
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO 
ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DE PARQUES – FEPAR. 

 
Aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às dezesseis horas, 

realizou-se a 8 ª. 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 das atas da 7ª Reunião Ordinária e 3º Reunião Extraordinária; 2. 

Projeto dos Parques; 3 – Prestação de contas do ano de 2017. Estiveram 

presentes os conselheiros: Sr. Marcos Libório (Presidente), Sr. Marcio 

Gonçalves Paulo – (Vice-Presidente) – DEPAVI, Sr. Rodrigo Derbedrossian -

ORQUIDÁRIO/SEMAM, Sr. Sérgio Luiz da Silva - AQUÁRIO/SEMAM, Sr. José 

Alberto Iglesias Bitencourt – COPAM/SEMAM, Sr. Dorlan Jorge dos Santos e o 

Sr. Fernando Santana de Azevedo – SAAF/SEMAM. O Sr. Marcos Libório 

agradeceu a presença de todos e perguntou se estavam de acordo com as 

atas e os presentes as aprovaram. No assunto a seguir, Sr. Marcos Libório 

citou que algumas obras já foram realizadas e entregues, como o playground 

do Orquidário. Ressaltou a necessidade de fazer controle das datas dos 

serviços nos contratos, constando cronograma com data de início e de entrega 

e uso de IPI condizente com o serviço. Sr. Marcio Paulo completou que conste 

na ordem de fornecimento e na ordem de serviço. Sr. Marcos Libório destacou 

que o coordenador do parque deve ser o fiscal, o gestor da obra, inclusive 

porque responderá por possíveis consequências. Relatou que no dia primeiro 

de fevereiro, em visita ao Jardim Botânico com o prefeito, foi determinado a 

reforma do prédio das antigas oficinas do DEPAVI, o prédio utilizado para 

oficinas e almoxarifado do COPAM, com orçamento de reforma de R$ 

206.976,23, orçado em novembro de 2017, podendo ainda abrigar o sistema de 

monitoramento do parque, foi aprovado por unanimidade. Sr. Iglesias citou o 

projeto do vereador Sérgio Santana, adote uma academia, que inclui um 

professor de Educação Física e que também existe o projeto Adote um Parque. 

Analisará as legislações e também as que se referem a propagandas nos 

muros e em relógio digital, formulando um modelo de termo, até a próxima 

reunião. Lembrou que os uniformes do Jardim Botânico ainda não chegaram 

porque mudaram a empresa que os confeccionará para a mesma que produziu 

os uniformes dos outros parques. Sr. Marcio Paulo solicitou a todos os 



coordenadores o levantamento dos EPIs e dos equipamentos de segurança 

necessários. Sobre o Orquidário, Sr. Rodrigo relatou o valor da reforma do lago 

central, R$ 194.438,15, com desconto de 43%, no total de R$ 109. 585,34 e 

que a obra será efetuada após a temporada, em maio. O orçamento foi 

aprovado por unanimidade. Sr. Fernando ressaltou a importância dessa obra, 

pois afeta o PDR. Em seguida, Sr. Marcos Libório observou a urgência de 

contratação de prestadores de serviços de manutenção para o Aquário e 

Orquidário, principalmente porque os materiais já foram comprados. Sr. 

Fernando sugeriu abertura de ata com a Seserp e o presidente explicou que dá 

preferência à contratação para executar a obra mais rápido. Sr. Rodrigo 

apresentará os orçamentos até 09 de fevereiro. Em relação ao Aquário, Sr. 

Marcio Paulo perguntou sobre a manutenção do sombrite do leão marinho, do 

solarium dos pinguins e a troca dos vidros, sendo que essa vai para licitação 

novamente. Sr. Marcos Libório perguntou sobre o auditório e Sr. Sérgio 

respondeu que o vazamento ainda não foi sanado e salientou que é preciso 

fazer orçamentos preventivos e corretivos para bombas e compressores. Sr. 

Marcio disse que é necessário comprar outro compressor. Sr. Dorlan lembrou 

que a compra dos Schiller está estimada em cerca de R$ 90 mil cada. Quanto 

ao carro “610”, foram realizados 3 orçamentos - um deles em cerca de R$ 5 mil 

- que serão atualizados pelo SAAF para efetuar o conserto. Quanto ao item 3 

da pauta, não foi possível fechar o balanço 2017 do FEPAR por falta de 

pessoal no SAAF. A reunião foi encerrada às 16h55. Eu, Sandra Cunha dos 

Santos __________________, lavrei a presente ata, contendo duas páginas, 

que, após aprovada pelo Conselho, será assinada pelo Presidente.  

 

                                            ___________________________ 

                                                     MARCOS LIBÓRIO 


