
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO 

Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito- FM DT 

ATA nº FMDT - 022/2018, de 07 de agosto de 2018. 

Aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se na ala de 

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

Rua Barão de ltape ninga, nº 18, 13º andar, São Paulo/SP, os membros-natos do Conselho-Diretor 

do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito- FMDT, criado pela Lei municipal nº f4.488, 

de 19 de julho de 2007, regulamentado pelo Decreto municipal nº 49.399, de 11 de abril dt 2008, 

observando-se as alterações do Decreto municipal nº 51.877, de 22 de outubro de 2010 e Decreto 

municipal nº 58.233, de 21 de maio de 2018. 

Os membros que compõem o Conselho-Diretor do FMDT foram nomeados por to do 

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

o cial da cidade de São Paulo, nº 62, página 43, de 04 de março de 2017, alterada pela Por ria nº r\. 1\. . 

231, de 17 de agosto de 2017, publicada no Diário O cial da cidade de São Paulo, nº 157, página l_X ;-.. 

01, de 18 de agosto de 2017. 

Com a maioria dos membros que compõem o presente Conselho Diretor, a rtunião 

ordinária foi o cialmente iniciada às 08h00, por ato do Presidente do Conselho. Igual ente, 

presentes à reunião os seguintes membros-natos: CAIO MEGALE, Secretário Municipal da Fa enda; 

MARCOS RODRIGUES PENIDO, Secretário Municipal das Prefeituras Regionais; FRA~CISCO 

ALBERTO AIRES MESQUITA, representante da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trans~ortes; 

EDSON CARAM, Diretor do Departamento de Operação do Sistema Viário - DS~; +LTON 

ROBERTO PERSOLI, Diretor-Presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego e JOSE ROBERTO 

ROSAS JUNIOR, Representante da Companhia de Engenharia de Tráfego (Secretário-Ex cu vo 

deste Conselho-Diretor). 

Assinaram ainda a lista de presença desta reunião, os convidados: CLAYTON CARLfS D~ ~ 
C RMO~ representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras; MARCELf JOSE lfi 
R~NDAO MACHADO, representante da SPTrans e LUIZ RICARDO SANTORO, representarte da 

ecretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras. ~/\ 
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Iniciados os trabalhos, o Presidente promoveu a leitura da pauta previamente ag ndada. 

Igualmente, solicitou a deliberação para a autorização do repasse de R$ 10.000.000, O (dez 

milhões de reais), perfazendo-se um acumulado, no período de janeiro a agosto, de 

aproximadamente R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais), para o Programa "Tapa-BJacos", 

promovido pela Secretaria Municipal de Prefeituras Regionais. Deliberada, a moção foi aJrovada 

pela unanimidade dos votos presentes à reunião. 

Na sequência, foi aprovado o balancete de receitas e despesas do FMDT, co forme 

quadro demonstra vo: 

FMDT 

Revisão da Proposta Orçamentária- 2018 
Sem Securi zação 

R 
milhõe 

DESCRIÇÃO VALOR VALOR 

Receita Bruta {Es mada) 

Desvinculação de 30% {Art 76, ADCT, CF/88) 

CET 

SPTRANS - Projetos e Requalí cação de Corredores e Terminais de Ónibus 

SMT - Fiscalização Eletrônica, Convênio com Polícia Militar e Contratos de 
informá ca {Prodam/Prod esp) 
~ --~~------------------------------+-

SMPR - Programa Asfalto Novo- Fase I 

SMPR - Programa Asfalto Novo - Fase 11 

I SMPR - Recape Parelheiros 

SMPR- Programa Tapa buraco 

SIURB - Obras em Corredores, Terminais e Obras de Arte {pontes e 
viadutos) 

sjà,z - Contrato dos Correios 

~EC~M - Campanhas referente a educação de trânsito 

1.981 

-594 

816 

32 

246 

187 

115 

5 

120 

35 

4 

20 

1.78 

-535 
I 

81 

46,6 

I 

24~ 

1:t 
11 

5 

9 

3 

cY 

'ri:' 

J 
1/7 l 

Ata n' FMDT · 022/2018, de 07 Y.:sto de 018 Página 2 de 4 



O membro-nato CAIO MEGALE, Secretário Municipal da Fazenda, informou que a p evisão 

de receita do FMDT para o mês de junho era de R$ 156.000.000,00 (cento e cinquenta e seis 

milhões de reais) e o real arrecadado foi de R$ 154.000.000,00 (cento e cinquenta e quatro 

milhões de reais). 

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

- DSV, informou que no mês de julho a quan dade de multas aplicadas foi menor que o ml esmo 

período de 2017; no entanto, a arrecadação aumentou em 9% no mesmo período. 

O convidado MARCELO JOSÉ BRANDÃO MACHADO, representante da S Trans, 

considerando a par cipação da empresa no programa "Tapa-Buracos" em relação 

exclusivas de ônibus, solicitou a autorização de suplementação de créditos já deliberados d FMDT 

para o mês de setembro, em outros R$ 2.500.000,00 (do is milhões e quinhentos mil reais). 

Deliberado o pedido, foi autorizado, por unanimidade dos Conselheiros presentes à reu ião, a 

transferência de recursos para o programa "Tapa-Buracos" desenvolvido pela empresa SPTrans, 

deduzindo-se o valor do repasse rese~ado pa~a a Secretaria Especial de Comunicações (SECOM). ~L _ 

O convidado MARCELO JOSE BRANDAO MACHADO, representante do SPTrans, in 

1

ormou c_x:--
que, em razão de reajustes do projeto "Expresso Tiradentes", há a necessidade de repa!se, no 

valor de R$ 603.022,78 (seiscentos e t rês mi l, vinte e dois reais e setenta e oito centavos), a serem 

acrescidos aos recursos já deliberados por este Conselho-Diretor, para a Secretaria Municipal de 

Infraestrutura Urbana. Nesse rumo, em relação ao remanejamento de recursos entre SPTrans e 

SIURB, deliberada a moção entre os Conselheiros presentes à reunião, o repasse foi autoriz 

unanimidade. 

O Presidente, JOÃO OCTAVIANO MACHADO NETO propôs que o Conselho Dir tor do 

FMDT promova uma reunião com o Exmo. Sr. Prefe ito de São Paulo para apresenta ão da 

dinâmica dos trabalhos realizados pelos Conselheiros, denotando-se a formatação das rece tas e a 

des nação e situação dos recursos aplicados. A proposta foi aprovada pelos Conselheiros 

presentes à reunião. ] ~ 

0 Nada mais havendo a ser tratado, às 09h30, o Presidente do Conselho, após a ass natura ~ 

de todos os par cipantes da reunião em lista de comparecimento e convocando os emais 

membros natos para a reunião ordinária que acontecerá no próximo dia 04 de setemb o, nos 

e?mos horário e local desta reunião, declarou a reunião encerrada. Para constar, e , JOSÉ 
\ 

OBERTO ROSAS JUNIOR, Secretário-Execu vo deste Conselho-Diretor, lavrei esta ata qu , após 

lida e aprovada, vai assinada por todos os conselheiros. 
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Cidade de São Paulo, 07 de agosto de 

lO R 

(ausente) 
PAULO ANTONIO SPENCER UEBEL 

Vice-Presidente do Conselho Diretor 

~~---
EDSON CARAM 

Membro-Nato 

(ausente) 
ORLANDO LINDÓRIO DE FARIA 

Membro-Nato 

(ausente) 
VITOR LEVY CASTEX AL Y 

Membro-Nato 
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