ATA DA 12ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO ESPECIAL
DE DESENVOLVIMENTO DE PARQUES – FEPAR
Aos onze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, em primeira
chamada, realizou-se a 12ª. Reunião Ordinária do Conselho Diretor do Fundo Especial de
Desenvolvimento de Parques - FEPAR - Gestão 2017/2019, na Secretaria de Meio
Ambiente - SEMAM, localizada à Praça dos Expedicionários nº. 10, 9º. andar, com a
seguinte ordem do dia: 1. Aprovação da Ata da 11ª. Reunião Ordinária. 2. Priorização dos
Parques. 3. Assuntos Gerais. Estiveram presentes os conselheiros, Srs: Marcos Libório
(Presidente), Marcio Gonçalves Paulo (Vice-Presidente) - DEPAVI, Rodrigo Deberdrossian ORQUIDÁRIO/SEMAM, Alex Sandro Ribeiro - AQUÁRIO/SEMAM, José Alberto Iglesias
Bittencourt - COPAM/SEMAM, Dorlan Jorge dos Santos e Fernando Santana Azevedo –
SAAF/SEMAM e a Sra. Ana Márcia Gerônimo dos Santos - SEFIN. 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 assunto a seguir, Priorização dos
Parques, o Presidente solicitou ao Sr. Alberto Iglesias informações do andamento das obras
de manutenção no Prédio do DEPAVI. Este comunicou sobre tratativas efetuadas com o

Engenheiro Áureo para a premência da elaboração de uma planilha de custeio de obras de
manutenção. O Presidente solicitou celeridade na entrega desta, com prazo de até 05 dias.
Na continuidade foram apresentadas as seguintes demandas: Sr. Alex Sandro (Aquário) 1. Insumos (Setor de Biologia) R$ 6.000,00 (Seis mil reais); 2. Aquisição para reposição de
cascalho e areia de filtro R$ 5.000,00 (Cinco mil reais); 3. Aquisição de 04 balanças (03 de
mesa e 01 de pé) R$ 6.200,00 (Seis mil e duzentos reais). Sr. Rodrigo (Orquidário) Pintura dos prédios (unidades) externas e internas, troca dos batentes, forros (folha) de
porta e a troca dos forros dos prédios (unidades) R$ 171.575,20 (Cento e setenta e um
mil, quinhentos e setenta e cinco reais e vinte centavos). Os Conselheiros em
unanimidade aprovaram as demandas apresentadas. O Sr. Dorlan e o Sr. Fernando
participaram que no período em que for efetuada a Revitalização do Aquário, não ocorrerá
arrecadação. O Presidente informou sobre reunião nesta semana (14/06, às 9 horas) com
os Srs. Márcio Paulo, Alex Sandro, Dorlan e Marcus Neves (COPOLAM) quanto à
Revitalização do Aquário. Requisitou ao Sr. Márcio Paulo a abertura de processo
orçamental para o pórtico de entrada do Jardim Botânico. Em seguida, o Presidente
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 pelos

Membros, será assinada pelo Sr. Presidente.

MARCOS LIBÓRIO

