
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO 

Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito- FMDT 

ATA n2 FMDT- 018/2018, de 16 de abril de 2018. 

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

reuniões da Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade de São Paulo, sita na Rua Barão de 

ltapetininga, nº 18, 132 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 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. 

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 

Oficia l da cidade de São Paulo, n!! 62, página 43, de 04 de março de 2017, alterada pela Portaria nº C 
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. Presentes à reunião os seguintes membros-natos: 

PAULO ANTONIO SPENCER UEBEL, Secretário Municipal de Gestão; CAIO MEGALE, Secretário 

Municipal da Fazenda; LUIZ EDUARDO FERRUCCI, representante da Secretaria Municipal de 

Mobilidade e Transportes; JOÃO OCTAVIANO MACHADO NETO, Secretário Municipal de Mobilidade 

e Transportes; 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 Conselho-Diretor). 

Assinaram ainda a lista de presença desta reunião, os convidados: MILTON ROBERTO 

PERSOLI , Presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade de São Paulo; LEANDRO 

CAPERGIANI MOREIRA, representante da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes; 

CLAYTON CARLOS DO CARMO, representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana; 

JABS CRES MAIA SANTOS, representante da Secretaria Municipal de Governo e MARCELO JOSÉ 

BRANDÃO MACHADO, representante do SPTrans. ê 
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Iniciados os trabalhos, o Secretário-Executivo promoveu a leitura da pauta previamente 

agendada. 

O membro-nato JOÃO OCTAVIANO MACHADO NETO, recém nomeado Secretário Municipal 

de Mobilidade e Transportes, comunicou que, devido às alterações de cargos e funções de alguns 

dos Conselheiros, originalmente nomeados para a composição do presente Conselho-Diretor, será 

promovida proposta de portaria para o Prefeito designar os novos Conselheiros e formatar a nova 

composição deste Conselho-Diretor. Nesse cenário, determinou ao Secretário-Executivo que 

adotasse as providências decorrentes, observando-se a consulta e manifestação dos Secretários 

responsáveis pelas pastas que deverão indicar os componentes do Conselho-Diretor, nos termos da 

legislação pertinente. 

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

que, em razão dos recálculos financeiros para a execução dos projetos decorrentes, da previsão de 

desembolso para 2018, há a necessidade de repasse no valor de outros R$ 2.000.000,00 (dois 

milhões de reais), a serem acrescidos aos R$ 2.700.000,00 (dois mi lhões e setecentos mil reais) já 

deliberados na última reunião deste Conselho-Diretor, para aplicação no projeto "Expresso 

Tiradentes", que será realizado pela empresa SPTrans para a Secretaria Municipal de Infraestrutura 

Urbana (antiga Secretaria Municipal de Serviços e Obras). Nesse rumo, em refação ao 

remanejamento de recursos entre SPTrans e SIURB, deliberada a moção entre os Conselheiros 

presentes à reunião, o repasse foi autorizado por unanimidade. Assim, nos termos deliberados, fica 

autorizado a emissão de nota de transferência no valor de R$ 4.700.000,00 (quatro milhões e 

setecentos mil reais). 

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

Mobilidade e Transportes, informou que os quatro contratos de radares vigentes, firmados pela 

SMT, deverão ser renovados em março de 2019; nesse sentido, esclareceu que há um grupo de 

trabalho, junto à SMT, com cronograma de ações, para a apresentação, ainda neste mês de abrif, 

de um novo termo de referências que permitirá a elaboração de edital para a consequente audiência 

e licitação públicas. 

O convidado LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA, representante da Secretaria Municipal de 

Mobilidade e Transportes, apresentou o plano de aplicação de recursos do FMDT atualizado. 

O membro-nato CAIO MEGALE, Secretário Municipal da Fazenda, ressaltou a necessidade de 

um acirrado acompanhamento entre as despesas deliberadas e a receita efetivamente disponível, 

considerando o fato de que o acompanhamento da pasta às entradas de valores referentes às 

multas de trânsito apresentar uma considerável queda diária, cuja repercussão poderá afetar as 

projeções para o respectivo desembolso. Nesse quadro, questionou sobre quais as deliberações 
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deste Conselho Diretor que ainda não desencadearam a consequente transferência de recursos e 

que, dessa forma, poderiam ser reestudadas. 

O membro-nato JOÃO OCTAVIANO MACHADO NETO, Secretário Municipal de Mobilidade e 

Transportes, informou que os relatórios apresentados pela Companhia de Engenharia de Tráfego 

identificaram a redução de 16% nos acidentes de trânsito e de 13% de redução na aplicação de 

multas no último exercício, fatos que considerou importantes e decorrentes da fiscalização, dos 

programas de educação de trânsito e, consequentemente, da mudança de comportamento dos 

motoristas, com posturas mais preventivas e disciplinadas. Dessa forma, corroborando a 

manifestação do Secretário Municipal da Fazenda, comunicou que haverá dgido acompanhamento 

das receitas e despesas provenientes dos recursos financeiros do FMDT. Igualmente, solicitou ao 

membro nato, EDSON CARAM, Diretor do Departamento de Operação do Sistema Viário- DSV, que 

apresentasse, na próxima reunião deste Conselho Diretor, um relatório detalhado sobre a 

quantidade de autuações promovidas por agente de trânsito. 

O convidado LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA, representante da Secretaria Municipal de 

Mobilidade e Transportes, respondendo ao questionamento do Secretário Municipal da Fazenda, 

sobre as deliberações definidas pelo Conselho Diretor e cujas transferências de recursos ainda não 

foram realizadas, respondeu que já foram repassados R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) 

para os programas asfálticos, cuja previsão de pagamentos esgota-se em maio do corrente; porém 

há previsão para o repasse de outros R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais) ainda não 

transferidos para a Secretaria responsáve l pelos programas asfálticos.lgualmente, informou que há 

previsão de repasse à Secretaria Especial de Comunicação (SECOM), no valor de R$ 20.000.000,00 

(vinte milhões de reais), que ainda aguarda parecer do Tribunal de Contas do Município sobre o 

editallicitatório elaborado pela SMT. Também informou que a arrecadação de 2017 possivelmente 

apresentará um superávit de R$ 193.000.000,00 (cento e noventa e três milhões de reais), valores 

que devem ser corroborados pela Secretaria Municipal da Fazenda, fato que poderá equilibrar o 

balancete de 2018, mesmo com a queda da previsão arrecadatória. Por fim, ressaltou a necessidade 

de os Conselheiros decidirem qual o montante dos valores, identificando-se a fonte dos recursos, 

que deverá ser repassado à Companhia de Engenharia de Tráfego, observando a del iberação havida 

na última reunião, cuja decisão aprovou o repasse de até dez por cento dos desembolsos destinados 

aos programas asfálticos, para o apoio real izado pela Companhia de Engenharia de Tráfego, 

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

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

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

Municipal de Gestão, relembrando sua manifestação havida na reunião de 17 de novembro de 2017, 

reafirmou sobre a necessidade da mudança dos contratos responsáveis pelo recapeamento e tapa

buracos da cidade, principalmente em relação ao sistema de precificação dos serviços prestados, 

por exemplo, por manutenção da via. Igualmente, solicitou que na próxima reunião seja convidado 
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o Secretário Municipal das Prefeituras Regionais, com proposta de apresentação detalhada dos 

gastos referentes à manutenção dos programas custeados com recursos do FMDT. 

O membro-nato JOÃO OCTAVIANO MACHADO NETO, Secretário Municipal de Mobilidade e 

Transportes, solicitou ao Presidente da CET que realizasse simulações operacionais para a instrução 

do projeto que envolve a área 40, região de São Miguel Paulista (zona leste da cidade), considerando 

que as simulações poderão ensejar a necessidade de readequação do respectivo projeto, que será 

custeado com recursos do FMDT. Em relação à manifestação do Vice-Presidente deste Conselho

Diretor, solicitou ao Secretário Executivo que oficiasse o convite ao Secretário Municipal das 

Prefeituras Regionais, MARCOS RODRIGUES PENIDO, para comparecer à próxima reunião deste 

Conselho Diretor, a fim de manifestar-se sobre as despesas realizadas pela pasta com recursos 

oriundos do FMDT. 

Nada mais havendo a ser tratado, às 09h20, o Vice-Presidente do Conselho, 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 no dia 16 de maio do 

corrente, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, sita na Rua 

Barão de ltapetininga, nº 18, 14º andar, São Paulo/SP, 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. 
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Cidade de São Paulo, 16 de abril de 2018. 

(ausente) 
SÉRGIO HENRIQUE PASSOS AVELLEDA 

Presidente do Conselho Diretor 

CAIO MEGALE 
Membro-Nato 
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- ' JOAO OCTAVIA 

LUIZ EDUARDO FERRUCCI 
Membro-Nato 
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(ausente) 
MARCOS RODRIGUES PENIDO 

Membro-Nato 

-r~~-

EDSON CARAM 
Membro-Nato 

(ausente) 
ORLANDO LINDÓRIO DE FARIA 

Membro-Nato 
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