
ATA DA 3ª. REUNIÃO EXTRAODINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO 
FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DE PARQUES – FEPAR. 

                                      10 DE JANEIRO DE 2018 

 
Aos dez dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas 

e  trinta  minutos,  em segunda chamada, realizou-se a 3ª. Reunião 

Extraordinária do Conselho Diretor do Fundo Especial de Desenvolvimento de 

Parques – FEPAR, na SEMAM, à Praça dos Expedicionários nº. 10, 9º. andar. 

Estavam presentes: Srs.  Marcos Libório - Secretário Municipal do Meio 

Ambiente (Presidente),  Marcio Paulo (Vice-Presidente) – (DEPAVI/SEMAM) 

Alex Sandro Luiz dos Santos Ribeiro - (AQUÁRIO/SEMAM), Dorlan Jorge dos 

Santos e Fernando Santana de Azevedo – (SAAF/SEMAM), Rodrigo 

Derbedrossian – (ORQUIDÁRIO/SEMAM) e Sra. Lenir Selma Alves – 

(SEACON/SEMAM). Pauta 1 – Necessidades e projetos do Aquário. O 

Presidente iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Indagou ao Sr. 

Rodrigo sobre duas questões: playground que permanece com a atividade 

impedida, sendo que a previsão de inauguração era para 04/12/17 e o VVI 

(Viveiro de Visitação Interna) quanto ao intervalo para almoço, ressaltando que 

neste período o parque encontra-se em horário de funcionamento.  O Sr.  

Rodrigo informou que a empresa finalizará o último brinquedo esta semana; 

quanto ao intervalo de almoço a questão será equacionada. O Presidente 

reiterou  que  os equipamentos  dentro  dos  parques estejam disponíveis dentro 

do horário de funcionamento.  Na sequência deu início a pauta e passou a 

palavra ao Sr. Alex Sandro. Este informou que o parque tem uma área fechada 

de 400m2 para visitação e o número permitido pelo corpo de bombeiros para o 

local é de 2 pessoas por m2. Informou que estas normas são obedecidas pelo 

parque.  Reforçou sobre a colocação de caixa preferencial e ampliação no 

quadro da equipe da limpeza. Quanto as filas comunicou que são inevitáveis e 

para minimizar, um funcionário do parque realiza a distribuição de ingressos 

isentos  na fila para quem é de direito. O Presidente perguntou se o auditório 

está integrado na área fechada e se está sendo utilizado. Indagou sobre o 

funcionamento dos ares condicionados e na iluminação de led. Sugeriu a 

inclusão de painéis ou totens sobre  educação  ambiental tornando-se um 

atrativo para quem está na fila. O Sr. Alex informou que está incluso e utilizado 

para o curso de férias os ares condicionados estão em funcionamento, porém 

precisando  de  reparos  e a iluminação está em ordem e o led poderá ser 

utilizado  conforme  a  localização. O Sr. Alex informou que no dia 09/01/18, 

houve a visitação de 5.700 pessoas no parque. O Sr. Marcio Paulo comunicou 

ao Presidente que  os  coordenadores  informaram  a necessidade da 

contratação de estagiários e frentes de trabalho apresentando o seguinte 

quadro: Estagiários; Aquário - 04 de Biologia (manejo e educação ambiental) e 

02 de Veterinária  (suporte para os tratadores);  Jardim Botânico - 03 de 

Biologia e 01 de Pedagogia; Orquidário - 05 de Biologia,  01  de  Veterinária e 

01 de Administração, com custo em torno de R$ 21.499,50 (Vinte e um mil, 

quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos) e Frentes de 

Trabalho: 5 Jardim Botânico, 5 Aquário, 11 Orquidário, com custo de R$ 

20.727,00  (Vinte mil, setecentos e vinte e sete reais).  Sr. Dorlan  comunicou  

que  os  estágios  ocorrem através do Centro de Integração Empresa Escola, 



com carga horária de 04 ou 06 horas e custo médio de R$ 1.500,00 (Hum mil e 

quinhentos reais).  O Sr.  Fernando reiterou que cada parque tenha um 

supervisor graduado  na  área solicitada para a realização de relatórios de 

estágio entregues  ao CIEE.  O Sr.  Dorlan e  Fernando  Informaram  que a 

contratação dos 17 estagiários e das 21 Frentes de Trabalho terão custos 

mensais de R$ 42.226,50 (Quarenta e dois mil, duzentos e vinte e seis reais e 

cinquenta centavos). Os conselheiros em consenso aprovaram as demandas 

dos Estagiários e Frentes de Trabalho apresentadas  pelo  Sr. Marcio Paulo. 

O Presidente perguntou qual o saldo bancário do FEPAR este mês. O Sr. 

Fernando informou que é em torno de R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais). O 

Presidente perguntou sobre  as  melhorias do mobiliário utilizado pelos 

servidores do Aquário e também  sobre  a  entrada lateral em que está cedido 

um espaço para equipamentos de acessibilidade  (cadeiras)  sendo colocadas 

de forma desordenada comprometendo o recinto. Sr. Alex informou que os 

móveis precisam ser trocados e que contatará os responsáveis pelos 

equipamentos. O Sr. Marcio Paulo informou que averiguará a situação do 

mobiliário e a troca do estofado do Auditório e a questão dos equipamentos. O 

Sr. Marcio Paulo informou sobre a realização para o Chamamento Público 

voltado às ONG´s para a limpeza nos Parques e que foi aprovado pela PROJUR. 

O Srs. Fernando   e   Dorlan  informaram   que    estão    parados      R$  

800.000,00 (Oitocentos mil reais) referentes a contrato da transportadora de 

valores PROSSEGUR e que está no DERAT esta tramitação O Srs. Marcio 

Paulo, Dorlan e Fernando comunicaram que a PROTEGE venceu a licitação 

quanto ao translado dos valores para os Parques. A seguir, o Sr. Presidente 

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

foi encerrada.   Eu,  Glaucia Santos dos Reis                secretariei e lavrei a 

presente Ata, que depois de aprovada pelo Conselho, será assinada pelo 

Presidente. 

 

 

 MARCOS LIBÓRIO 

 

 


