
1 
 

 
 

ATA DA 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FUNDO ESPECIAL 

DE DESENVOLVIMENTO DE PARQUES - FEPAR 
07 DE NOVEMBRO DE 2022 

  
Aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 14h, em 1ª 1 

chamada realizou-se a 52ª. Reunião Ordinária do Fundo Especial de Desenvolvimento 2 

de Parques – FEPAR, na SEMAM. Estiveram presentes: Srs. Jorge Dorlan 3 

(SEMAM), Fernando Azevedo (SEMAM), Cesar Campos (Orquidário/SEMAM), Sergio 4 

Luiz Ornellas Schlicht (DEPCAM/SEMAM), Edson Inácio da Silva (Jardim 5 

Botânico/SEMAM), Alex Sandro Luiz dos Santos Ribeiro (Aquário/SEMAM), Luís 6 

Trajano (SEFIN). Convidados Thiago Luiz Silva, Juliana Pires e Amanda Prado 7 

(SEMAM). Tendo a seguinte pauta: 1 - Leitura, discussão e aprovação da Ata da 51ª 8 

Reunião Ordinária; 2 - Situação dos Parques - Manutenção; 3 - Assuntos gerais. O 9 

Presidente agradeceu a presença de todos. No item 1, a Ata foi previamente 10 

encaminhada por e-mail, dispensada a leitura, foi aprovada.  O Presidente participou 11 

sobre decreto nº 9.851 de 01/2022 referente a alteração dos valores dos ingressos nos 12 

parques. Destacou sobre o início da temporada dos Cruzeiros (novembro/abril) e 13 

solicitou aos coordenadores planejamento dos parques em atenção a esta. No item 2, 14 

Sr. Sergio informou que se iniciou a pintura externa do Aquário. Sr. Alex participou que 15 

no processo administrativo na qual foi anexado nova planilha, o P.A é sobre a reforma 16 

do extra das tartarugas, necropsia e tanque oceânico. O Presidente solicitou que na 17 

próxima reunião seja apresentada lista de empenhos a pagar. Perguntou sobre o 18 

atendimento prestado (catracas e rede) aos parques pela TXT. E também como está à 19 

conexão das maquinas de cartões de débito (contrato efetuado através da SEFIN com 20 

empresa BK bank). Sr. Cesar informou que a assistência da TXT é eficaz tanto na 21 

questão da entrega dos bilhetes como na manutenção das catracas. Sr. Alex informou 22 

que entregam os bilhetes corretamente, no entanto o fluxo no Aquário é intenso o que 23 

por vezes o sistema de internet (TXT) cai. Sr. Luiz orientou que seja encaminhado a 24 

SEFIN ofício inteirando sobre falhas no atendimento do alto volume. Foi mencionada a 25 

colocação de totem de autoatendimento nos parques. Sr. Luiz informou que no contrato 26 

com BK bank não prevê ordem de desenvolvimento para a integração, pois o totem de 27 

autoatendimento tem que ter integração. Participou que é melhor contatar a empresa 28 

que fornece bilhetes (ingressos) para melhor solução. O Presidente solicitou ao Sr. 29 

Sergio que elabore 02 ofícios um para TXT e outro para SEFIN. Sr. Sergio explicou que 30 

fará dois ofícios um referente ao sistema (bilhetes) e as catracas (TXT) e outro 31 

referente às maquinas de cartões (SEFIN - BK bank). O Presidente perguntou dos 32 
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funcionamentos das câmeras de segurança nos parques. Sr. Cesar, Alex e Edson 33 

informaram que as câmaras estão em ordem. O Presidente perguntou o que foi 34 

acompanhado e o que foi realizado após apresentação do relatório de levantamento 35 

das prioridades do Aquário. Sr. Alex informou que há processo aberto para os quadros 36 

elétricos e apontou a questão do em bandejamento elétrico e apresentou duas 37 

demandas: R$ 14.330,00 (quatorze mil trezentos e trinta reais) referentes aos materiais 38 

e R$ 12.700,00 (Doze mil e setecentos reais) referente a serviços. As demandas 39 

foram aprovadas por unanimidade pelos membros. O Presidente indicou que 40 

elaborarem ideias para estimular as visitações aos parques. Exemplificou a criação de 41 

rota que conectem os parques. Precisando também de rota de transporte coletivo que 42 

circulem entre os 03 parques (encaminhar ofício a CET). Poderiam elaborar um plano 43 

para as férias escolares em parceria com a SEDUC. Total de demandas aprovadas na 44 

reunião R$27.030,00 (Vinte e sete mil e trinta reais). Em assuntos gerais Sr. Edson 45 

participou sobre a realização de curso de jardinagem com certificação para 46 

colaboradores do parque e também que será montado uma de Casa de Papai Noel. 47 

Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu 48 

por encerrada a reunião. Eu,                 Glaucia Santos dos Reis, secretariei e lavrei a 49 

presente Ata que será aprovada pelos membros do conselho e assinada pelo 50 

presidente.  51 
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