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PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO 

Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito - FMDT 
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ATA n9 FMDT- 028/2019, de OS de fevereiro de 2019. 

Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se na sa la de 

reuniões do Gabinete do Prefeito da cidade de São Paulo, sita no Viaduto do Chá, nº 15, 5º andar, 

São Paulo/SP, os membros-natos do Conselho-Diretor do Fundo Municipal de Desenvolvimento de 

Trânsito- FMDT, criado pela Lei municipa l 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 maioria dos membros que compõem o presente Conselho Diretor, a reunião 

extraordinária foi oficialmente iniciada às 17h30, por ato do Presidente do Conselho. Igualmente, 

presentes à reunião os seguintes membros-natos: PHILIPPE VEDOLIM DUCHATEAU, Secretário 

Municipal da Fazenda; LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO, representante da Secretaria Municipal da 

Fazenda; MAURO RICARDO MACHADO COSTA, Secret ário do Governo Municipal; e MALDE MARIA 

VILAS BOAS, Secretária Municipal de Gestão. 

Assinaram ainda a lista de presença desta reun ião, os convidados: JOSÉ ROBERTO ROSAS 

JUNIOR, representante da Companhia de Engenharia de Tráfego; HONORINO ALVES DA CRUZ, 

representante da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes; ANTONIO RUDNEI DENARDI, 

Secretário Adjunto da Secretaria Municipa l de Mobilidade e Transportes; JAIME APARECIDO 

GASPAR, representante da São Paulo Transporte S.A. (SPTrans); IRINEU GNECCO FILHO, 

representante da Secretaria Municipal de Gestão; PEDRO RUBENS JEHÁ, representante da 

Secretaria Municipal da Prefeituras Regionais; FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA, representante da 

Secretaria Municipa l da Fazenda; ALEXANDRE MODONEZI, Secretário Municipal das Prefeitu ras 

Regionais; JOÃO MANOEL SCUDELER BARROS, representante da Secretaria Municipal da Justiça. 

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

1 de 3 Ata nº FMDT- 028/2019, de OS de fevereiro de 2019 

f 



O convidado ALEXANDRE MODONEZI, Secretário Municipal das Prefeituras Regiona is, 

apresentou o Plano de Investimento de sua pasta para o exercício de 2019, com proposta de 

aplicação dos recursos do FMDT no Programa "Tapa-Buracos" . Nesse cenário, solicitou recursos na 

ordem de R$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais), para aplicação até fevereiro deste 

exercício. Deliberado o pedido, foi autorizada, por unanimidade dos Conselheiros presentes à 

reunião, a transferência de recursos para os serviços asfálticos vinculados ao Programa "Tapa 

Buracos", seguindo o cronograma abaixo: 
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Nada mais havendo a ser tratado, às 18h45, o Presidente do Conselho, após a assinatura 

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

membros-natos para a reunião ordinária que acontecerá no próximo dia 28 de fevereiro, às 08h30, 

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

ltapetininga, nº 18, 14º andar, declarou a reunião encerrada. Para constar, eu, JOSÉ ROBERTO 
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ROSAS JUNIOR, Secretário-Executivo (ad hoc), lavrei esta ata que, após lida e aprovada, vai assinada 

por todos os conselheiros. 
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e de São Paulo, OS de fevereiro de 2019. 

MALDE MARIA VILAS BOAS 

Membro-Nato 

(ausente) 
FÁBIO AUGUSTO MARTINS LEPIQUE 

Secretário-Executivo 

MAURO RI MACHADO COSTA 

EDSON CARAM 

Presidente do Conselho Diretor 

~~~ 
Vice-Presidente do Conselho Diretor 

(ausente) 
LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO 

Membro-Nato 

(ausente) 
RUBENS NAMAN RIZEK JUNIOR 

Membro-Nato 
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