ATA DA 33ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DE
PARQUES - FEPAR
16 DE DEZEMBRO DE 2020
1

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às 09 horas, em 1ª.

2

Chamada, realizou-se a 32ª. Reunião Ordinária do Fundo Especial de Desenvolvimento de

3

Parques – FEPAR, na Sala de Reuniões da Secretaria de Meio Ambiente – SEMAM, sita à

4

Pça. Dos. Expedicionários nº. 10, 9º. andar. Estiveram presentes: Srs. Marcio Gonçalves

5

Paulo – Presidente e Secretário de Meio Ambiente, Éder Santana de Oliveira –

6

DEPAVI/SEMAM, Alex Sandro Luiz dos Santos Ribeiro – Aquário/SEMAM, Rodrigo

7

Deberdrossian – Orquidário/SEMAM, Dorlan Jorge dos Santos e Fernando de Azevedo

8

Santana – SAAF/SEMAM, Mauro Sérgio Marques Mandira (Jardim Botânico/SEMAM), Marcos

9

Lima e Thamyres Medina (SEMAM), tendo a seguinte pauta: 1 – Aprovação da Ata da 32ª.

10

Reunião Ordinária. 2 – Apresentação de projetos e solicitações dos Coordenadores para 2021.

11

3 – Assuntos Gerais. O Presidente iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. No

12

item 1, a Ata foi aprovada pelos Membros. Na continuidade, este perguntou aos

13

Coordenadores se todas as demandas aprovadas na Ata de março foram abertos processo

14

para empenhos. Sr. Eder informou que nem todas foram empenhadas. O Presidente salientou

15

que todas as demandas aprovadas na reunião de hoje deverão ter processos para empenho

16

para entrega na SEMAM até 30/12 para envio a SEFIN até 31/12. O Presidente solicitou ao

17

Sr. Eder a manutenção do processo licitatório de conservação e zeladoria das 4 unidades

18

(Aquário, Orquidário, Jardim Botânico e CODEVIDA) é para dar sequência ao nosso processo

19

de licitação e não a ATA da SESERP que não atende as nossas necessidades em quantidade

20

de atendimento e por não ser possível confirmar a economicidade da mesma em relação ao

21

nosso processo de licitação. No item 2 ocorreu a apresentação das demandas; Jardim

22

Botânico: Aquisição de material de manutenção (Equipamentos) R$ 15.219,00 (Quinze mil

23

duzentos e dezenove reais); Aquisição de material para jardinagem R$ 8. 605,00 (Oito mil

24

seiscentos e cinco reais); Aquisição de material elétrico para salas de multiuso, criatividade e

25

administração R$ 17.600,00 (Dezessete mil e seiscentos reais) para os 03 parques; Aquisição

26

de kit perimetral (Concertina) R$ 5.000,00 (Cinco mil reais); Aquisição para material de

27

educação ambiental R$ 3.000,00 (Três mil reais); Aquisição de álcool gel para os 03 parques

28

R$15.000,00 (Quinze mil reais); Aquisição de 01 gerador R$ 5.100,00 (Cinco mil e cem reais);

29

As demandas foram aprovadas por unanimidade. Aquário: Reforma de tanques de

30

tartaruga R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais); tanques de recuperação dos mamíferos R$

31

100.000,00 (Cem mil reais); Projeto de reforma da captação de agua e de tanques

32

desaneradores R$200.000,00 (Duzentos mil reais); Aquisição de toldos (Forro), recinto das

33

tartarugas e sanitários R$ 10.000,00 (Dez mil reais); Serviço de serralheria (Portas –
1

34

substituição) R$ 8.000,00 (Oito mil reais); Aquisição de bombas R$ 100.000,00 (Cem mil reais)

35

para os 03 parque; Aquisição de refletor de LED R$ 8.000,00 (Oito mil reais); Aquisição de 02

36

tubarões R$ 15.000,00 (Quinze mil reais). As demandas foram aprovadas por

37

unanimidade. Orquidário: Manutenção de telhado (prédio administrativo) R$ 120.000,00

38

(Cento e vinte mil reais); Manutenção de telhado (prédio zoologia) R$ 130.000,00 (Cento e tira

39

mil reais); Manutenção de telhado (prédio botânica) R$ 100.000,00 (Cem mil reais); Reforma

40

Margaridão – Prédio anexo R$ 29.000,00 (Vinte nove mil reais); Recarga de extintor de

41

incêndio para os 03 parques R$ 10.000,00 (Dez mil reais); Aquisição de um poste completo

42

R$ 5.000,00 (Cinco mil reais); Aquisição de cimento (Orquidário e Jardim Botânico) R$ 600,00

43

(Seiscentos reais); Aquisição de micro-ondas (Aquário e Orquidário) R$ 2.010,00 (Dois mil e

44

dez reais); Material de limpeza para os 03 parques R$ 12.000,00 (Doze mil reais); Manutenção

45

de ar condicionado R$ 10.700,00 (Dez mil e setecentos); Aquisição de tintas para a

46

manutenção R$ 2.718,40 (Dois mil setecentos e dezoito reais); Aquisição de EPI’s para os 03

47

parques R$ 13.124,70 (Treze mil cento e vinte quatro reais e setenta centavos); Aquisição de

48

bebedouros para os 03 parques R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais). As demandas

49

foram aprovadas por unanimidade. Item 3, Sr. Presidente solicitou envio de oficio a

50

Secretaria de finanças - SEFIN, quanto ausência de representante desta no FEPAR.

51

Recomendou que a prestação de contas de 2020 seja apresentada na próxima reunião,

52

informou sobre a criação de página no Portal dos Conselhos do referido Fundo. Sr. Fernando

53

informou que o Sr. Alexandro o substituirá como membro do FEPAR, salientou que as

54

deliberações do FEPAR devem ser feitas de forma processual até 31 de dezembro de 2020.

55

A pedido da SAAF foram submetidos para aprovação os valores anuais dos estagiários,

56

contratos e atas de registros de preços vigentes e cheques de adiantamento: 23 estagiários

57

R$ 480.000,00, Bilheteria / TXT R$ 241.999,92, Transporte de valores R$ 120.141.10,

58

Limpeza dos parques R$ 588.000,00, Hortifrutis R$ 106.692,44, Rações R$ 101.683,80,

59

Carnes R$ 23.419,20 e Pescados R$ 297.120,00, cheques de adiantamento R$ 80.000,00.

60

As demandas foram aprovadas por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado, o

61

Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Eu,

62

Santos dos Reis, secretariei e lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada pelos

63

Membros, será assinada pelo Sr. Presidente.

Glaucia

MARCIO GONÇALVES PAULO
PRESIDENTE
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