ATA DA 9º REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO ESPECIAL DE
DESENVOLVIMENTO DE PARQUES – FEPAR

Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, ás nove horas, realizou se a 9ª
Reunião Ordinária do Conselho Diretor do Fundo Especial de Desenvolvimento de Parques –
FEPAR – gestão 2017 – 2019, na SEMAM, localizada à Praça dos Expedicionários n º 10, 9°
andar, com a seguinte ordem do dia: 1. Aprovação da Ata da 8ª. Reunião Ordinária. 2. Plano
de priorização dos Parques. 3. Prestação de contas do ano de 2017. Estiveram presentes os
conselheiros: Srs. Marcos Libório (Presidente), Marcio Gonçalves Paulo – (Vice-Presidente) –
DEPAVI, Rodrigo Derbedrossian – ORQUIDÀRIO/SEMAM, Alex Sandro Ribeiro –
AQUÁRIO/SEMAM, José Alberto Iglesias Bitencourt – COPAM/SEMAM, Dorlan Jorge dos
Santos e Sra. Erika Kazuko Ozakawa - SAAF/ SEMAM, Sr. Marcos Nóvoa (SEFIN) e Sra.
Lenir Selma Alves (SEACON/SEMAM). O Presidente agradeceu a presença de todos e
perguntou se estavam de acordo com a Ata. Os presentes a aprovam. No item 2 o Sr. Marcio
Paulo informou que o Sr. José Iglesias (Jardim Botânico) comunicou que a priorização do
parque é o plano de custeio da obra do galpão e que, parte deste ficará com a Guarda
Municipal e a outra com o parque. O presidente perguntou sobre o andamento, o Sr. Marcio
Paulo comunicou que a deliberação na reunião anterior para a obra foi de R$ 206.976,23
(Duzentos e seis mil, novecentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos), porém a
cotação apresentada pela Subprefeitura da Zona Noroeste foi de quase R$ 300.00,00
(Trezentos mil reais), sendo necessária readequação de acordo com o valor deliberado pelo
Fundo. O Presidente informou que a gestão do projeto é as SEMAM, cabendo à Subprefeitura
da Zona Noroeste a apresentação dos orçamentos. Participou que as tratativas para a obra
ocorreram no dia primeiro de fevereiro, em vista ao Jardim Botânico do Sr. Prefeito Paulo
Alexandre Barbosa, do Subprefeito da Zona Noroeste Sr. Acácio e do Secretário de Meio
Ambiente Sr. Marcos Libório, na qual por determinação do Prefeito, não foram realizadas
devido a não apresentação de orçamentos. O Sr. Marcio Paulo apresentou a demanda de R$
2.066,00 (Dois mil e sessenta e seis reais) referente a compra de material elétrico para
reparo da Fonte e do Chafariz do Jardim Botânico, os Conselheiros aprovaram a demanda.
O Sr. José Iglesias informou sobre a necessidade de um sistema de eletrificação (Instalação
da linha elétrica da bomba d’agua) na lagoa e também da reposição de vigas e refazimento
das paredes do telhado da Entrada do Portal. Relatou que a estrutura do telhado é sustentada
por toras de madeiras. O Presidente informou que quanto ao Portal de Entrada do Parque o
Sr. José Iglesias deverá solicitar um laudo para a Defesa Civil devido a questão da segurança
no parque e também a solicitação de um estudo à Secretaria competente para a mudança do
padrão arquitetônico para a entrada do parque. O Sr. José Iglesias informou sobre a
necessidade de sistema de eletrificação (parte elétrica) no Chafariz na lagoa. O Presidente

solicitou ao Sr. Iglesias um estudo quanto a utilidade do Cubo (entregue em 2015) existente
no parque para efetuarem adequações e melhorias com enquadramento nas normas de
acessibilidade. O Sr. Alex Sandro informou sobre as seguintes demandas: 1ª) referendo no
valor de R$ 426,80 (Quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta centavos) para compra de
materiais e reparo na iluminação de emergência no parque, ocorrida devido a chuvas fortes;
2ª) indispensabilidade de obras em que serão utilizados 16 tubos (a serem colocados nos 02
corredores do parque) preenchidos por gel solidificante, o valor da obra será de até R$
40.000,00 (Quarenta mil reais); 3ª) Aquisição de 01 Datashow. Os Conselheiros aprovaram
as 03 demandas. Participou sobre a atualização dos orçamentos e posterior encaminhamento
ao SAAF/SEMAM, do conserto do veículo (montana) prefixo 601 (avariado desde 04/2017) e
a aquisição para o vidro (com 16 milímetros de espessura e 350 kg) no tanque do Leão
Marinho, sendo este, cotado em dólar. O Sr. Marcio Paulo estabeleceu ao Sr. Alex Sandro a
realização de compra emergencial quanto ao vidro do tanque do Leão Marinho. Inteirou sobre
a precisão da aquisição de 02 equipamentos, solicitados pelo setor veterinário: 1º) 01 Raio X
Veterinário Portátil, com valor aproximado de R$ 211.00,00 (Duzentos e onze mil reais); 2ª)
01 Aparelho de Anestesia estimado em R$59.000,00 (Cinquenta e nove mil reais). O
Presidente solicitou ao Sr. Alex Sandro a apresentação de um embasamento técnico para a
aplicação dos equipamentos (ocorrências), para avaliação do Conselho e pontou que estes
poderão ser adquiridos pela SEMAM, para atendimento aos parques. O Presidente e o Sr.
Marcio Paulo informaram sobre o recebimento de Emenda Parlamentar para o aquário no
valor de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais). O Presidente solicitou informações sobre o
andamento do processo da PROSSEGUR no valor de R$ 1.400.000,00 (Hum milhão e
quatrocentos mil reais) que está tramitando pela SEFIN. O Sr. Dorlan Informou que o
contrato com a citada empresa se encerra no dia 05/06. O Sr. Marcio Paulo comunicou que a
PROSSEGUR está justificando-se quanto à questão. O presidente enfatizou que não há
justificativa pois a situação iniciou se desde outubro/2017. Solicitou oficiar a SEFIN sobre esta
questão. O presidente indagou sobre o andamento das placas informativas ou banners que
deveriam informar ao público sobre as seguintes questões: 1°) Pinguins sem penas: Que no
atual momento estes encontravam-se em período de muda (renovação das penas) que
ocorrem 2 vezes ao ano. 2° Pinguins que andam na ponta dos pés: Que estes encontram-se
em tratamento Veterinário. O Sr. Alex Sandro informou que os explicativos sobre a renovação
das penas ocorrem através da educação ambiental do parque e os banners encontram-se em
processo de confecção. O Sr. Marcio Paulo ressaltou ao Presidente que os explicativos serão
colocados com brevidade. O Sr. Alex Sandro relatou que a finalidade da poda dermática
(inflamação nas patas, decorrente em animais que habitam recintos em cativeiro) é a
amenização desta, sendo sua aplicação ocorrida por feixe de laser om 15 segundos de
intervalo e efetuado no parque pela Veterinária Sra. Cristiane e devido ao tratamento com

laser houve grande redução desta, nos pinguins e também através da estimulação por parte
dos tratadores para que os animais permaneçam mais tempo na agua. O Sr. Alex Sandro
informou que este será sempre um problema recorrente. O presidente solicitou ao
Coordenador do Aquário a cotação do Laser, sendo este uma aquisição para o parque como
um “Programa de Cuidados à Saúde”. O sr. Marcio Paulo informou que tanto os sombrites,
leão marinho e os Pinguins, quanto a iluminação dos corredores serão trocados durante a
reforma do parque. Detalhou que a iluminação está em cotação na Subprefeitura da SESERP
e que esta realizou visita técnica para análise da instalação embaixo dos bancos dos
corredores e do tanque oceânico; em estudo a confecção de estrutura do foro na parte de
cima. Referente a limpeza dos vidros do recinto dos pinguins, foram testados vários produtos,
sem efeito, informou que será instalado este recinto um exaustor. Participou que no auditório
ocorrera a troca do forro e pintura, e que será realizado o orçamento da estofaria das
poltronas. O Presidente solicitou que os sombrites sejam trocados de imediato, porem dentro
das normas de segurança. Quanto aos demais itens solicitou ao Sr. Alex Sandro
potencialização. O Sr. Rodrigo (Orquidário) apresentou a demanda para aquisição de 04
câmeras (modelo globo) sendo instaladas em paredes no Minimuseu, Brinquedoteca, Salão
de Exposições e no Estacionamento para carros, sendo orçadas em R$ 35.602,48 (Trinta e
cinco mil, seiscentos e dois reais e quarenta e oito centavos) com a instalação,
acoplamento no sistema, cabeamento e conexão. O Conselho aprovou a demanda
apresentada. O Sr. Rodrigo informou que os recintos estão pintados. O Presidente indagou
sobre o andamento da Emenda Parlamentar do Deputado Cassio Navarro no valor de R$
100.000,00 (Cem mil reais), que abrange a área frontal com a troca dos gradis, reforma do
telhado da brinquedoteca e o setor extra da zoologia – P.A Nº. 61918/2017 – 29. O sr. Dorlan
informou que a processo de Frentes de trabalho entrará para a fase de chamamento e aguarda
do Coordenadores o envio de perfis para referido processo. Informou, também que a
prestação de contas será apresentada na próxima reunião. Em seguida o Sr. Marcos Libório
agradeceu a presença de todos e nada mais havendo a ser tratado, a reunião a foi encerrada.
Eu, Glaucia Santos dos Reais

, lavrei a presente Ata, que depois de aprovada pelos

membros, será assinada pelo Sr. Presidente.

MARCOS LIBÓRIO

