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PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO 

Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito- FMDT 

ATA nº FMDT- 026/2018, de 18 de dezembro de 2018. 

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

de reuniões da Secreta ria Municipal de Mobilidade e Transportes da cidade de São Paulo, sita na 

Rua Barão de ltapetininga, nº 18, 14º andar, São Paulo/SP, os membros-natos do Conselho-Diretor 

do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito- FMDT, cri ado pela Lei municipal nº 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 58.440, de 28 de setembro 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 884, de 19 de outubro de 2018. 

Com a presença dos membros que compõem o presente Conselho Diretor, a reunião 

extraordinária foi oficialmente iniciada às 14h30, por ato do Presidente do Conselho. Igualmente, 

presentes à reunião os seguintes membros-natos: VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, do Gabinete do 

Prefeito; e virtualmente, conforme contato mantido com o Presidente do Conselho, PHILIPE 

VEDOLIM DUCHATEAU, Secretário da Fazenda. ~ 
Assinaram ainda a lista de presença desta reunião, os convidados: VITOR LEVY CASTEX 

ALY, Secretário de Infraestrutura Urbana, CLAYTON CARLOS DO CARMO, da Secretaria de 

Infraestrutura Urbana, EDSON CARAM, Diretor do DSV, JOÃO MANOEL SCUDELER DE BARROS, da 

Secretaria da Justiça, MILTON ROBERTO PERSOLI, Presidente da CET, ROBERTO LUCCA MOLIN, da 

CET, FRANCISCO ALBERTO AIRES MESQUITA e HONORINO ALVES DA CRUZ, representantes da 

Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes. 

Iniciados os trabalhos, o Presidente apresentou a pauta previamente agendada. 

O Presidente solicitou a suplement ação de recursos para enfrentar despesas urgentes da 

CET - discutido em processo SEI em andamento junto à SF -, por meio do aproveitamento de 

recursos inscritos em "nota de reserva" pela SIURB (R$ 8.805.616,57) e SMSUB (R$ 30.563.149,45), 

que totalizam R$ 39.368.766,12 (trinta e nove milhões, trezentos e sessenta e oito mil, face a 

proximidade do encerramento do exercício orçamentário, sem previsão de utilização 
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(empenho/liquidação) no presente exercício orçamentário. Tal proposta foi objeto de tratativa 

junto ao Secretário da Fazenda, que sinalizou estar condicionada a apreciação pelo Conselho 

Diretor do Fundo. 

Ponderado pelo Secretário de Infraestrutura Urbana que tais recursos reservados 

enfrentam as despesas decorrentes de laudos de avaliação de todas as obras de arte, para firmar 

diagnóstico que permita projetar um plano de intervenções a partir de 2019, foi indicado que tais 

recursos serão confirmados por ocasião da consolidação da destinação de recursos do FMDT no 

orçamento de 2019. Nesse sentido, foi solicitado ao representante da Secretaria da Justiça que 

avaliasse quanto a util izar recursos do FMDT para essa despesa (laudos de avaliação), em face do 

dispositivo legal que rege a matéria, a Resolução CONTRAN nº 638, que dispõe sobre as formas de 

aplicação da receita arrecadada com a cobrança de multas de trânsito, para permitir a adequada 

deliberação do Conselho. 

Deliberada a pauta entre os Conselheiros presentes, as propostas foram aprovadas. 

Nada mais havendo a ser tratado, às 21h00, o Presidente do Conselho, após a assinatura 

de todos os participantes da reunião em lista de comparecimento, declarou a reunião encerrada. 

Para constar, eu, JOSÉ ROBERTO ROSAS JUNIOR, Secretário-Executivo (od hoc), lavrei esta ata que, 

após lida e aprovada, vai assinada por todos os conselheiros. 

(ausente) 
FÁBIO AUGUSTO MARTINS LEPIQUE 

Secretário-Executivo 
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(nomeação em trâmite) 
PHILIPPE VEDOLIM DHUCATEAU 

Vice-Presidente do Conselho Diretor 

(ausente} 
LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO 

Membro-Nato 
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(ausente) 
ORLANDO LINDÓRIO DE FARIA 

Membro-Nato 

(ausente) 
CESAR ANGEL BOFFA DE AZEVEDO 

Membro-Nato 
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(ausente) 
RUBENS NAMAN RIZEK JUNIOR 

Membro-Nato 

(ausente) 
MALDE MARIA VILAS BOAS 

Membro-Nato 
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