
 

 

ATA DA 14ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO 
ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DE PARQUES – FEPAR 

28 DE AGOSTO DE 2018 

 

Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às nove 

horas e trinta minutos, em 2ª. Chamada, realizou-se a 14ª. 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 13ª. Reunião Ordinária. 2. Status 

e Revitalização dos Parques Municipais. 3. Assuntos Gerais. Estavam presentes 

os Srs. Marcos Libório (Presidente), Eder Santana de Oliveira (DEPAVI/SEMAM), 

Alex Sandro Luiz dos Santos Ribeiro (Aquário), Fernando Santana de Azevedo 

e Dorlan Jorge dos Santos (SAAF/SEMAM), Rodrigo Derbedrossian (Orquidário), 

José Alberto Iglesias Bitencourt (Jardim Botânico) e o convidado Sr. Sérgio Luiz 

dos Santos (Aquário). Justificativa de ausência: Sra. Ana Márcia Geronimo dos 

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

receberam a Ata, estes afirmaram que sim, dispensaram a leitura, sendo esta 

aprovada. Passando ao item 2 o Presidente indagou ao Sr. Eder sobre a 

revitalização do Aquário. Este informou que as obras de revitalização ocorrerão 

no prazo de 90 dias e a previsão da interdição do parque será no período de 

15/10 à 01/11/2018. O Presidente participou sobre a primordialidade destas 

intervenções e ressaltou que a reabertura será aguardada com expectativa pelo 

público. O Sr. Fernando Azevedo informou que o saldo bancário atual é de 

R$ 2.617.452,64. O Sr. Dorlan participou sobre empenhos efetuados de janeiro 

à 20 de agosto/2018 na quantia de R$ 2.066.978,27. Este esclareceu que deste 

valor houve a quitação de R$ 550.282,41. O Presidente solicitou atenção 

especial quanto ao Hospital Veterinário do Orquidário. O Sr. Eder comunicou que 

o valor anteriormente aprovado para a locação de 01 plataforma aérea terá 

alteração pois esta será utilizada nos dois parques. Na continuidade o Sr. Dorlan 

apresentou as seguintes demandas: Aquisições de medicações para o Aquário 

e Orquidário nos valores de R$ 8.000,00 e R$ 16.714,40 respectivamente; 

aprovação no valor médio de R$ 28.032,93 (período de 12 meses) para 

fornecimento de carnes; aprovação no valor médio de R$ 90.000,00 (período de 

12 meses) para fornecimento de hortifrúti. Os Conselheiros aprovaram as 

demandas apresentadas, contudo salientaram que todos os valores 

continuados de contratos, deverão ser apresentados e aprovados pelo Conselho. 



 

 

Na continuidade os Coordenadores apresentaram suas demandas: Sr. Rodrigo 

(Orquidário) árvores (remoção de 06 e limpeza de 09) R$ 40.400,00; aquisição 

de material ferramental (alicate, colher, broca, serrote, talhadeira, trena, etc.) 

R$ 4.264,50; aquisição de material permanente (furadeira, lixadeira, bombas 

sapo, serra elétrica e moto esmeril etc.) R$ 4.795,00; compra de 140 repelentes 

R$ 2.797,20; aquisição de 30 globos de vidro para postes R$ 1.860,00; troca do 

condensador (ar-condicionado) R$ 450,00. Sr. Alex Sandro (Aquário) aquisição 

de compressores R$ 6.945,00 sob P.A nº. 50.932/2018-79; aquisição de rede de 

proteção (tanque do leão marinho) R$ 3.750,00; aquisição de sombrite (tanque 

dos pinguins) R$ 7.300,00 e estrutura de alumínio R$ 5.700,00; aquisição de 03 

portas (recinto do leão marinho) R$ 17.000,00; reparo da fonte externa (registros, 

lâmpadas, etc.) R$ 8.000,00; conserto de bombas R$ 7.449,00; aquisição de 

válvulas multivias (filtros) R$ 1.500,00. Sr. José Iglesias (Jardim Botânico) 

reparos para materiais elétricos subtraídos R$ 973,00; demolição (entrada do 

parque) R$ 8.100,00; compra de tintas (estufa da orquídea e o herbário) 

R$ 3.623,00; aquisição de 60 mourões (seguram as telas) R$ 5.400,00. Os 

Conselheiros aprovaram as demandas apresentadas pelos coordenadores. O 

Sr. Eder informou sobre a intenção de breve reforma no Tori Japonês. 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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