
 

 

ATA DA 13ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO 
ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DE PARQUES – FEPAR 

16 DE JULHO DE 2018 

 

Aos dezesseis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e 

trinta minutos, em 2ª. Chamada, realizou-se a 13ª. Reunião Ordinária do Conselho 

Diretor do Fundo Especial de Desenvolvimento de Parques - FEPAR, gestão 2017 

– 2019, no Orquidário, localizado à Praça Washington s/nº., com a seguinte ordem 

do dia: 1. Aprovação da Ata da 12ª. Reunião Ordinária. 2. Status e Revitalização 

dos Parques Municipais. 3. Prestação de contas do ano de 2018, estando 

presentes os Srs. Marcos Libório (Presidente), Alex Sandro Luiz dos Santos 

Ribeiro (Aquário), Fernando Santana de Azevedo (SAAF/SEMAM), Rodrigo 

Derbedrossian (Orquidário), José Alberto Iglesias Bitencourt (Jardim Botânico); 

Convidado: Eder Santana de Oliveira (DEPAVI/SEMAM). Justificaram ausência: 

Sr. Dorlan Jorge dos Santos (SAAF/SEMAM) e Sra. Ana Márcia Geronimo dos 

Santos (SEFIN). O Presidente agradeceu a presença de todos, perguntou se 

receberam a Ata, afirmaram que sim, dispensaram a leitura, sendo esta aprovada. 

Participou aos presentes a nomeação do Sr. Eder como Chefe de Departamento 

do DEPAVI, deu boas vindas a este e solicitou à secretária do fundo a efetuação 

dos trâmites legais junto ao Gabinete do Prefeito Municipal – GPM, para a inclusão 

deste como Conselheiro e Vice-Presidente Executivo do FEPAR. Pontuou que a 

criação do fundo em 2017 foi uma grande conquista para a Secretaria, ressaltando 

que cabe aos Coordenadores efetuar a gestão dos parques bem como focar a 

priorização de suas necessidades. O Presidente enfatizou que para efetuar a 

revitalização do Aquário é necessário a apresentação do escopo da obra. O Sr. 

Eder informou que terá reunião com o Sr. Anísio (SESERP) para explanação do 

cronograma da obra, inicialmente datada para a 2ª. quinzena de agosto. Este 

salientou que as revitalizações têm como objetivo dar maior visibilidade aos 

parques, tornando-os mais atrativos. O Sr. Fernando informou o extrato bancário 

atual do FEPAR de R$2.403.000,00, sendo que há previsões cronológicas de 

pagamentos até julho/2019 no valor de R$2.711.000,00. O Sr. Eder ressaltou que 

a conta do Fundo é provida pelas arrecadações (receitas) provenientes dos 

parques. Na continuidade foram apresentadas as seguintes demandas: Sr. José 

Iglesias (Jardim Botânico): adequação da estufa e do vestiário valor orçado em 

R$22.000,00; liberação de aproximadamente R$80.000,00 para complementação 

do P. A. nº. 39.388/2018-22 (reforma em um equipamento do Jardim Botânico). O 



 

 

Presidente informou que o prazo de entrega destes equipamentos é neste ano. 

Na continuidade, o Sr. Alex apresentou as demandas do Aquário: limpeza da 

fachada da saída R$7.000,00; desobstrução da captação da caixa d'água 

R$8.000,00; aquisição de medicamentos para os 03 parques R$10.051,31; 

equipamentos para filtragem (filtro bags) R$5.000,00; recinto dos pinguins - 

aquisição de 02 exaustores e instalação (orçamentos serão enviados 

posteriormente). No seguimento, o Sr. Rodrigo expôs as demandas do 

Orquidário: 240 vales-transporte (julho/dezembro de 2018) R$972,00; aquisição 

de 37 botas, 40 botinas e 02 botas, calças R$4.824,00; locação de 01 plataforma 

aérea (poda/manutenção) R$5.385,00; 03 pares de rádios comunicadores 

R$480,00 e EPI’s (luvas, capas, cintos, óculos, corda, respirador, capacete e afins) 

R$4.242,90. O Sr. Fernando Azevedo indicou ad referendum no valor de 

R$1.700,00, referente ao aniversário do Aquário. O Sr. Eder solicitou aos 

coordenadores que a contenção dos custos torne-se um procedimento 

permanente. A seguir, o Sr. Marcos Libório 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 pelo Conselho, será 

assinada pelo Sr. Presidente. 

 

 

                                                 MARCOS LIBÓRIO 
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