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ATA DA 7ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO 
ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DE PARQUES – FEPAR. 

 
Aos oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, aos nove e trinta minutos, 

realizou-se a 7ª. Reunião Ordinária do Conselho Diretor do Fundo Especial de 

Desenvolvimento de Parques - FEPAR, gestão 2017 – 2019, na SEMAM, localizada na 

Praça dos Expedicionários, nº. 10, com a seguinte ordem do dia: 1. Aprovação da ata  da 

6ª. Reunião Ordinária. 2. Animais de grande porte. 3.  Prestação de  contas  do  ano de 

2017. 4. Apresentação de projetos e orçamento dos equipamentos 5. Assuntos Gerais. 

Estiveram presentes os conselheiros: Srs. Marcos Libório (Presidente), Alex Sandro Luiz 

dos Santos Ribeiro - Aquário/SEMAM, Dorlan Jorge dos Santos e Sr.  Fernando  Santana 

de Azevedo - Saaf/SEMAM, Rodrigo Derbedrossian - Depavi/SEMAM, Jaime - Jardim 

Botânico Sras. Carla de Andrade Paschoal – Jardim Botânico/SEMAM, Priscilla Souza 

Corrêa – Orquidário/SEMAM e Lenir Selma Alves - Seacon/SEMAM. O Sr. Marcos Libório 

agradeceu a presença de todos, perguntou se receberam a ata,  confirmaram que sim, 

sendo a leitura dispensada e a ata aprovada. Este congratulou os coordenadores pela 

eficiência das equipes técnicas,  nas  resoluções  dos  processos  burocráticos e a 

priorização de melhorias realizadas nos próprios parques. Salientou que tornando os 

parques mais atrativos,  ocasionará a ampliação  de sua frequência  e  posterior reversão 

de recursos ao FEPAR. No item 2 comunicou que a SEMAM possui equipamentos para a 

apreensão de animais de grande porte (carreta e uma pickup), porém sem mão-de-obra 

especializada e local adequado para permanência dos animais na fase de transição. Sr. 

Jaime perguntou como está sendo utilizado  o  endereço da CODEVIDA,  da  Nossa  

Senhora de Fátima da Zona Noroeste (ZN). Sr. Dorlan sugeriu o espaço utilizado pela 

CODEVIDA na área continental. O Sr. Marcos Libório informou que o espaço na ZN está 

impedido de uso, por estar localizado em área de encosta,  e  que  esteve  na área 

continental para avaliação do local. Ressaltou aos presentes  que a apreensão de cavalos 

é de atividade da SEMAM. Sr. Jaime informou que há complicadores quanto aos 

proprietários para a permanência dos animais na ZN. Sr. Marcos Libório informou sobre 

concepção da realização de um trabalho coordenado para conseguir diminuir o risco há 

população quanto ao fluxo dos animais na ZN.  Informou  sobre espaço estruturado no 

Jardim Botânico para a criação de laboratório para a CODEVIDA e próxima  a  este,  havia 

a existência de uma área, perguntou a quem está pertencia? O Sr. Jaime e Sra. Carla 

informaram que é da Semam. Sr. Marcos Libório solicitou  ao  Sr. Rodrigo  informações 

sobre a citada área. No item 3. O Sr. Dorlan e Fernando comunicou que serão prestadas em 

reunião extraordinária. O Sr. Marcos Libório  perguntou  se  está  em  acordo com o 

regimento interno do FEPAR e se o relatório mensal será encaminhado  ao  Departamento 

do Tesouro Municipal (DTM) para contabilização.  Sr.   Fernando informou que sim, sob 
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forma de conciliação mensal financeira, para contabilização do rendimento da  conta e todo 

mês é aberto processo sobre os valores de despesas pagas e valores arrecadados enviados 

a Tesouraria. No item 4. O Sr.  Marcos Libório informou aos coordenadores, que os uniformes 

dos parques (camisetas, bermudas e jalecos) devem  seguir  o mesmo padrão, tornando-se 

uma forma de identificação visual para os visitantes. Sra. Carla informou sobre empenho de 

processo nº 66363/2017- 93, referente  a aquisição de Compras de equipamentos de 

jardinagem para o Jardim Botânico entre elas, Ancinhos, enxadas, mangueiras, etc. Sr. 

Marcos Libório perguntou para a Sra. Carla sobre o projeto do Portal Japonês e o andamento 

da estruturação do laboratório da CODEVIDA. Esta informou que quanto ao Portal Japonês 

encontra-se em tratativas e em referência ao laboratório fará vistoria para avaliação e 

posterior envio de relatório sobre o andamento e que o Sr. José  Alberto  Iglesias será 

informado destas demandas solicitadas pelo Presidente  do  FEPAR.  Sra. Priscilla 

(Orquidário) informou sobre apresentação de 04 itens; 1.  Reestruturação do recinto para 

suçuaranas, 2. Manutenção de 05 ar condicionado, 3. Revitalização da trilha do mel, 4. 

Telado ripado para orquídeas. Na sequência apresentou o projeto de reestruturação do 

recinto com acesso restrito, para o acolhimento de 02 suçuaranas de 04 anos. Após 

explanação o Sr. Libório perguntou se estão atendendo as normativas determinadas. Esta 

respondeu que sim, e que a dotação orçamentaria para a estruturação orçada com valor 

médio de R$25.000,00 (material e mão-de-obra), informou que deixará anexado a ata, há 

cotação dos orçamentos. Na continuidade comunicou sobre a manutenção de 05 aparelhos 

de ares condicionado para as salas de veterinária, administração, zoologia e botânica 

(midea 9.000 btus) totalizando R$4.450,00. Apresentou demanda para a revitalização da 

trilha do mel, sendo inclusos: revitalização das colmeias, manutenção das bases, reforma 

da cobertura e treinamento para a manutenção e alimentação das abelhas no valor de 

R$3.000,00. Finalizou com apresentação   sobre projeto de ampliação do telado ripado 

destinado a colocação de orquídeas, tendo como matéria prima tubos de PVC, que são mais 

duráveis, com sustentação de cimento em alguns pontos. Informou que os telados serão 

distribuídos em 03 setores, no qual terão maior e melhor controle da polinização dos insetos 

nas orquídeas. Comunicou que o projeto foi efetuado por estagiarias voluntárias, que 

anteporão neste a utilização de caixas d'agua com bombas. Comunicou que o custo 

estimado é de R$22.000,00 (R$10.000.00 - mão-de-obra e R$12.000,00 - materiais) e 

encaminhará 03  orçamentos do projeto ao SAAF/SEMAM.  Sra.  Carla colocou  que 

poderiam trabalhar de forma sustentável com a utilização de bambus ao invés de PVC. Sr. 

Marcos Libório comunicou que realizou este comparativo e conforme informações técnicas, 

na aplicação com bambus, haverá a necessidade da  troca de dois a três   por   mês por 

conta da exposição ao  tempo.  Sra. Priscilla indagou sobre andamento para a aquisição de   

bebedouros para os parques. Sr. Dorlan comunicou que houve deliberação em reunião 
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anterior para aquisição destes, salientou que enviem as cotações orçamentarias ao 

SAAF/SEMAM. Sra. Priscilla pautou sobre falta de troco nas bilheterias dos  parques e  o  

aumento de  caixa inicial de R$300,00 para R$500,00.  Sr.  Dorlan  informou que estes 

apontamentos serão verificados. Ao término das explanações os conselheiros em consenso 

aprovaram os 04 itens apresentados pelo Orquidário. Sr. Dorlan informou que verificou 

junto ao Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) os seguintes dados: 1. Os estagiários 

serão monitorados por supervisor  do parque, que tenham graduação do curso solicitado ao 

CIEE, 2. Remuneração e carga horária: R$ 1.500,00 (6h) e R$1.012,00 (4h). O Sr. Marcos 

Libório solicitou cronograma descritivo por especificação da necessidade de estagiários nos 

parques.  Sr. Dorlan  e  Fernando inteiraram que o processo nº 85779/2017-29, referente a  

Chamamento  Público  Limpeza de Parques Municipais que estão em tratativas junto a 

Procuradoria Jurídica (PROJUR). Informaram que o FEPAR tem orçamento, porém não há 

apontamento sobre dotação de subvenção e se ocorrer está precisão, devido ao Chamamento 

Público, ocasionará no encaminhamento de projeto de Lei ao Legislativo, para a criação de 

crédito adicional. Após intercadência solicitada pelo Presidente, devido a comparência do 

Secretário de Governo na Semam reiniciou-se a reunião. O Sr. Alex Sandro expressou  que  o  

Aquário  foi  desservido pela intercadência. O Presidente  agradeceu  o  entendimento  de todos, 

reiterou que as questões de Secretarias são primazes. Enfatizou que em momento  algum  

cerceou a reunião do FEPAR. Após consenso foi deliberado pelo  conselho,  a  realização  de  

reunião  extraordinária que ocorrerá no dia 10/01/2018, às 14h na SEMAM. A seguir, o Sr. 

Marcos Libório agradeceu a presença de todos e nada mais havendo a ser tratado, a reunião 

foi encerrada. Eu, Glaucia Santos dos Reis                         ,lavrei a presente ata,  que depois 

de aprovada pelo Conselho, será assinada pelo Sr. Presidente. 

 

 

                                                 MARCOS LIBÓRIO 


