
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO 

Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito- FMDT 

ATA n2 FMDT - 020/2018, de OS de junho de 2018. 

Aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se na sala de reuniões 

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

de ltapetininga, n2 18, 132 andar, São Paulo/SP, os membros-natos do Conselho-Diretor do Fundo 

Municipal de Desenvolvimento de Trânsito - FMDT, criado pela Lei municipal n2 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 e Decreto À ~ 
58.233, de 21 de março de 2018. l). 

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, 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. Igualmente, presentes à 

reunião os seguintes membros-natos: CAIO MEGALE, Secretário Municipal da Fazenda; VITOR LEVY 

CASTEX ALY, Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras; MARCOS RODRIGUES PENIDO, 

Secretário Municipal das Prefeituras Regionais; FRANCISCO ALBERTO AIRES MESQUITA, 

representante da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes; EDSON CARAM, Diretor do 

Departamento de Operação do Sistema Viário - DSV; MILTON ROBERTO PERSOLI, Diretor

Presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego e JOSÉ ROBERTO ROSAS JUNIOR, Representante 

Companhia de Engenharia de Tráfego {Secretário-Executivo deste Conselho-Diretor). 

Assinaram ainda a lista de presença desta reunião, os convidados: LEANDRO CAPERGIANI 

OREIRA, representante da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes; LUIS FELIPE VIDAL 
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ARELLANO, representante da Secretaria Municipal da Fazenda; PLÍNIO HATSUMURA, representante 

da Secretaria Municipal da Fazenda; MARCOS SCARPI COSTA, representante da Secretaria Municipa l 

das Prefeituras Regionais; CLAYTON CARLOS DO CARMO, representante da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura Urbana e Obras e MARCELO JOSt BRANDÃO MACHADO, representante do SPTrans. 

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

Igualmente, solicitou o registro da deliberação dos Conselheiros, havida em 28 de maio do corrente, 

de maneira eletrônica, onde, por unanimidade, os Conselheiros deliberaram pela autorização do 

repasse de R$ 10.064.909,48 (dez milhões, sessenta e quatro mil, novecentos e nove reais e 

quarenta e oito centavos), perfazendo-se um acumulado, no período de janeiro a junho, de R$ 

60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), para o Programa "Tapa-Buraco", promovido pela 

Secretaria Municipal de Prefeituras Regionais. 

O convidado MARCELO JOSÉ BRANDÃO MACHADO, representante da SPTrans, esclareceu êf 
que o Programa "Tapa -Buracos" também é realizado pela SPTrans, em relação as vias exclusivas de . • 

ônibus e; da mesma forma, para não haver solução de continuidade dos serviços a serem prestados 

no período de junho e julho do corrente, solicitou autorização para a antecipação das cotas 

orçamentárias. Assim, requereu a antecipação de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), divididos 

igualmente nos meses de junho e julho. Nesses termos, por unanimidade dos membros-natos 

presentes à reunião, foi autorizada a reprogramação da aplicação dos recursos. 

O membro-nato CAIO MEGALE, Secretário Municipal da Fazenda, comunicou que o controle 

sobre as receitas do FMDT aponta sensível queda da arrecadação e previsão orçamentária; nesse 

quadro, reforça a necessidade de cortes nas previsões de desembolsos, sugerindo a diminuição 

linear das previsões em quinze por cento (15%). 

O convidado LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA, representante da Secretaria Municipal de 

Mobilidade e Transportes, informou que a proposta de corte linear na reprogramação não é a 

melhor proposta, considerando que, algumas das programações de desembolsos estão vinculadas 

aos contratos vigentes, situação que promoverá a solução de continuidade das obrigações; 

principalmente os contratos dos radares fiscalizadores, os contratos que envolvem a infraestrutura 

telemática das multas (expedição, correios entre outras) e o convênio com a PMESP. 

O presidente do Conselho-Diretor, JOÃO OCTAVIANO MACHADO NETO afirmou que a queda 

da arrecadação exigirá cortes e informou que, entre os desembolsos a serem revistos, existe a 

~panha educativa que será desenvolvida pela Secretaria Especial de Comunicações, cujo edital 

a· a aguarda manifestação do Tribunal de Contas do Município. Igualmente, entende que poder-
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se-á revisar o montante dos valores a serem desvinculados do FMDT, no que tange os 30% (trinta 

por cento) previstos pelo artigo 76-B dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias (CF/88). 

Também sugeriu a reprogramação das ações com o Programa "Asfalto Novo", mas mantendo-se a 

prioridade do programa "Tapa-Buracos". Igualmente, esclareceu sobre a possibilidade da 

arrecadação sofrer reforço de recursos, considerando que, na renovação do convênio entre a 

Prefeitura e a PMESP, está prevista a transferência de tecnologia, permitindo aos policiais militares 

o uso do aplicativo de emissão de multas. Por fim, em relação às propostas avençadas, convocou os 

conselheiros para uma reunião extraordinária, ainda neste mês, considerando a necessidade de 

conversar com o Secretário de Comunicações (SECOM) e verificar com o próprio Prefeito sobre as 

prioridades do governo. 

O membro-nato MILTON ROBERTO PERSOLI, Presidente da Companhia de Engenharia de 

Tráfego, considerando deliberação havida na última reunião ordinária, apresentou os valores 

referentes ao apoio da CET /SP aos programas asfálticos, custeados com recursos do FMDT. Nesse .r\ . . . 
sentido, o montante dos serviços já prestados pela CET/SP nas ações já realizadas pelo Program{P 

"Asfalto Novo", totalizou R$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais), que deverá onerar a fonte 

do tesouro municipal (fonte 00). Nesse sentido, sugeriu que o repasse à CET ocorra mensalmente, 

após o fechamento das atividades do mês vencido, iniciando-se o primeiro repasse a partir de 

agosto do corrente, observando-se as devidas deliberações deste Conselho-Diretor, a cada período. 

Nesse quadro, deliberada a moção entre os Conselheiros, foi autorizada à Secretaria Municipal de 

Mobilidade e Transporte o encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal da Fazenda solicitando 

os recursos. 

O membro-nato CAIO MEGALE, Secretário Municipal da Fazenda, sugeriu que os valores a 

serem repassados para a otimização dos contratos com radares onerem o orçamento a ser 

repassado à CET/SP, os quais serão repostos ao final do exercício, caso haja impacto positivo sobre 

a arrecadação do FMDT. 

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

DSV, solicitou que fossem revistos os valores em superávit, provenientes da execução financeira do 

FMDT no ano de 2017, para atualizar o balancete apresentado aos conselheiros. 

Nada mais havendo a ser tratado, às 10h15, o Presidente do Conselho, após a assinatura 

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

na · s para a reunião extraordinária que acontecerá no próximo dia 19 de junho, nos mesmos 
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JUNIOR, Secretário-Executivo deste Conselho-Diretor, lavrei esta ata que, após lida e aprovada, vai 

assinada por todos os conselheiros. 

(ausente) 
PAULO ANTONIO SPENCER UEBEL 

Vice-Presidente do Conselho Diretor 

EDSON CARAM 
Membro-Nato 

(ausente) 
ORLANDO LINDÓRIO DE FARIA 

VI 
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