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ATA DA 10ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO 

ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DE PARQUES – FEPAR 
 

 

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

minutos, realizou-se a 10ª. Reunião Ordinária do Conselho Diretor do Fundo Especial 

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

à Praça dos Expedicionários nº. 10, 9º. andar, com a seguinte ordem do dia: 1. 

Aprovação da Ata da 9ª. 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 - ORQUIDÁRIO/SEMAM, Alex Sandro Ribeiro - 

AQUÁRIO/SEMAM, José Alberto Iglesias Bitencourt - COPAM/SEMAM, Dorlan Jorge 

dos  Santos e Fernando Santana Azevedo - SAAF/SEMAM, Marcos Nóvoa (SEFIN), 

Sra. Ana Márcia Geronimo dos Santos (SEFIN) e Sr. Marcus Fernandes Neves 

(COPOLAM/SEMAM). O Presidente agradeceu a presença de todos e perguntou se 

estavam de acordo com a Ata. Os presentes dispensaram a leitura e a consideraram 

aprovada. No Item 3 o Presidente solicitou ao Sr. Fernando a apresentação ao 

Conselho da prestação de contas/2017. Este comunicou  que o valor disponível em 

conta bancária em 31/12/17 foi de R$ 600.935,86 (Seiscentos mil, novecentos  e trinta 

e cinco reais e oitenta e seis centavos). Relatou que deste valor está provisionado 

R$136.000,00 (Cento e trinta e seis mil reais), para contas a pagar restando um saldo 

líquido de R$ 464.221,14 (Quatrocentos e sessenta e quatro mil, duzentos e vinte  e  um 

reais e catorze centavos). Repassou que o saldo atual em 31/03/18 é de R$481.283,89 

(Quatrocentos e oitenta e um mil, duzentos e oitenta e três reais e oitenta e nove 

centavos). Informou que por uma questão administrativa entre a Caixa Econômica 

Federal e a Transportadora de Valores PROSEGUR, desde 10/2017, o recurso de 

aproximadamente R$ 1.554.000,00 (Hum milhão, quinhentos e cinquenta e quatro mil 

reais) não entrou na conta do FEPAR que será contabilizado como recurso em 2018. Na 

sequência apresentou balanço financeiro de 2017, referente a pagamentos, receitas e 

contratos empenhados. Informou que neste período foram utilizados R$ 291.601,90 

(Duzentos e noventa e um mil, seiscentos e um reais e noventa centavos) na forma de 

pagamentos. Na continuidade participou os contratos empenhados em 2017: Frigorifico 

Aurélio Ltda. (Carnes) - R$ 14.730,00 (Catorze mil, setecentos e trinta reais); Empório 

Peixe Bom Eireli EPP (Pescado) - R$ 130.000,00 (Cento e trinta mil reais); Licitavet 

Comercial Ltda. EPP (Ração) - R$ 54.513,37 (Cinquenta e quatro mil, quinhentos e treze 

reais e trinta e sete centavos); Litomar Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. ME 

(Horti-Frutis) - R$ 15.000,00 (Quinze mil reais); Prosegur Brasil S/A. Transporte de 

Valores e Segurança - R$ 75.714,31 (Setenta e cinco mil, setecentos e quatorze reais e 

trinta e um centavos). Apresentou ao Conselho, lista das propostas para investimentos 
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de recursos do FEPAR em 2017 que será anexada a esta ata. O Presidente questionou 

se todas propostas aprovadas foram concluídas. O Sr. Fernando informou que as não 

realizadas, constam na lista e as pontuou: Aquário - conserto da montana (veículo) 

R$ 17.000,00 (Dezessete mil reais), exames no leão marinho R$ 15.000,00 (Quinze mil 

reais), compressores para oxigenação R$ 8.500,00 (Oito mil e quinhentos reais), 

materiais para educação ambiental R$ 700,00 (Setecentos reais), reforma do telhado e 

forro R$ 163.687,40 (Cento e sessenta e três mil, seiscentos e oitenta e sete reais e 

quarenta centavos), dragagem do tanque oceânico R$ 56.674,89 (Cinquenta e seis mil, 

seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos); Jardim Botânico - 

Elevador Panorâmico R$ 42.200,00 (Quarenta e dois mil e duzentos reais), apenas 

constou em ata, porém a proposta foi rejeitada e Sistema Anti-Furto R$ 28.000,00 (Vinte 

e oito mil reais), utilizados apenas R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais), cabos de 

proteção de cobre R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), adesivagem de vidros dos veículos 

dos parques (não citado o valor em Ata), uniformes (sem valor em Ata); Orquidário - 

troca do telhado R$ 17.000,00 (Dezessete mil reais), aprovação revogada e 

Contrapartida para Emenda Parlamentar de R$ 50.0000,00 (Cinquenta mil reais) 

prejudicada pois a Emenda não está confirmada; DEPAVI – aquisição das lâmpadas 

fluorescentes e confecção de materiais para o curso de férias dos parques (ambos sem 

valores em Ata) e medicamento de uso veterinário para os parques R$ 6.158,41 (Seis 

mil, cento e cinquenta e oito reais e quarenta e um centavos) (não constam em Ata), 

processo nº. 38928/2017-51 que encontra-se parado. O Sr. Marcio Paulo informou ao 

Sr. Fernando que referente a aquisição das lâmpadas fluorescentes está em andamento 

o processo nº. 79.205/2017/-85 no valor de R$ 49.519,97 (Quarenta e nove mil, 

quinhentos e dezenove reais e noventa e sete centavos), que a reforma do telhado e 

forro do Aquário segue sob processo nº. 81657/2017. O Sr. José Iglesias informará ao 

Sr. Fernando o nº. do processo para aquisição de uniformes. O Presidente solicitou ao 

Sr. Marcio Paulo, prioridade no planejamento para a logística reversa das lâmpadas 

fluorecentes. Comunicou aos Coordenadores que informem à SAAF/SEMAM caso o 

recurso aprovado não seja utilizado, para que este retorne ao FUNDO. O Sr. Fernando 

comunicou que nem todos os valores da lista anexa, constam em Ata. Sr. Marcos Nóvoa 

perguntou se a não conclusão das propostas ocorreu devido a burocracia. Os 

Coordenadores informaram que sim. O Presidente reiterou que as prestações de contas 

deverão ser efetuadas este mês. Solicitou alteração de pauta e comunicou sobre a troca 

de computadores da Secção de Licenciamento Ambiental e Fiscalização da SEMAM. 

Participou que haverá a relocação dos equipamentos (computadores) em condições de 

uso para o Aquário, Orquidário e Jardim Botânico, mediante as necessidades 

apresentadas. Solicitou aos Coordenadores envio de lista contendo os seguintes itens: 

1. Quantidade de computadores que necessitam; 2. Qual seção para envio e nome do 

servidor que utilizará o equipamento, lista esta que será anexada a Ata. Na sequência 
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passou a palavra ao Sr. Marcus Neves que informou que os parques são fundamentais 

no que tange à educação ambiental e que por atuarem fortemente junto ao público 

tornam-se grandes multiplicadores nas ações ambientais. Participou que, com 

planejamento financeiro, o setor de Educação Ambiental de cada parque poderá 

dedicar-se melhor no preparo das datas comemorativas correlatas ao Meio Ambiente. 

Apresentou ao Conselho demanda de até R$ 70.000,00 (Setenta mil reais), pertinentes 

aos meses de abril a dezembro de 2018, referente a “Ações Destinadas à Educação 

Ambiental’’ a verba será voltada aos 03 Parques. Os Conselheiros aprovaram a 

demanda apresentada. Comunicou que serão enviadas ao Conselho planilhas com 

cronograma de custos, mediante a realização de cada Ação. No item 2 o Sr. Alex Sandro 

fez breve apresentação sobre a implantação de certificação, através da Associação 

Mundial de Zoos e Aquários (WAZA) composta por 04 auditores, sendo 03 brasileiros e 

01 norte-americano que estiveram em visita ao Aquário. Relatou que emitirão relatório 

em 02 meses com sugestões de modificações (com período de até 02 anos). Informou 

que esta certificação, preza pelo conceito de bem estar à vida animal para Aquários e 

Zoológicos. O Sr. Marcio Paulo perguntou se a certificação é obrigatória, se por uma 

questão socioambiental ou legal. O Sr. Alex Sandro informou que não é obrigatória, 

porém futuramente será um grande divisor de águas para os parques e que a 

certificação não tem poder na parte jurídica. Inteirou que a WAZA agendará brevemente 

visitação ao Orquidário. O Sr. Marcio Paulo solicitou que após consolidadas as 

informações de ambos os parques, ocorra nova apresentação ao FEPAR para a 

implementação ou não, da certificação. O Sr. Alex Sandro comunicou que atenderá ao 

solicitado. Este externou preocupação quanto a venda do Combo, Aquário/Orquidário, 

pois as empresas vencedoras das licitações são distintas, situação que acarretará na 

suspensão das vendas de Combos. O Presidente perguntou o porque da distinção nas 

licitações e sugeriu notificar o Setor de Licitações informando que a geração das 

divisões acarretou no impedimento da emissão dos Combos nos parques. Os Srs. 

Márcio Paulo e Fernando informaram que contatarão o Setor quanto à divisão em lotes, 

pois a SEMAM enviou a minuta sem divisão de lotes e também efetuarão reunião com 

a  SAAF/SEMAM e as empresas vencedoras das licitações. O Sr. Marcio Paulo solicitou 

que conste em Ata que, no edital de 2017, o Combo não tem 30 dias de validade. O 

Presidente informou que a venda do Combo é prevista por Decreto. Em continuidade ao 

item 2 o Sr. Alex Sandro apresentou ao Conselho demanda para aquisição de 01 

monitor de frequência cardíaca no valor de R$ 58.722,33 (Cinquenta e oito mil, 

setecentos e vinte e dois reais e trinta e três centavos), utilizado em cirurgias para 

tartarugas e pinguins. Os conselheiros aprovaram a demanda. O Sr. Rodrigo 

apresentou 06 demandas: 1- aquisição de 05 escadas para manutenção no valor de 

R$ 2.625,00 (Dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais) para os 03 parques; 2- 

ferramentas da Unidade Botânica (rastelo, carrinho (jirícas), enxada, esguicho, 
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extrator, irrigador, machadinha, pá, sancho, regador, pulverizador, tesouras, serrote e 

tesourão no valor aproximado de R$ 4.018,50 (Quatro mil e dezoito reais e cincoenta 

centavos); 3- reforma da bomba d'água (de 05 cavalos) do lago central (Orquidário) 

aproximadamente R$ 1.000,00 (Hum mil reais); 4- Aquisição de 06 mm/cúbicos de 

areia R$ 714,00 (Setecentos e catorze reais) (Ata da SESERP); 5- Reforma do 

Espelho D'Água do mostruário de Orquídeas (impermeabilização do lago) no valor de 

R$ 50.463,12 (Cinquenta mil, quatrocentos e sessenta e três reais e doze centavos) 

(ata da SESERP); 6- Aquisição de 02 máquinas plastificadoras e 02 perfuradoras no 

valor de R$ 1.922,12 (Hum mil, novecentos e vinte e dois reais e doze centavos). 

Os conselheiros aprovaram as 06 demandas. O Sr. José Iglesias participou que a 

Defesa Civil enviou laudo solicitado em relação a Entrada do Portal do Jardim Botânico. 

O Sr. Marcio Paulo informou que a reestruturação deste, após laudo da Defesa Civil, 

estará estimado acima de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais). O Sr. Dorlan informou aos 

Coordenadores que o SAAF está disponível para dúvidas e esclarecimentos. O Sr. 

Marcio Paulo reforçou aos Coordenadores que a liquidação de processos é no período 

de 30 dias. Em seguida o Presidente agradeceu a presença de todos e nada mais 

havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada às 16h17. Eu,                     Glaucia Santos 

dos Reis, lavrei a presente Ata, que depois de aprovada pelos Membros, será assinada 

pelo Sr. Presidente. 

                                             

MARCOS LIBÓRIO 

 

 


