolso para os meses 

de fevereiro e março do corrente. Por fim, informou que, da previsão de desembolso para 2018, há 

necessidade de repasse no valor de R$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais), 

inicialmente previstos para aplicação em projetos a serem realizados pela empresa SPTrans, para a 

Secretaria Municipal de Serviços e Obras, vinculados às despesas com o projeto "Expresso 

Tiradentes". 

Nesse rumo, em relação ao remanejamento de recursos entre SPTrans e SMSO, deliberada 

a moção entre os Conselheiros presentes à reunião, o repasse foi autorizado por unanimidade. 

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

necessidade de o cronograma de execução dos programas asfálticos seguirem rigorosamente o 

calendário de entrada dos recursos (arrecadação); dessa forma, em tese, prevendo-se a execução 

de até R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) mensais, em média. 

O convidado CLAYTON CARLOS DO CARMO, representante da Secretaria Municipal de 

Serviços e Obras, apresentou o Plano de Investimentos da Secretaria Municipal de Serviços e Obras 

com recursos oriundos do FMDT para o exercício de 2018, observando-se a previsão da realização 

dos seguintes projetos, serviços e obras: 
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Plano FMDT 

INTERVENÇ0ES OBRA, PROJETO E SERVIÇOS (EXCETO DESAPROPRIAÇ0E5) 

2018 - 1-

VIário (87.10.15.451.3009.5.100.44903900.08)- 5ervs. Tere. Pessoa Jurldlca 2.437.836 

Ligação vi6ria alça direcional Av. Nossa Sra. do ó (Projeto Executivo) 
1- --

610.869 
Duplicação Rua Danan ( Projeto Executivo ) 339.200 
Entamo do Hospital Parelhelros (Projeto Execut ivo) 1.287.767 --
Nova Llgaçifo Plrituba-Lapo (Material Exproprlat6rio) 200.000 

VIário (87.10.15.451.3009.5.100.44905100.08)- Obras e Insta lações 15.580.000 
--- -

Área 40 - S6o Miguel (Projeto Execut ivo) 6.000.000 
Nova Ligação Pirituba-Lapa (Projeta+ Ambiento/ ) 9.580.000 

Pontes e VIadutos (87.10.15.451.3009.5.187.44903900.08) Servs. Tere. Pessoa Jurldlca 11.982.164 

Fase 1 - Licitação para recuperação de 15 pontes e viadutos (Projeto Executivo) 4.443.363 

Fase 2 - Licitação para recuperação de 18 pontes e viadutos (Projeto Executivo) 
:-

3.998.160 --
Passarelas Washington Luiz e José Granadelro Guimarães (Projeto Executi vo) 261.749 

Viaduto do Glfcérlo ( Projeto Executivo) 180.908 -- --- --• -
Manutenção e conservação de Obras de Arte Especiais (Pequenas Intervenções. Ex. pintura, 

3.097.984 
calçadas, grades, etc) 

I ~ 

TOTAL 30.000.000 

Figura 1: Plano de Investimentos da Secretaria Municipal de Serviços e Obras 

O membro-nato MARCOS RODRIGUES PENIDO, Secretário Municipa l de Serviços e Obras, 

esclarecendo a apresentação de sua pasta, solicitou ao Presidente deste Conselho-Diretor que, 

ainda neste mês, fosse promovida uma reunião entre os técnicos de ambas as Secretarias (SMSO e 

SMT) para a discussão dos planos de ações e prestações de contas que envolvem recursos do FMDT 

a serem realizados pela SMSO em 2018. 

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

Engenharia de Tráfego, solicitou que fosse deliberado, para o exercício de 2018, nos mesmos termos 

deliberados para os recursos realizados em 2017, o repasse de dez por cento dos desembolsos 

destinados aos programas asfálticos para o apoio realizado pela Companh ia de Engenharia de 

Tráfego, referentes aos serviços de fiscalização, sinalização e operação envolvidos na realização dos 

programas 'Tapa-Buracos' e 'Asfalto Novo'. 

Nesse rumo, em relação ao repasse de recursos entre Secretaria Municipa l de Prefeituras 

Regionais e CET, deliberada a moção entre os Conselheiros presentes à reunião, o repasse foi 

autorizado por unanimidade. 

O Presidente do Conselho-Diretor, SÉRGIO HENRIQUE PASSOS AVELLEDA, asseverou que, 

embora já deliberado pelos Conselheiros, no ano passado, o repasse à CET, nos mesmos moldes 

deliberados na reun ião de hoje, os valores ainda não foram repassados à CET; dessa forma, devendo 

os repasses, referentes ao exercício de 2017, serem prioridade. \f\ , 
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O convidado LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA, representante da Secretaria Municipal de 

Mobilidade e Transportes, informou que, no exercício de 2017, os repasses à Secretaria Municipal 

de Prefeituras Regionais, vincu lados ao Programa 'Asfalto Novo', num total de R$ 200.000.000,00 

(duzentos milhões de reais), não sofreu nenhum repasse à CET, sendo o total dos valores 

disponibilizados diretamente à Secretaria Municipal de Prefeituras Regionais. Contudo, em relação 

aos repasses programados para o exercício de 2018, haverá a transferência de recursos diretamente 

à CET. 

O membro-nato CAIO MEGALE, Secretário Municipal da Fazenda, reafirmou que as 

deliberações deste Conselho-Diretor devem ser esclarecidas à Secretaria Municipal de Prefeituras 

Regionais, para seu fiel cumprimento. Nesse sentido, o convidado JOÃO MANOEL SCUDELER DE 

BARROS, representante da Secretaria rv,unicipal de Mobilidade e Transportes, informou que 

promoverá uma reunião entre representantes das Secretarias interessadas (SMT e SMPR) para 

confirmação e comunicação das deliberações deste Conselho-Diretor e cumprimento dos 

respectivos planos de ações. 

Nada mais havendo a ser tratado, às 08h50, o Presidente do Conselho, após a assinatura 

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

natos para a reunião ordinária que acontecerá no próximo dia 03 de abril, nos mesmo 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 conselheiros. 

Cidade de São Paulo, 06 de março de 2018. 

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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MARCOS RODRIGUES PENIDO 
Membro-Nato 

~%----
EDSON CARAM 
Membro-Nato 

ORLANDO LINDÓRIO DE FARIA 
Membro-Nato 
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