
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO 

Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito- FM T 

ATA nº FMDT- 023/2018, de 13 de setembro de 2018. 

Aos treze dias do mês de setembro 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 ltapetininga, nº 18, 13º andar, São Paulo/SP, os membros-natos do Conselho- iretor 

do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito - FMDT, criado pela Lei municipal nº 1 4.488, 

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

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

municipal nº 58.233, de 21 de maio de 2018. 

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, publi cada n Diário 

Oficial da cidade de São Paulo, n' 62, página 43, de 04 de março de 2017, alterada pela Po+ria "º&· 
231, de 17 de agosto de 2017, publicada no Diário Oficial da cidade de São Paulo, nº 157, páiina 01, . 

de 18 de agosto de 2017. 

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

ordinária foi oficialmente iniciada às 08h15, por ato do membro nato MARCOS RODRIGUES 

Secretário Municipal das Prefeituras Regionais. Igualmente, presentes à reunião os s uintes 

membros-natos: FRANCISCO ALBERTO AIRES MESQUITA, representante da Secretaria Muni ipal de 

Mobilidade e Transportes; EDSON CARAM, Diretor do Departamento de Operação do Sistem Viário 

- DSV; MILTON ROBERTO PERSOLI, Diretor-Presidente da Companhia de Engenharia de Tr'fego e 

JOSÉ ROBERTO ROSAS JUNIOR, representante da Companhia de Engenharia de Tráfego (Sec etário

Executivo deste Conselho-Diretor). 

Assinaram ainda a lista de presença desta reunião, os convidados: CLAYTON CAR OS DO 

CARMO, representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras; MARCE O JOSÉ 

BRANDÃO MACHADO, representante da SPTrans; LUIZ RICARDO SANTORO, represent nte da 

Secreta ria M u n ici paI de Infraestrutura Urbana e Obras; LUIS FELIPE VI DAL AR ELLA NO, repres nta ~ 
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da Secretaria Municipal da Fazenda e ROBERTO L. MOLIN, representante da Companhia de 

Engenharia de Tráfego. 

Iniciados os trabalhos, o Presidente ad hoc promoveu a leitura da pauta previa~ente 

agendada. Igualmente, solicitou a deliberação para a autorização do repasse de R$ 10.000. 00,00 

(dez milhões de reais), perfazendo-se um acumulado, no período de janeiro a outub o, de 

aproximadamente R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), para o Programa "Tapa-Bu ~acos", 

promovido pela Secretaria Municipal de Prefeituras Regionais. Deliberada, a moção foi ap~ovada 

pela unanimidade dos votos presentes à reunião. 

O membro nato MARCOS RODRIGUES PENIDO, Secretário Municipal das Pref ituras 

Regionais, esclareceu que o Tribunal de Contas do Município suspendeu a licitação públic para 

aquisição dos insumos (base da massa asfáltica), que atendem ao programa em epígrafe; porém 

afirmou que a Secretaria adotará medidas emergenciais para que não haja solução de continiliidade 

no atendimento da demanda e para a realização das receitas ora aprovadas. 

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

- DSV, informou que no último mês de referência, a arrecadação aumentou em 5,4% q ando 

comparada ao mesmo período de 2017. Informou ainda que, por decisão judicial, a Prefeitu a não 

poderá manter o programa de parcelamento de pagamento das infrações de trânsito aos ust~ários, 

alegando que a decisão para o parcelamento demanda competência da União. ~ ~ 
O presidente ad hoc, MARCOS RODRIGUES PENIDO, Secretário Municipal das Prefeituras \.X·" 

Regionais, comentou que os números apresentados pelo DSV e pela Secretaria Munici I ai da 

Fazenda, em relação a receita do FMDT, não estão simétricos. Nesse sentido, propôs que na p óxima 

semana, representantes de ambas as pastas se reunissem para compararem as fontes e os alores 

arrecadados (expectativa e receita efetivamente contabilizada); dessa forma, para a p óxima 

reunião deste Conselho, seja apresentado um relatório definitivo que possa subsid ar as 

deliberações dos conselheiros em relação aos recursos do FMDT. Deliberada, a moção foi aprovada 

pela unanimidade dos votos presentes à reunião . 

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

considerando a participação da empresa no programa "Tapa-Buracos" em relação às vias exc usivas 

de ônibus, solicitou a autorização de suplementação de créditos já deliberados do FMDT, ara o 

mês de outubro, em R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reai s). Igualmente, solicitou 

recursos para a manutenção do sistema de trólebus, em outros R$ 1.500.000,00 (um mi hão e 

quinhentos mil reais), totalizando a solicitação de repasse em R$ 4.000.000,00 (quatro milhhes de 

reai s) para o mês de outubro. Deliberado o pedido, foi autorizado, por unanimida e dos 
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Conselheiros presentes à reunião, a transferência dos recursos, conforme solicitado, deduzi 

o montante do valor reservado para o repasse à Secretaria Especial de Comunicações (SECO'I' ). 

O convidado LUIZ RICARDO SANTORO, representante da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura Urbana e Obras, solicitou recursos do FMDT para a respectiva pasta. Nesse cl nário, 

solicitou que fossem reforçados os desembolsos em R$ 3.872.561,49 (três milhões, oitoc~lntos e 

setenta e dois mil, quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e nove centavos) para proj tos de 

recuperação de pontes e viadutos (Obras de Arte Especiais ). Deliberado o pedido, foi auto izado, 

por unanimidade dos Conselheiros presentes à reunião, a transferência dos recursos, co~forme 

solicitado, deduzindo-se o montante do valor reservado para o repasse à Secretaria Espebal de 

Comunicações (SECOM}. Igualmente, o convidado solicitou autorização para o remaneja~ento 
entre intervenções, no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais}, com rJdução 

de valores na Ligação Pirituba-Lapa, que serão destinados para obras de recuperação de pdntes e 

viadutos (Obras de Arte Especiais). Este remanejamento não alterará os valores já liberados para a 

respectiva pasta, considerando-se que, por razão de revisão do cronograma de obras, os pr jetos, 

cujos recursos estavam originalmente alocados, não serão realizados no presente ex rciCIO. 

Deliberado o pedido, foi autorizado, por unanimidade dos Conselheiros presentes à reu ião, o .......... \ _ · 

remanejamento dos recursos, conforme solicitado; dessa forma, não impactando no balanc te de lJC' 
recursos liberados do FMDT. 

O membro nato FRANCISCO ALBERTO AIRES MESQUITA, representante da Sec etaria 

Municipal de Mobilidade e Transportes, informou que a minuta de portaria para a composição 

atualizada dos membros dos Conselhos, Diretor e Fiscal do FMDT, está na Secretaria Municilpal de 

Gestão e o Presidente do Conselho Diretor do FMDT está envidando esforços para que a publicação 

do ato aconteça o mais rápido possível. 

O convidado ROBERTO L. MOLIN, representante da Companhia de Engenharia de Trláfego, 

apresentou a prestação de contas dos R$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais}, folte do 

tesouro municipal (00}, repassados nos termos da ata n2 FM DT- 020, de 05/06/18, refere tes às 

despesas da CET/SP nas ações de apoio ao Programa "Asfalto Novo" . Nesse cenário, apre entou 

uma expectativa de suplementação dos recursos na ordem de R$ 14.041.647,76 (catorze m1lhões, 

quarenta e um mil, seiscentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos) para o atendi ento 

das demandas que acontecerão até o final do exercício de 2018. 

O membro nato FRANCISCO ALBERTO AIRES MESQUITA, representante da Sec etaria 

Municipal de Mobilidade e Transportes, explanou sobre os recursos projetados para 201 e as f) 
expectativas por demandas das Secretarias e órgãos que pretendem os recursos do FMDT. / 
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Nada mais havendo a ser tratado, às 09h30, o Presidente do Conselho, após a assi atura 

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

natos para a reunião ordinária que acontecerá no próximo dia 02 de outubro, nos mesmos horário 

e local desta reunião, declarou a reunião encerrada. Para constar, eu, JOSÉ ROBERTO ROSAS J NIOR, 

Secretário-Executivo deste Conselho-Diretor, lavrei esta ata que, após lida e aprovada, vai as inada 

por todos os conselheiros. 

Cidade de São Paulo, 13 de setembro de 2018. 

(ausente) 
NIOR JOÃO OCTAVIANO MACHADO NETO 

(ausente) 
PAULO ANTONIO SPENCER UEBEL 

Vice-Presidente do Conselho Di retor 

- 'o/~--
EDSON CARAM 

Membro-Nato 

(ausente) 
ORLANDO LINDÓRIO DE FARIA 

Membro-Nato 
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(ausente) 
VITOR LEVY CASTEX AL Y 

Membro-Nato 

Presidente do Conselho Diretor 

(ausente) 
CAIO MEGALE 
Membro-Nato 

MARCOS RODRIGUES PENIDO 
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